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

„Parduotuvėlė“arprekybos
centras?

Sta ti nio sa vi nin kas Vai do tas 
Va la ši nas Šiau lių te ri to ri jų pla
na vi mo ir sta ty bos vals ty bi nės 
prie žiū ros sky riaus spren di mą 
skun džia teis mui ir ieš ko ke lių sta
ty bą Pak ruo jo Ge di mi no gat vė je 
įtei sin ti. Dėl dviaukš čio pre ky bos 
ir pa slau gų pa sta to už vi rė sa vi
nin ko konf lik tai ir su kai my nais.

Jie pra si dė jo, kai kai my nai pa
ma tė: sta ti nys ky la žy miai ar
čiau jų skly pų ri bų, nei bu vo 
pro jek tuo ta.

„Kai prieš ke lerius me tus V. Va
la ši nas pra šė kai my nų su ti ki mo 
pro jek tui, kal bė jo no rin tis įkur
ti par duo tu vė lę. Nep rieš ta ra vau 
jau no žmo gaus no rui kur ti vers lą. 
Pa si ra šiau ir pro jek tą, ne si gi lin da
ma į jo de ta les. Kad de da si ne ge ri 
da ly kai paaiš kė jo, kai pra dė jo kil ti 
pa sta to sie nos – pa na šes nės ne be 
į bū si mą par duo tu vė lę, o į pre ky
bos cent rą“, – „Pak ruo jo kraš tui“ 

Statomąparduotuvęreikalaujamagriauti

STATINYS: Sa va va liš ku pri pa žin tą dviaukš tį sta ti nį Ge di mi no gat ve lė je 
rei ka lau ja ma nu griau ti.

Au to rės nuo tr.

SKAITYTOJAIKREIPĖSI

Kai iš pro vin ci jos 
dar bin go am žiaus 
žmo nės bė ga į mies tus 
ar už sie nį, Ra sa 
Bal nio ny tė iš Šiau lių 
per si kė lė į Plau čiš kius. 
Jau na mo te ris nuo 
pir mos nau jo gy ve ni mo 
die nos džiau gia si 
gam tos pil nat ve, sa vo 
ap si spren di mu įsi kur ti 
kai me ir veik los lais ve.  
Ji ta po bi ti nin ke.

Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Laimėgyventiirdirbtikaime
Ra sa Bal nio ny tė šio mis die no

mis, pa de da ma tė čio, su ka si sa vo 
bi ty ne, pa de da dar buo tis ir tėčio 
bi te lių val do se. Nau jo ji Plau čiš kių 
kai mo gy ven to ja ke liasi anks ti, su
ruo šia sū ne lį į dar že lį ir iš va žiuo ja 
į bi ty ną.

Dar bui ja me Ra sa ski ria di džią ją 
die nos da lį, o pa gul džiu si va ka re 
sū ne lį, dar sė da lie ti vaš ko žva kių. 
Jo mis ir ki tais vaš ko ga mi niais bei 
me du mi sa vait ga liais ji pre kiau ja 
mu gė se.

Dar bui Ra sa ski ria be veik pu sę 
pa ros, ta čiau tuo ne si skun džia. At
virkš čiai. Ry ti nis ar ba tos puo de lis 
šie met nu si pirk tos so dy bos kie me 
ir min tys apie bun dan čios die nos 
veik lą mo te riai tei kia džiaugs mo ir 

ener gi jos, ku rios su kau pu užten
ka vi siems jos pla nams.

„Džiau giuo si ir dė ko ju Die vui, 
kad esu čia, kai me, – šyp so si pen
kio li ka me tų Šiau liuo se gy ve nu
si bu vu si pa kruo jie tė. – Ru duo 
– man pa ts gra žiau sias me tų lai
kas. Ta pil nat vė, kai gam ta vis ką 

ati duo da žmo gui, yra nuo sta bi, 
– aki mir kai at ve ria sa vo jaut riau
sias sie los gel mes Ra sa ir čia pat 
nu si juo kia. – Nors mie go ti ei nu 
pa var gu si, bet esu lai min ga. Bū ti 
ir dirb ti gam to je, ją ste bė ti, kvė
puo ti gry nu oru yra di džiu lis 
džiaugs mas“, – sa ko Šiau liuo se 

plau kų gro žio prie mo nių sa lo ne 
par da vė ja dir bu si Ra sa.

„Čiaviskasjausukurta“
Ra sa apie Šiau liuo se gy ven tus 

be veik pen kio li ka me tų kal ba kaip 
apie ne tin ka mą sau pa si rin ki mą. 

Nukelta į 5 psl.

Gyvenimospalvųdovanojokaimas

BEND RUO ME NĖ: Veik lią nau ją ją kai mo gy ven to ją ne tru ko pa ste bė ti kai mo bend ruo me nės pir mi nin kė  
Vi da Grat kaus kie nė (kai rė je) ir Ra są pa kvie tė da ly vau ti kai mo bend ruo me nių są skry dy je.

Au to rės nuo tr.

Vi du ry Pak ruo jo sta to mą ko mer ci nį pa sta tą 
vals ty bi nės sta ty bų prie žiū ros spe cia lis tai pri pa ži no 
sa va va liš ku ir pa rei ka la vo per pus me tį nu griau ti. 
To kio ver dik to Pak ruo jy je su lau kė pir ma sta ty ba, 
vyk do ma ne pai sant pro jek to.

sa kė sa va va liš ka sta ty ba lai ko mo 
pa sta to kai my nys tė je gy ve nan ti 
Vi da Ži bie nė.

Pas ta tas prie vie no kai my ni nio 
skly po ri bos „pa si slin ko“ dau giau 
nei met ru, prie ki to – dau giau nei 
pus met riu.

Statinyspripažintassavavališku
Vals ty bi nės te ri to ri jų pla na vi mo 

ir sta ty bos ins pek ci jos Šiau lių sky
riaus spe cia lis tai nu sta tė, kad sta
ty bos vyks ta pa žei džiant es mi nius 
pro jek to rei ka la vi mus – pa sta to 
vie tą skly pe. Už šį pa žei di mą V. 
Va la ši nui bu vo su ra šy tas sa va va
liš kos sta ty bos ak tas, nu ro dy ta 
to liau ne vyk dy ti jo kių sta ty bos 
dar bų. Sa va va liau to jui taip pat 
su ra šy tas ad mi nist ra ci nės tei sės 
pa žei di mo pro to ko las.

Lie pos pa bai go je V. Va la ši nui 
įteik tas pri va lo ma sis nu ro dy mas 
nu griau ti sa va va liš ką sta ti nį. Lai
ko tam duo ta iki ki tų me tų sau sio 
pa bai gos.

Užsutikimą–kompensacija
Sa va va liš kos sta ty bos sa vi nin

kas ėmė si žy gių gel bė ti pa sta tą.
„Iš V. Va la ši no ad vo ka to ga

vau pra šy mą su tik ti ma žin ti iki 
85 cen ti met rų pro jek te nu ro dy tą 
1,30 met ro at stu mą nuo pa sta to 
iki ma no skly po ri bos. Toks at stu
mas be lie ka nuo išo ri nės pa sta to 
sie nos. Ad vo ka tas pri pa žįs ta, kad 
sta ty ba pa žei džia pro jek tą bei 
ma no tei ses ir siū lo mai nais už 
su ti ki mą kom pen sa ci ją už man 
pa da ry tą ža lą“, – sa kė V. Ži bie nė.

Nukelta į 4 psl.

Šian dien  
vie to mis  
trum pai  
pa lis.  
Oro tem pe ra tū ra  
die ną  
12–17 laips nių  
ši lu mos.
Ry toj die ną  
kai kur nu ma to mi  
trum pi lie tūs.  
Pūs gū sin gas va ka ri nių  
kryp čių vė jas. Tem pe ra tū ra 
nak tį 8–13, die ną  
13–18 laips nių ši lu mos.

Žeimelyje–
Europoskalbų
savaitė

KNY GA: Bib lio te ki nin kė 
ir kraš to ty ri nin kė Re gi na 
No rei kie nė pri sta tė kny gą  
apie G. F. Sten de rį.

„Pakruojo
komunalininką“
gelbėsvienas 
išbuvusių 
ŠRATCvadų

GEL BĖ TO JAS: „Pak ruo jo 
ko mu na li nin ko“ gel bė to ju 
pa si rink tas bu vęs Šiau lių RATC 
di rek to riaus pa va duo to jas  
Sta sys Lem bu tis.



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


