Už bilietą autobuse
galima atsiskaityti
bekontakte kortele
Šiaulių miesto maršrutiniuose autobusuose įdiegta galimybė įsigyti bilietą pasinaudojus
be kon tak te ban ko kor te le.
UAB „Busturas“ Marketingo ir
plėtros skyriaus vadovė Rigita
Tijūnaitienė pranešė, kad šiauliečiai pirmieji šalyje pritaikė
šią naujovę. Ji įgy ven din ta
elektroninio bilieto įdiegimo
projekto ribose, todėl papildomai įmonei nekainavo.
Praėjusią savaitę „Busturas“
pranešė apie dar vieną naujovę – programėlę akliesiems ir
silpnaregiams „Transporto balsas“. Jos įdiegimas įmonei atsiėjo 35 tūkstančius eurų.
„Šiaulių krašto“ inf.

Policijos
pareigūnai
parėmė
gausias šeimas
Šiau lių ap skri ties vy riausio jo po li cijos ko mi sa ria to
pareigūnai už Pyragų dieną
paau kotus pi ni gus pra džiugino Kuršėnuose gyvenančią
dau giavai kę šei mą, ku rio je
auga net aštuoni vaikai – šeši
ber niu kai ir dvi mer gai tės.
Mažiausiam – kiek daugiau
nei me tu kai, o vy riau sia m
– jau keturiolika. Šeimai pareigūnai padovanojo televizorių ir išvyką į mini zoologijos
sodą. Netoli Gruzdžių įsikūrusiame alpakų ūkyje vaikai
glostė ir maitino gyvuliukus,
daugelį jų gyvai matydami pirmą kar tą gyvenime.
Už Joniškio rajono policijos
komisariate Pyragų dieną surinktas aukas nupirkta bulvių
tarkavimo mašina ir kitos dovanėlės pasiekė Plikiškių kaime gyvenančią daugiavaikę
šeimą. Pareigūnai žino, kad
nuo šiol ant šeimos stalo bus
skanesnių ir įvairesnių valgių,
o vaikai nešios atšvaitus, žais
kamuoliu, spalvins knygeles ir
bus saugesni.
„Šiaulių krašte“ buvo rašyta
apie daugiavaikę šeimą, kurios namai Pakruojo rajone,
Pamuc kų kaime, sudegė šių
metų vasaros pradžioje. Pakruojo rajono policijos komisariato darbuotojai surinktas
lėšas atidavė aštuonis vaikus
auginančiam tėčiui.

Šiaulietis sutiko
padėti „FNTT
pareigūnui“
78 metų šiaulietis, Vilniaus
gatvės gyventojas, sulaukė skambučio, per kurį prarado beveik
pusseptinto tūkstančio eurų.
Nepažįstamas vyras pensininkui paskambino mobiliojo
ryšio telefonu.
Skambinusysis prisistatė Finansinių nusikaltimų tyrimo
tar nybos (FNTT) darbuotoju
ir pranešė, kad, naudodamiesi
šiauliečio sąskaita, nusikaltėliai plauna pinigus. Esą nusikaltimui sustabdyti reikalingi
banko duomenys.
Sąskaitos savininkas be ilgesnių apmąstymų padiktavo
elekt ro ni nės ban ki nin kystės
kodus. Sukčius iš sąskaitos pasisavino 6 465,52 euro.
„Šiaulių krašto“ inf.
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Dėl „banguotų“ trinkelių kalta nuotrauka?
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Besigėrėdami ką tik
suremontuota Saulės
Laikrodžio aikšte,
kai kurie šiauliečiai
nustebo, pastebėję,
kad pagrindiniame
take išklotos netašyto
akmens trinkelės
vietomis „banguoja“.
Trinkelių aukštis
skiriasi, todėl nesunku
užkliuvus nusibalnoti
nosį. Savivaldybės
administracijos
direktorius sako, kad
„prie trinkelių išlyginimo
bus grįžta pavasarį“.
Jūratė RAUDUVIENĖ
jurate@skrastas.lt

Nuotraukos apie „įsibangavusį“
pėsčiųjų taką pasklido po socialinius tinklus. Spaudos konferencijoje Šiaulių miesto savivaldybės
administracijos direktorius Antanas Bar tulis neslėpė matęs nuotraukas ir komentarus. Jis aiškino
prieš mėnesį kalbėjęs su darbus
atlikusios įmonės „Limega“ vadovu, kar tu apžiūrėję atliktus darbus. A. Bartulis tikino, kad prie
trinkelių išlyginimo bus grįžta
pavasarį, kai pagrindas po žiemos
bus šlapesnis ir trinkelių sutanki-

Dieną irgi matyti pėsčiųjų tako nelygumai, tačiau tvirtinama, kad jie –
leistinose normose.

nimas bus efektyvesnis.
„Trinkelėms nekeliamas idealaus stalo išlyginimo reikalavimas. Netašyto akmens trinkelė
turi savo konstrukciją, paviršių
ir tam tikrus nukrypimus“, – komentavo A. Bar tulis.
Vicemeras Domas Griškevičius
kaltina socialinius tinklus – esą
iškraipytų trinkelių vaizdą nuotraukose sukėlė parinktas vakarinis šoninis apšvietimas. „Dieną
ten niekas nekrenta į akis. Pasižiūrėsim, yra specialistai, jei yra
brokas, rangovas turės ištaisyti“,
– tvir tino D. Griškevičius.
UAB „Limega“ direktorių Vytautą Vilką pakalbinome ką tik grįžusį iš susitikimo Saulės Laikrodžio
aikštėje su Savivaldybės administracijos ir projekto techninės
priežiūros specialistais. Visi nu-

krypimai yra statybos reglamento leistinose normose. Jis tvirtino,
kad trūkumų specialistai nenustatė, visi nukrypimai yra statybos
reglamento leistinose normose.
„Tokioms trinkelėms leidžiami
iki 3 milimetrų nelygumai. Kai
daromas vakare žemas apšvietimas, jis hiperbolizuoja tą vaizdą“,
– taip pat priežastį nuotraukų atlikimo technikoje mato V. Vilkas,
pabrėždamas, kad nelygumai tikrai nevers šiauliečių klupinėti.
Jis pa tvir ti no, kad pa va sa rį
įmonė dar kar tą grįš į aikštę ir
ne tik trinkeles pasižiūrės, bet ir
ne su žė lu sius žo ly nus at so dins.
Apgailestavo, kad miestiečiai gadina sutvarkytą aplinką – ant dar
neužaugusio žolyno išpylė neaiškų skystį.
Saulės Laikrodžio aikštės re-

monto darbai kainavo apie 900
tūkstančių eurų. Daugiau nei 300
tūkstančių miesto Taryba skyrė iš
Savivaldybės biudžeto. Likusi dalis – europinės lėšos.

Parama maistu – ne tiems,
kas parduos pusvelčiui ir pinigus išleis svaigalams
Giedriaus BARANAUSKO nuotr.

Rėkyvoje prie seniūnijos randame išsirikiavusią eilutę žmonių. Dalijama Europos pagalbos
labiausiai skurstantiems asmenims fondo parama maisto produktais.
„Esame tikra bendruomenė, pažįstame vieni kitus, žinome, kam labiausiai reikia pagalbos. Ne visi žmonės
žino, kad jiems priklauso parama, kiti
nedrįsta kreiptis, ir juos reikia paskatinti“, – sako ilgametė Rėkyvos gyvenvietės bendruomenės pirmininkė Nijolė Malakauskienė, jau daugiau kaip
dešimtmetį savanoriaujanti dalijant
paramą maistu.
Seniūnijos patalpose vos spėja
suktis trys Rėky vos gy venvietės Daugiau kaip dešimt metų savanoriaujanti Nijolė Malakauskienė (dešinėje)
bendruomenės moterys: viena žy- pastebi, kad aukoti, dalintis labiau linkę ne turtingieji, o tie, kuriems galbūt
mi atėjusius atsiimti maisto paketų, patiems praverstų parama.
kitos dvi į dėžes krauna maisto produktus: avižinius sausainius, cukrų, liepdavo pavalgyti. Dabar tokių, ma maistu tikras išsigelbėjimas.
Užkalbiname jauną vyriškį. Rusgreito paruošimo avižų košę, gri- kuriuos reiktų prižiūrėti, jau beveik
kius, konservuotą daržovių sriubą, nėra, galbūt žmonės tapo sąmonin- la nu pri si sta tęs tris de šimt me tis
konservuotas pupeles, makaronus, gesni, labiau vertina tai, ką gauna, vaikinas pasakoja, jog gyvena vienas, yra neįgalus, jau kuris laikas
svarsto ponia Nijolė.
vištienos konservus.
N. Ma la kaus kie nė su liū de siu gauna paramą maistu.
Bendruomenės pirmininkė pa„Darbdaviams reikalingi stiprūs
stebi, kad maisto produktų koky- pa ste bi, kad pa ra mos rei ka linbė vis gerėja, skurstantieji gauna gų žmonių tik daugėja. Anksčiau žmonės, kurie galėtų dirbti visą dieįvairesnių produktų. Vaikai labai mais to pa ke tų daž niau siai atei- ną, o prireikus – ir viršvalandžius.
džiaugiasi, kai būna sausų pusryčių. davo asocialūs ir senyvi žmonės, Kai sustiprėsiu, ieškosiuosi darbo,
„Vietoje plėšia pakelius ir triauškia“, dabar padaugėjo vaikus auginan- nes norisi gyventi iš savo prakaitu
užsidirbamų pinigų, norisi būti tarp
čių šeimų.
– šypsosi ponia Nijolė.
Jeigu šeimoje keturi ar daugiau žmonių“, – sako Ruslanas.
Ponia Nijolė pasakoja, kad yra
Ruslanas – prisiekęs žvejys. Kabuvę tokių paramos gavėjų, ku- asmenų, o dirba tik vienas ir gauna
rių neišleisdavo namo su maisto vos 500 eurų per mėnesį, pragypaketais, nes žinodavo, kad viską venti labai sunku. Skursta ir vieniparduos pusvelčiu, o pinigus išleis ši senjorai, neįgalieji, kurių pensija
svaigalams. Seniūnijoje padaryda- nesiekia nė 200 eurų. Šiems žmovo arbatos, paraikydavo duonos ir nėms, pasak ponios Nijolės, para-

dangi gy vena ant ežero kranto,
žvejoja ir žiemą, ir vasarą. Traukia
ešerius, lydekas.
Vaikinas džiaugiasi, kad maisto
pakete yra ne tik kruopų, bet ir saldumynų, mėsos konservų. Maistą
gamina pats.
„Nieko neišmetu. Kaip gerai, kad
yra tokia parama ir gerų žmonių,
kurie padeda. Manau, kad jeigu pats daliniesi, tai ir tau padės, kai bus
sunku“, – sako Ruslanas.
N. Malakauskienė pastebi, kad
aukoti, dalintis labiau linkę ne turtingieji, o tie, kuriems galbūt patiems praverstų parama. Į bendruomenės veiklas įtraukti taip pat lengviau tuos, kurie „arčiau žemės“.
Kai miestai ir kaimai skundžiasi
tuštėjantys dėl emigracijos ir mažo
gimstamumo, Rėkyva – priešingai.
Rėkyvos progimnazija yra vienintelė miesto mokykla, kurioje mokinių
skaičius auga. Gyvenvietėje daugėja jaunų šeimų.
Nors jau kuris laikas ponia Nijolė
negyvena Rėkyvoje, tačiau rėkyviškiai jos nepaleidžia.
„Labai mėgstu gėles. Ir dabar jų
daug turiu, bet norėčiau dar daugiau auginti. Mėgstu skaityti, megzti, bet labai mažai turiu laisvo laiko.
Mano pagrindinė veikla ir hobis yra
čia – darbas su bendruomene“, – sako ponia Nijolė.
Užs. Nr. 401616

