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Šian dien 
dau ge ly je ra
jo nų ne gau
siai pa lis. 
Tem pe ra tū ra 
nak tį 13–18, 
die ną 26–31 
laips nis 
ši lu mos.
Ry toj vie to
mis nu ma
to mas lie tus 
ir per kū ni
ja, pa si suks silp nas ry tų vė jas. 
Tem pe ra tū ra nak tį 15–19, die
ną 28–32 laips niai ši lu mos.

Vaikystės
pri si mi ni muo se – 
ge ra sis dak ta ras

3 p.

4 p.

Ly gi nant su praė ju sių 
me tų pir muo ju pus me čiu, 
šie met per tą pa tį lai ko tar pį 
be dar bių ra jo ne su ma žė jo. 
Ne to dėl, kad at si ra do 
dau giau vie tų – ne vie nas 
pa kruo jiš kis dar bą su si ra do 
did mies ty je ar iš va žia vo 
už dar biau ti į už sie nį.

Sta nis la va VI ČAI TĖ
stanislava@skrastas.lt

Bedarbo–porąmetų
Pak ruo jie tė Al do na (pa var dė re

dak ci jai ži no ma) Šiau lių te ri to ri nės 
dar bo bir žos Pak ruo jo sky riaus du
ris vars to be veik pu sant rų me tų.

„Be dar bo li kau prieš po rą me tų, 
kai įmo nę, ku rio je dir bau dau giau 
nei de šimt me tį, iš Pak ruo jo iš kė lė 
į ki tą mies tą. Iš kar to Dar bo bir žo
je ne si re gist ra vau – neap si mo kė jo, 
nes man, kaip ir vi siems bu vu siems 
šios įmo nės dar buo to jams, bu vo iš
mo kė ta kom pen sa ci ja. To dėl ke lis 
mė ne sius gy ve nau iš jos. Į Dar bo 
bir žą krei piau si praė ju sių jų me tų 
pa va sa rį“, – „Pak ruo jo kraš tui“ pa
sa ko jo mo te ris.

Pu sę me tų ši pa kruo jie tė ga vo 
239 li tų be dar bio pa šal pą. Tiek jai 
mo kė ta dėl to, kad tu rė jo pa ja mų: 
kiek vie ną mė ne sį gau na neį ga lu mo 
pa šal pą. Dėl to bu vo iš skai čiuo ta 
di des nė da lis iš be dar bio pa šal pos.

„Per be veik pu sant rų me tų rim
tes nio dar bo pa siū ly mo ne su lau
kiau. Siū lė dirb ti pas ūki nin ką, 
at si sa kiau: rink ti ak me nis lau kuo
se – ne su ma no svei ka ta“, – pri si
pa ži no apie pen kias de šim ties me tų 
am žiaus mo te ris.

Ki taip nei Al do na, Paš vi ti nio se
niū ni jo je gy ve nan tis Ta das dar bo 
ieš ko tis per bir žą nė ne ža da:

„Neap si mo ka. Ką ge ra pa siū ly tų? 
Ir iš vi so: ar be ver ta lik ti Lie tu vo je? 
Mė ne sį dir bau lentp jū vė je. Ga vau 

to kią mi zer ną al ge lę, kad net gė da 
kam ir pa sa ky ti. To dėl jau ki tą sa
vai tę iš va žiuo ju į Ang li ją – ten gy ve
nan tis pusb ro lis man su ra do dar bą 
sta ty bo se.“

Trūkstanorinčiųjųdirbti
Šiau lių te ri to ri nės dar bo bir žos 

Pak ruo jo sky riaus ve dė jos Sta sės 
Lau ru šie nės tei gi mu, dau giau siai 
dar bo vie tų siū lo ma kva li fi kuo
tiems dar buo to jams: rei kia vi rė jų, 
pa da vė jų, par da vė jų, su vi rin to
jų, siu vė jų, mel žė jų, trak to ri nin
kų. Kaip vi sa da, ra jo ne trūks ta 
gy dy to jų.

„Ti ki my bė su si ras ti dar bą ne di
de lė tiems, ku rie tu ri šiuo me tu 
ne pak lau sią pro fe si ją ar ba to kią, 
kur spe cia lis tų yra per tek lius. 
Sun ku ką nors pa siū ly ti pra di nių 
kla sių mo ky to jams, so cia li nėms 
pe da go gėms, ma ni kiū ri nin kėms, 
kir pė joms, ap žel din to jams, tei sė jų 
pa dė jė jams, tei si nin kams, kom piu

te ri nin kamsope ra to riams“, – „Pak
ruo jo kraš tui“ apie dar bo rin ką 
ir dar buo to jų po rei kį pa sa ko jo S. 
Lau ru šie nė

Anot ve dė jos, trūks ta ir mo ty
vuo tų ar ba iš vis no rin čių dirb ti 
žmo nių:

„Kai ku rie įpra to gy ven ti iš pa
šal pų. Bū na, jog pa siū lo me žmo gui 
dar bą, jis įsi dar bi na, o po kiek lai ko 
atė jęs mus kal ti na, kad jam su ga di
no me gy ve ni mą. Mat jam pra dė jus 
dirb ti, šei ma ne ten ka da lies pa šal
pų. O jei žmo gui rei kia kas dien va
ži nė ti į dar bą to li mes nį at stu mą, 
įsi dė ti mais to – dar pa di dė ja iš lai
dos. Jei at ly gi ni mas nė ra di de lis, 
tai pa skai čia vus paaiš kė ja, kad 
dirb ti jam neap si mo ka, ge riau gy
ven ti iš pa šal pų“, – pa sa ko jo Pak
ruo jo sky riaus ve dė ja.

Dar bo bir žos spe cia lis tai tei
gia, kad ne ma ža da lis tin ka mo 
dar bo ra jo ne ne ran dan čių žmo
nių iš va žia vo dirb ti į už sie nį. 

Dau ge lio taip nu spren du sių jų 
pa grin di nis ar gu men tas – ke lis 
kar tus di des nis nei Lie tu vo je dar
bo už mo kes tis.

Nukelta į 3 psl.

Be dar biai dai ro si  
į pa šal pas ir už sie nį

PA ŠAL POS: Dar bo bir žos Pak ruo jo 
sky riaus ve dė ja Sta sė Lau ru šie nė 
sa ko, jog ne re tai pa šal pa be dar biui 
yra di des nė nei at ly gi ni mas.

DAR BAS: Pak ruo jie čiai vy rai dėl di des nių at ly gi ni mų no riau įsi dar bi na sta ty bo se už sie ny je.

Au to rės nuo tr.

Dienraštispadėjosusigrąžintiaugintinę

SUG RĮ ŽI MAS: Po skel bi mo „Šiau lių kraš te“ Ba lu šai čių šei mos au gin ti nė 
Ma do na grį žo į šei mi nin kės glė bį.

Janinos ŠAPARNIENĖS nuo tr.

„Šiau lių kraš te“ iš spaus din tas skel bi mas apie ras tą 
ka lai tę pa dė jo jo va rie čių šei mai su si grą žin ti my li mą 
au gin ti nę. Nukelta į 8 psl.

GY VY BĖ: Liu ci ja Ra gai šie nė iki 
šiol dė kin ga dak ta rui  
M. Šrei be riui už vai kys tė je 
iš gel bė tą gy vy bę.

2 p.
Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ

Švęstibealkoholio
rei kia mo ky tis

BĖ DA: Se niū nas Sau lius Mar gis 
sa ko, kad įdar bin tų jų šluo ti gat ves 
bė da – al ko ho lis, o se niū ni jos – 
ge rian tys dar bi nin kai.

Kodėlgatvių
šlavėjaigirti?



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


