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Šian dien nu
ma to mi ra
mūs, be 
lie taus orai. 
Tem pe ra tū ra 
die ną 26–31 
laips nis 
ši lu mos.
Ry toj iš liks 
sau lė ta ir 
sau sa, vė jas 
silp nas. Tem
pe ra tū ra nak
tį 12–17, die ną kils iki 27–32 
laips nių karš čio.

Šeš ta die nį Ma žei ko nių kai me šur mu lia vo 
tra di ci nis ra jo no bend ruo me nių są skry dis 
„Su per bend ruo me nė 2015“. Pa čia šau niau
sia pri pa žin ta Ga čio nių kai mo bend ruo me nė.

Dėl su per bend ruo me nės ti tu lo ko vo jo Pak
ruo jo cent ro, Si gu tė nų, Ga čio nių, Prei čiū nų, 
Jo va rų, Šu kio nių, Guos ta ga lio, Dva riš kių, 
Plau čiš kių, Pak ruo jo kai mo ir Ūde kų bend ruo
me nių at sto vai. Šau nu mą šių bend ruo me nių 

ak ty vis tai ban dė įro dy ti pa si tel kę iš ra din gu mą 
pri si sta ty mo kon kur se, vik ru mą ir jė gą įvai rio
se spor to var žy bo se.

Ko man dų pri si sta ty mo var žy bo se nu ga lė
to jais ta po si gu tė niš kiai. Bo bu tė mis per si ren
gę šios bend ruo me nės vy rai įro di nė jo, jog jų 
„ba buš kos“ Si gu tė nų kai mą gar si na net „Eu
ro vi zi jo je“. Ant ro ji vie ta ati te ko ne ma žiau 
iš ra din giems Prei čiū nų, tre čio ji – Pak ruo jo 

bend ruo me nių at sto vams.
„Taik lio sios ran kos“ rung ties lai mė to ja ta po 

Ūde kų kai mo bend ruo me nė. Pri zi nes vie tas 
šio je rung ty je pel nė ir Dva riš kių bei Ga čio nių 
bend ruo me nių spor ti nin kai.

Tink li nio aikš te lė je ly gių ne bu vo plau čiš kie
čiams. Ant ri li ko Prei čiū nų, tre ti – Šu kio nių 
bend ruo me nių žai dė jai.

Nukelta į 3 psl.

Šauniausiabendruomenė–Gačionių

Ri tos NI KA LA JE VIE NĖS nuo tr.

ATI DA RY MAS: Šven tę ati da rė šie me ti nio są skry džio šei mi nin kai – Ma žei ko nių bend ruo me nės at sto vai.

Praė ju sį sa vait ga lį Pak ruo jy je esan čia me 
pre ky bos cent re po li ci nin kai su lai kė dvi 
iš vaiz džias sen jo ras, įtar tas va gi lia vus. 
Žur na lis tams įvai rūs šal ti niai pa sa ko jo –  
ne vie nas gar baus am žiaus žmo gus va gys čių 
grie bia si kaip pa sku ti nio šiau do,  
ne beįs teng da mas iš gy ven ti iš var ga nos pen si jos.

Pre ky bos cent ruo se va gi liau ja sen jo rai
Ja ni na ŠA PAR NIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Senjorųsulaikymas 
atkreipėdėmesį

Vi dur die nį pre ky bos cent re bu
vu sius žmo nes su do mi no už ka sų 
lūkuriuo jan tys du po li ci nin kai. 
Pa rei gū nai priė jo prie pi gų ba to
ną nu si pir ku sios iš vaiz džios sen

jo ros ir pa kvie tė ją kar tu.
Iš pa žiū ros gal 70 ar 80 me tų 

mo te ris pa si do mė jo – ko dėl? „Ka
me ros vis ką pa ro dė“, – nu skam bė
jo at sa ky mas.

Sce nos liu di nin kai „Pak ruo
jo kraš tui“ pa sa ko jo, jog sen
jo ra neat ro dė nei iš si gan du si, 
nei su tri ku si. Dar pa si do mė jo: 
„Apieš ko si te?“

Pa rei gū nai luk te lė jo, kol pro 
ka są praeis dar vie na se ny va po
nia – pa si kvie tė ir ją. Ir ši mo te ris 
ra miai nu žings nia vo į tar ny bi nį 
au to mo bi lį.

Už tat su si ner vi no su su lai ky to
sio mis bu vęs sen jo ras – ką gi jam 
da ry ti, kai bend ra ke lei vės iš ve ža
mos į po li ci ją? Pa rei gū nai pa siū lė 
vy rui va žiuo ti iš pa skos ir pa lauk
ti prie ko mi sa ria to, kol įtar to sios 
mo te rys bus iš leis tos.

Su lai ky mą ste bė ję pa kruo jie čiai 
svars tė, kad abi mo te rys tik riau
siai kaž ką pa vo gė ar ban dė pa
vog ti mais to pro duk tų sky riu je, 
po ku rį su kio jo si.

Liu di nin kų tvir ti ni mu, jos bu vo 
ne ma ty tos, grei čiau siai ne pa kruo
jie tės. Ir neat ro dė su var gu sios: 
tvar kin gai ap si ren gu sios, su si šu
ka vu sios, pa si puo šusios auk so 
gran di nė lė mis. Ne pa gal vo tum, kad 
to kios po nios ga lė tų vog ti mais tą.

Pareigūnaipagalamžių
neskirsto

Lai ki na sis Pak ruo jo po li ci jos 
ko mi sa ria to vir ši nin kas Gi nas 
Po ce vi čius tei gė ne ga lin tis iš skir
ti va gi liau jan čių sen jo rų iš ki tų 
smul kių va gi šių – to kia at ski ra 
sta tis ti ka ne veda ma. 

Nukelta į 5 psl.

Didėjaalgair
senatvėspensijos

Nuo lie pos 1osios di dė ja mi
ni ma li mė ne si nė al ga ir se nat vės 
pen si jos. So cia li nės ap sau gos ir 
dar bo mi nis te ri jos tei ki mu mi
ni ma li mė ne si nė al ga (MMA) 
di dė ja 25iais eu rais – iki 325 
eu rų, vals ty bi nė so cia li nio drau
di mo ba zi nė pen si ja pa di dės 3 
eu rais (nuo 105 iki 108), ei na
mų jų 2015 me tų drau džia mo sios 
pa ja mos – taip pat 3 eu rais (nuo 
431 iki 434). Nus ta ty tas nau jas 
mak si ma lios vals ty bi nės so cia li
nio drau di mo ne pers kai čiuo tos 
pen si jos dy dis, ku ris sieks 236 
eu rus (šiuo me tu pa tvir tin tas dy
dis – 229 eu rai).

Dėl siū lo mo ba zi nės pen si jos 
ir drau džia mų jų pa ja mų pa di di
ni mo vi du ti nė se nat vės pen si ja, 
pa skir ta tu rint bū ti ną jį sta žą, pa
di dės apie 5 eu rus. Kiek vie nu at
ve ju pen si jos di dės in di vi dua liai, 
at si žvel giant į as mens įgy tą sta
žą ir iki pen si jos sky ri mo tu rė tas 
drau džia mą sias pa ja mas.

Savaitgalisbus
karštasirtvankus

Ar tė jan tis sa vait ga lis bus karš
tas ir tvan kus, pro gno zuo ja si
nop ti kai. Vy raus gied ri ir sau si 
orai.

Penk ta die nį orai bus ra mūs, 
lie taus ne si ti ki ma. Auš tant bus 
9–14 laips nių, o die ną oras įšils 
iki 26–31 laips nio ši lu mos.

Šeš ta die nį pa dan gė iš liks ma
žai de be suo ta, bus sau sa, vė jas 
– silp nas. Tem pe ra tū ra dar kils 
aukš tyn – nak tį pa svy ra vu si tarp 
12–17, die ną ne sus to da ma šok
te lės iki 27–32 laips nių karš čio.

Sek ma die nį lie tus ma žai ti kė
ti nas. Bus tvan ku ir karš ta. Net
gi nak tį lai ky sis 13–18 laips nių 
ši lu ma, o die ną jau alins 28–33 
laips nių karš tis.

Pir ma die nį pa dan gė je pa dau
gės de be sų, bet karš tis dar ne
slūgs, bus tvan ku, tem pe ra tū ra 
bus gana aukš ta – die ną ji sieks 
29–34 laips nius karš čio ir tik va
ka ri nia me ša lies pa kraš ty je bus 
25–28 laips niai ši lu mos. Nak tį 
lie tus dar bus ma žai ti kė ti nas, o 
die ną jau kai kur tu rė tų pa si ro
dy ti lie taus de be sys.
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Leonido VOROBJOVO  pieš.
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