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Prie Tytuvėnų artėja 
vėjo elektrinės 

* 

Tomo ANDRIJAUSKO nuot! 

Atkelta iš 3 psl. 

Kai buvo tvirtinamas Bendra
sis planas, jis atitiko galiojančius 
teisės aktus, todėl buvo patvirtin
tas visais lygmenimis. 

„Mūsų akimis žiūrint, terito
rija pakankamai urbanizuota, 
o statomas toks galingas, tokių 
didelių aukščių parkas. Gal būtų 
galima kažkur rasti laukų masy
vus, kur nėra žmonių? Cia yra 
net dvi gyvenvietės: Kiaunorių 
ir Mockaičių, o dar kiek pavie
nių kaimų. Be to, tokio aukščio 
jėgainės matysis kone iš visur. 

Jei Vokietijoje tai gana įprasta 
kraštovaizdžio dalis, pas mus 
visiškai neįprasta", - sako V. 
Stonys. 

D. Pranckūnienė viliasi, kad 
šiuo metu dar yra galimybė su
mažinti elektrinių teritoriją, 
skaičių. 

„Bendra Lietuvos politika yra 
padidinti atsinaujinančią ir bū
tent - vėjo - energetiką, tai yra 
Vyriausybės programose. Mes 
irgi už, bet gal kitoje vietoje, kur 
nėra taip jautru? Gal nereikė
tų skubėti, jei gali būti grėsmių, 
bet nėra žinių? Tikrąja šio žodžio 

prasme tai kova su vėjo malūnais 
-procesas toli nuėjęs. Revoliuci
jos nepadarysime, bet atkreipti 
žmonių dėmesį būtina", - nea
bejoja D. Pranckūnienė. 

Poveikio aplinkai vertinimo 
procedūros pabaiga yra nu
matyta 2019 metų antrajame 
ketvirtyje. Techninio projekto 
parengimas planuojamas kitų 
metų III-IV ketvirtyje, statybos 
vietų parengimas - 2020 metų 
II-III ketvirtyje, montavimas ir 
paleidimas - 2020 metų II-III 
ketvirtis. Eksploatacijos laikotar
pis - 20-25 metai. 

Keturvalente vakcina beveik neprieinama? 
Atkelta iš 1 psl. 

Nemokamai skiepijami 65 metų 
ir vyresni asmenys, nėščiosios, 
žmonės, gyvenantys socialinės 
globos ir slaugos įstaigose, vaikai 
ir suaugusieji, sergantys lėtinė
mis ligomis, imunodeficitinėmis 
būklėmis, piktybiniais navikais 
bei sveikatos priežiūros įstaigų 
darbuotojai. 

Kadangi nė į vieną kategori
ją nepatenkame, skambiname į 
Šiaulių centro polikliniką pasitei
rauti, kiek kainuoja skiepas. 

Skiepų kabineto telefono ragelį 
pakėlusi medikė informuoja, kad 
galima rinktis trivalentę arba ke
turvalente gripo vakciną. Pirmoji 
kainuoja beveik 8 eurus, antroji -
šiek tiek per 12 eurų. Tiesa, šiuo 
metu poliklinika keturvalentės 
vakcinos neturi. 

Tiek skiepijantis nemokamai, 
tiek mokamai, reikalingas šei
mos gydytojo nukreipimas. „Gy
dytojas turi matyti, ar jus galima 
skiepyti, ar ne. Kokia vakcina, 
keturvalente ar trivalente, skie
pytis, aptarsite su šeimos gydyto
ju. Trivalentėje vakcinoje yra du 
gripo A viruso potipiai ir vienas 
gripo B viruso tipas, o keturva-
lentėje - du gripo A viruso po
tipiai ir du gripo B viruso tipai", 
- paaiškina medikė. 

Logiškai mąstant, keturvalente 

vakcina turėtų geriau apsaugoti 
nuo gripo? Nusprendžiame paieš
koti gydymo įstaigos, kurioje skie
pytų keturvalente vakcina. 

Dainų pirminės sveikatos prie
žiūros centre keturvalentės vak
cinos taip pat neturi, o trivalentė 
kainuoja apie 6 eurus. 

Skambiname į šeimos medici
nos centrą „Alsavita". Registra
tūroje išgirstame, kad medicinos 
centras tokią paslaugą teikia, ta
čiau šiuo metu jokios gripo vak
cinos neturi. 

„Endemik" Šiaulių klinikoje iš
girdome, kad tri
valente vakcina 
galima pasiskie
pyti nors ir šian
dien. Ji kainuoja 
beveik 10 eurų, 
o štai keturva
lentės kiekis ri
botas ir beveik 
visa užsakyta. Ši 
vakcina klinikoje 
kainuoja beveik 
19 eurų. Telefo
nu atsiliepusi medikė dėl ketur
valentės vakcinos patarė kreiptis 
už dviejų savaičių. 

„Apsaugo ir trivalentė, ir ketur
valente vakcina. Trivalentė vakci
na jokiu būdu nėra bloga, ji irgi 
pritaikyta gripo sezonui, tik ne
žinome, kokia gripo karta ateis. 
Skiepydamiesi mes ne nuo gripo 

saugomės, o nuo jo komplikaci
jų", - paaiškino medikė. 

Nemokamai skiepijama 
tik trivalente vakcina 

Valstybinė ligonių kasa (VLK) 
skelbia, kad 2018-2019 metų 
gripo sezonui nupirko beveik 10 
tūkstančių daugiau gripo vakci
nos dozių nei pernai - iš viso 131 
738 „Influvac" dozes. Tokį poreikį 
nurodė Lietuvos asmens sveikatos 
priežiūros įstaigos. 

Pasak VLK Sveikatos priežiūros 
įstaigų aprūpinimo skyriaus ve

dėjos Linos Rei-
nartienės, visos 
sezoninio gripo 
vakcinos gami
namos pagal Pa
saulio sveikatos 
organizacijos 
rekomenduoja
mą antigeninę 
sudėtį kiekvie-
niems metams, 
o jų efektyvu
mas ir saugu

mas yra patvirtintas registracijos 
procedūrų metu. 

Beje, pasak L. Reinartienės, 
įvertinus visų tiekėjų pasiūlymus, 
ekonomiškai naudingiausiu pa
siūlymu pripažintas trivalentę 
vakciną pateikusio tiekėjo pasiū
lymas, taigi tokia vakcina ir buvo 
nupirkta. 

1 1 Trivalentė vakcina 
irgi pritaikyta 
gripo sezonui, tik 
nežinome, kokia 
gripo karta ateis. 

Žudikas pasiųstas į pataisos namus 
Šiaulių apygardos 
teisme vakar nuteistas 
Algirdas Dzežulskis. Už 
tai, kad Šiaulių laikinojo 
apgyvendinimo tarnyboje 
(buvę Nakvynės namai) 
nužudė likimo draugą, 
61-erių vyras kalės 
aštuonerius metus. 

Giedriaus BARANAUSKO nuotr 

Edita KARKLELIENĖ 
edita@skrastas lt 

Paskirtą bausmę nuteistasis at
liks pataisos namuose. 

Kaltu pripažintas A. Dzežuls
kis nužudytojo artimiesiems 
turės kompensuoti neturtinę 
5 000 eurų žalą bei padengti 
valstybės advokato išlaidas -
201 eurą. 

Skirdamas bausmę, teismas 
įvertino tai, kad nusikaltimo 
įvykdymo metu vyras buvo girtas 
- tai sunkinanti aplinkybė. Leng
vinanti aplinkybė ta, kad auka 
tapęs vyras tam tikrais veiksmais 

Algirdas Dzežulskis, įvykdęs 
nužudymą, kalės aštuonerius 
metus. 

provokavo A. Dzežulskį. 
Baudžiamosios bylos duome

nimis, nusikaltimas įvykdytas 
šiemet kovo pabaigoje. 

A. Dzežulskis ir Giedrius B. 

viename iš Laikinojo apgyvendi
nimo tarnybos kambarių susigin
čijo. Tada A. Dzežulskis išplėšė iš 
judėjimo negalią turinčio Gied
riaus B. rankų lazdą, pargriovė 
jį ant grindų ir keturis kartus už
simojo per veidą. Paskui smūgių 
būta ir į įvairias kūno vietas. 

Smurto būta lemtingo - neįga
lus vyras mirė. 

Nusikaltimas išaiškintas netru
kus - jį ir visas su juo susijusias 
detales užfiksavo Tarnybos kam
baryje įrengta vaizdo stebėjimo 
kamera. 

Apklausiamas pareigūnų, A. 
Dzežulskis dar bandė teigti, jog 
smūgiai buvę būtinoji gintis. Ta
čiau teismas tokios ginties požy
mių neaptiko. 

Tiesa, pripažinta, kad prieš 
nužudymą Giedrius B. savo ne
tinkamais veiksmais tarsi pro
vokavo A. Dzežulskį. Todėl ir 
paskirta kalėjimo bausmė yra 
mažesnė negu sankcijos už tokį 
nusikaltimą vidurkis. 

Po nusikaltimo kaltinamajam 
nustatytas 1,25 promilės girtu
mas, o 44-erių nužudytajam -
2,25 promilės. 

Laikinojo Šiaulių universiteto rektoriaus Dariaus Šiaučiūno mokslo interesų 
sritis - analizinė ir tikimybinė skaičių teorija. 

Laikinuoju Šiaulių 
universiteto rektoriumi 
paskirtas Darius Šiaučiūnas 

Šiaulių universiteto (ŠU) tary
ba vakar posėdyje paskyrė laiki
nąjį universiteto rektorių - juo 
tapo Informatikos katedros pro
fesorius, fizinių mokslų (mate
matikos) daktaras, universiteto 
tarybos narys Darius Šiaučiūnas. 
Jis paskirtas po slapto balsavimo, 
surinkus balsų daugumą. 

Į laikinojo rektoriaus parei
gas dar buvo pasiūlytas studijų 
prorektorius prof. dr. Remigijus 
Bubnys. 

D. Šiaučiūnas nuo lapkričio 1 
dienos pakeis iš rektoriaus pa

reigų pasitraukusį Donatą Jur
gaitį. Taryba dar ankstesniame 
posėdyje priėmė rektoriaus pra
šymą - jo darbo sutartis su uni
versitetu baigiasi šiandien, spalio 
31 dieną. 

D. Šiaučiūnas universitetui va
dovaus, kol įvyks ŠU įsiliejimas į 
Vilniaus universitetą (VU). Vakar 
taryba patvirtino pakoreguotą ŠU 
reorganizavimo prijungimo prie 
VU būdu sąlygų aprašą ir reorga
nizavimo planą. 

„Šiaulių krašto" inf. 

Gyventojai nemokamai 
konsultuoti teisiniais reikalais 

Spalio 25 dieną visuose Šiaulių 
apylinkės teismo Šiaulių ir ap
skrities rajonų rūmuose vyko ne
mokamos teisinės konsultacijos. 
Į klausimus atsakinėjo Valstybės 
garantuojamos teisinės pagalbos 
tarnybos specialistai, teisinin
kai iš savivaldybių, advokatai, 
antstoliai, notarai, žemėtvarkos 
atstovai ir būrys teismo teisėjų 
padėjėjų. 

Per vieną dieną teisme konsul
tuoti 62 žmonės, kurie pateikė 
dažniausiai ne po vieną, o po du 
ir net tris klausimus. 

Šiaulių rūmuose apsilankė 24 
žmonės, Joniškio rūmuose - 5, 
Kelmės - 3, Pakruojo - 10, Rad
viliškio - 6, Raseinių - 14. Inte
resantus nemokamai konsultavo 
38 teisininkai. Gauti atsakymus į 
rūpimus teisinius klausimus buvo 
paprasta - gyventojams nereikėjo 

iš anksto registruotis, teisininkai 
neklausė jų pavardžių, o tik at
sakė į pateiktus klausimus. Eilės 
nesusidarė, nes žmonių laukė po 
kelis teisininkus. Konsultuotis 
atėjo įvairaus amžiaus žmonės. 

Šiaulių rūmuose interesantai 
klausė, ar teisėtai buvo atleis
ti iš darbo, ar teisingai pasielgė 
Darbo biržos specialistai, kaip 
apskaičiuoti pensiją, koks turi 
būti darbo stažas išeinant į pen
siją ir pan. 

Žmonės teiravosi ir dėl sklypo 
ribų nustatymo, dėl žemės nuo
mos ir panašiai. 

Teisininkams visuose rūmuose 
teko konsultuoti dėl ištuokų, vai
kų išlaikymo, turto padalijimo. 
Buvo pateikta ir retai per konsul
tacijas pasitaikančių klausimų. 

„Šiaulių krašto" inf. 

Lietuvos teismų jubiliejui -
šimtas ąžuolų 

Šiaulių apylinkės teismo ko
lektyvas Lietuvos teismų šimt
mečiui paminėti pasodino šimtą 
ąžuolų. Naujasis ąžuolynas Vai-
nagių miške, Kelmės rajone, pa
vadintas „Ateinančio šimtmečio 
teisingumo ąžuolynas". Teismo 
kolektyvas tikisi, kad ąžuoliukai 
prigis, sužaliuos ir užaugs dide
liais medžiais. 

Šeštadienį Vainagių miške (Kel
mės rajone) susirinko apie pus
šimtis Šiaulių apylinkės teismo 
darbuotojų su šeimomis. Vainagių 
girininkijos girininko pavaduotoja 
Birutė Grybienė paaiškino, kaip 
sodinti medelius. 

Daugelis susirinkusiųjų ąžuo
lus sodino pirmą kartą, todėl šį 
darbą atliko susikaupę ir atsa
kingai. 

Miškininke B. Grybienė sako, 
kad ąžuoliukai kitąmet turėtų 
sužaliuoti, nes spalio pabaigoje 
yra pakankamai drėgmės mede
liams prigyti. Anot miškininkės, 
kol nėra šalčių, lapuočiams ne
baisus ir iškritęs sniegas. 

Šiaulių apylinkės teismo dar
buotojai pažadėjo miškininkams 
kitąmet pavasarį girininkijoje 
sodinti medžius ir pasirūpinti 
pasodintu ąžuolynu, kur palik
ta nuoroda „Ateinančio šimtme
čio teisingumo ąžuolynas", 2018 
metai. Ši ąžuolų sodinimo akcija 
visada primins svarbią Lietuvos 
teismų istorijos datą ir Šiaulių 
apylinkės teismo darbuotojų pa
liktą pėdsaką. 

„Šiaulių krašto" inf. 


