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SAVIVALDYBĖS
IN FOR MA CI JA

+11... +16

3 p.

7 p.

Stotelęperkėlė,
ženkląpamiršo?

2 p.

GEROJI 
NAUJIENA

Šiandien  
kai kur gali  
palynoti.  
Temperatūra  
naktį 4–9,  
dieną 11–16  
laipsnių šilumos.
Rytoj lietaus  
tikimybė nedidelė.  
Temperatūra  
naktį 3–8  
(vietomis galimos  
šalnos),  
dieną 11–15 laipsnių 
šilumos.

Atei nan čios va sa ros pra džio je Sa vi val dy bė ke ti na pra dė ti Pak ruo jo  
cent ri nės da lies re konst ruk ci ją. Ke liais eta pais vyk do mas  pro jek tas 
ver čia ma ža ja me tur ge ly je dir ban čius vers li nin kus sa vo kios kus lai ki nai 
iš si kel ti. Kur? To ne ži no nei pa tys vers li nin kai, nei Sa vi val dy bė.

Prieš pus me tį 
re no vuo to Pak ruo jo P. 
Ma šio to gat vės 63-ojo 
dau gia bu čio gy ven to jai 
re no va ci ja ne si džiau gia. 
Dėl nau jo cir ku lia ci nio 
siurb lio ge di mų jau 
du kar tus bu vo li kę be 
šil to van dens, o nau jo ji 
pa tal pų ven ti lia vi mo 
sis te ma orą iš pa tal pų ne 
trau kia, o pu čia iš lau ko.

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

Savaitėsbešiltovandens
Į „Pak ruo jo kraš tą“ P. Ma šio to 

63-ojo na mo bend ri jos „Pa lau-
kė“ gy ven to jai krei pė si, pri trū kę 
kant ry bės sa vai tė mis gy ven ti be 
šil to van dens. Žmo nės pa si pik ti-
ni mą reiš kė ir te le fo nu, ir elekt-
ro ni niu pa štu.

„Ti kė jo mės, kad po re no va ci-
jos bus ge riau gy ven ti. Kur tau! 
Dar bams pa si bai gus, jau ant rą 
kar tą sa vai tė mis gy ve na me kaip 
„bom žai“ be šil to van dens. Nei 
nu si mau dy ti vo nio je, nei ant gy-
va tu ko ką iš si džio vin ti... O na me 
yra šei mų su ma žais vai kais, net 
kū di kis!“

„Po re no va ci jos pra dė jo ges ti ką 
tik su mon tuo ti nau ji įren gi niai. 
Su ge dus kom piu te riui, van duo 
bė go ver dan tis. Karš to van dens 
siurb lys re mon tuo ja mas jau ant-

Po re no va ci jos – 
pro ble mos gy ven to jams

rą kar tą. Įren gi niai pirk ti nau ji ir 
dar tu ri ga ran ti jas. Kaip jie ga li 
ges ti??? Juk jie tu ri bū ti pri tai-
ky ti veik ti 10-15 me tų, o gal ir 
dau giau. Tur būt bu vo per ka mi la-
bai pra sti ar ba ne pri tai ky ti mū sų 
na mo reik mėms.“

Bend ri jos „Pa lau kė“ pir mi nin kė 
Jad vy ga Ši birkš tie nė pri si mi nė: 
rug sė jo 3-ąją pa ste bė ta, kad bu-
tuo se ne be šy la gy va tu kai, ne bė ra 

karš to van dens. Nuė ju si į ši lu mos 
maz gą, pir mi nin kė iš si gan do: 
van dens šil dy tu vai dir ba, maz-
go sie no mis ir lu bo mis iš ve džio ti 
vamz džiai įkai tę taip, kad pa lies-
ti neį ma no ma – ran ką svi li na. O 
siurb lys ne vei kia.

„Lai mė, kad ši lu mos maz gas 
ne spro go“, – iki šiol džiau gia si 
iš veng ta  grės me J. Ši birkš tie nė.

Dau gia bu čio re no vuo to jai, Pa-

ne vė žy je vei kian čios UAB „Au-
lau kis“ at sto vai siurb lį iš ve žė 
re mon tuo ti tie kė jams. Re mon ta vo 
dvi sa vai tes.

Sut var ky tas siurb lys į pen-
kiaaukš čio ši lu mos maz gą bu vo 
grą žin tas, jau ruo šiant pub li ka-
ci ją spau dai.

Nukelta į 2 psl.

Au to rės nuo tr.

PROB LE MOS: Re no vuo ta me pen kiaaukš ty je pra si dė jo pro ble mos dėl karš to van dens.

Kur iš kel ti Pak ruo jo tur ge lį?
Ja ni na VAN SAUS KIE NĖ
pakruojis@skrastas.lt

Iškelsporaimetų
Pak ruo jo ma ža ja me tur ge ly je dir ban tiems 

vers li nin kams su si ti ki me su Sa vi val dy bės va-
do vais rū pė jo iš siaiš kin ti: kur ir ku riam lai kui 
jie bus pri vers ti iš si kraus ty ti iš aikš tės, ka da 
jo je pra si dės ir baig sis re konst ruk ci ja, ko kie 
rei ka la vi mai po aikš tės re konst ruk ci jos bus 
ke lia mi kios kams, ku riuo se žmo nės pre kiau ja 
jau ne vie ną de šimt me tį?

Stra te gi nės plėt ros ir sta ty bos sky riaus ve-
dė jui Gin ta rui Ma kaus kui pri sta čius ra jo no 
Ta ry bos pa tvir tin tą in ves ti ci jų pla ną, paaiš kė-
jo, jog mies to vie šų jų erd vių tvar ky mo pro jek-
tai vyks eta pais ir apims vos ne vi sas mies to 
cent ri nės da lies vie šą sias erd ves.

Nuo atei nan čių me tų va sa ros tur ge lio te-
ri to ri ja tu rės bū ti ati duo ta sta ty bi nin kams, 
vers li nin kai su sa vo kios ke liais ir pa la pi nė-
mis – iš si kel ti. Vers li nin kams pa ža dė ta, jog 
grįž ti į ma žo jo tur ge lio re konst ruo tą aikš tę 
jie tu rės ga li my bę maž daug po po ros me tų.

Naujamturgeliui–naujikioskai
Klau si mas, kur su ras ti tam tin ka mą vie tą 

li ko at vi ras.
Nukelta į 3 psl.

RE KONST RUK CI JA: Vers li nin kams rū pė jo iš siaiš kin ti ne tik aikš tės re konst ruk ci jos lai ką, 
bet ir są ly gas, ku rių bus rei ka lau ja ma grįž tant į re konst ruo tą tur ge lio aikš tę.

Au to rės nuo tr.

ŽENK LAS: Bu vu sio je au to bu sų 
sto te lė je li ko ženk las su au to bu sų 
va žia vi mo gra fi ku.
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PDF formato laikraščių prenumeratos kainos, 1 mėn. *

„Šiaulių kraštas“ 2,32 Eur
„Kelmės kraštas“ 1,45 Eur
„Pakruojo kraštas“ 1,45 Eur
„Mūsų kraštas“ 1,45 Eur
„Krašto žinios“ 1,45 Eur

„Biržiečių žodis“ 1,45 Eur
„Sidabrė“ 2,35 Eur
„Žemaitis“ 1,21 Eur

* kainos fiziniams asmenims. 

Skaitykite bet kurioje pasaulio vietoje!
Sutaupykite – elektroninių leidinių 
prenumerata net 50 proc. pigiau.


