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Teismo dovana tauragiškiams 
nemokamos konsultacijos 

D a i v a ŽEBELIENĖ 

Tauragės apylinkės teismo 
Tauragės rūmai tauragiškius 
kviečia ketvirtadienį nepraleisti 
progos gauti atsakymus į rūpi
mus teisinius klausimus. Tądien 
šalyje minimos Konstitucijos 
dienos proga nemokamą renginį 
„Jūs klausiate – mes atsakome!“ 
rengs ir kiti Lietuvos teismai. 
Tokie renginiai organizuojami 
jau trečius metus. 

Kaip informavo Tauragės apylin
kės teismo Tauragės rūmų atstovas 
ryšiams su visuomene Mindaugas 
Radvila, žemės, skyrybų, turto 
dalybų, turto padalijimo, pavel
dėjimo, darbo santykių ir kitais 
klausimais nemokamas konsul
tacijas spalio 25-ąją sutiko teikti 
advokatai Vygantas Skladaitis, 
Enrika Maksimavičienė, Petras 
Remeika ir advokato Piotro Or
lovo padėjėja Milda Laurinavičė. 
Iš anksto registruotis nereikia, 
kaip ir ankstesniaisiais metais, 
interesantai lauks gyvoje eilėje. 
Vienam žmogui bus skiriama iki 
30 minučių. Konsultacijos bus 
teikiamos nuo 9 iki 17 valandos. 
Advokatai ir advokato padėjėja 
konsultacijų laiką išsidalys po 
keletą valandų. Nuo 9 iki 11 val. 
gyventojus konsultuos V.Skladaitis, 
nuo 11 val. – M.Laurinavičė, nuo 
13 val. – E.Maksimavičienė, nuo 
15 iki 17 val. – P.Remeika. 

Informacija apie šią Tauragės 
apylinkės teismo akciją paskelbta 
ir internetinėje Tauragės apylinkės 
teismo svetainėje, tereikia naršy-
klėje suvesti taurages.teismai.lt 

Konsultacijos bus teikiamos 
Tauragės apylinkės teismo Tau
ragės rūmuose, Stoties gatvėje, 

Tauragės apylinkės teismo 
Tauragės r ū m ų atstovas 
ryšiams su visuomene 
Mindaugas Radvila: 

spalio 25-ąją 
pasinaudokite 
proga gauti ne
mokamą teisinę 
konsultaciją 

pirmajame pastato aukšte, 2-oje 
posėdžių salėje. Įėjus į pastatą 
gyventojus pasitiks nuoroda. 

– Tokio paties renginio metu 
pernai į konsultacijas atvyko apie 
dešimt žmonių. Jie teiravosi žemės, 
darbo santykių, daugiausiai – sky
rybų klausimais. Siemet tikimės 
interesantų sulaukti daugiau. Jei 
prireiks papildomos pagalbos, 
pasitelksime teisėjų padėjėjus, – 
sakė M.Radvila. 

Anot teismo atstovo, atsinešti 
su dominančiu klausimu susi
jusių dokumentų nebūtina. Jei 
gyventojas turėtų klausimų dėl 
paveldėjimo ar baudos, turint 
dokumentus konsultaciją suteikti 
būtų paprasčiau. 

IŠ TEISMO SALĖS 

Teismui pritrūko nelegalaus darbo įrodymų 
Daiva ŽEBELIENĖ 

Statybų versle keliolika metų 
dirbančiam Daivarui Brazaus
kui teko varstyti Tauragės 
apylinkės teismo duris, nes 
grėsė atsakomybė dėl įtarto 
nelegalaus darbo organizavi
mo. Tačiau teismas nelegalaus 
darbo požymių neįžvelgė ir 
administracinę bylą nutraukė. 
Valstybinės darbo inspekcijos 
Tauragės skyrius su tokiu nu
tarimu nesutinka. 

Daivaras Brazauskas, statybi-
ninkas-apdailininkas, dirbantis 
pagal verslo liudijimą, Valstybi
nės darbo inspekcijos Tauragės 
skyriaus inspektorių nemalonę 
užsitraukė rugpjūčio 27 dieną. 
Tądien Norkaičių kaime prie pri
vataus namo, kurį apšiltinti ėmėsi 
D.Brazauskas, inspektoriai užklupo 
besidarbuojančius du vyrus, kurie 
neturėjo darbo sutarčių. 

Kaip paaiškėjo, vienas besi
darbavusiųjų buvo D.Brazausko 
aštuoniolikmetis sūnus Paulius, 
o kitas - D.Brazauskui svetimas 
žmogus, kurį į statybvietę atsive
žė jo sūnus. D.Brazauskas teismui 
t v i r t i n o , kad sūnaus paprašė 
paruošti ant gyvenamojo namo 

užklijuotą putplastį, nes pats 
buvo apsirgęs. Teismo posėdžio 
metu D.Brazausko sūnaus prie 
namo atsivežtas vyras patvir
tino, kad tądien turėjo laisvo 
laiko, todėl ir sutiko jaunuolį 
pamokyti dirbti. 

Darbo inspekcijos atstovas teis
mui įrodinėjo, kad D.Brazauskas, 
būdamas tiesioginiu rangovu, 
privalėjo užtikrinti, kad staty-
bvietėje nebūtų pašalinių asmenų 
ir jie nedirbtų jo naudai. Tačiau 
teismo vertinimu šiuo atveju 
nelegalaus darbo faktą įrodančių 
duomenų byloje nepakanka. Vien 
aplinkybė, kad statybvietėje buvo 
pastebėti dirbantys minėti du as
menys, esą neįrodo D.Brazausko 
kaltės. Tauragės apylinkės teismas 
nusprendė administracinio nu
sižengimo teiseną D.Brazausko 
atžvilgiu nutraukti. 

Sis teismo nutarimas dar neįsi
galiojęs, jis dar gali būti skundžia
mas Klaipėdos apygardos teismui. 

Valstybinės darbo inspekcijos 
Tauragės skyriaus vyriausiasis 
darbo inspektorius Tadas Povilai
tis „Tauragės kurjeriui“ sakė, kad 
Darbo inspekcija teismo nutarimą 
skųs. Esą iš pradžių D.Brazauskas 
sutiko su pažeidimu ir gailėjosi. 

KAIMO NAUJIENOS 

Dacijonų gyventojams 
gatvė tapo per siaura 
Dacijonų kaimo gyventojai apie tvarkingą šaligatvį svajojo jau seniai ir vylėsi, kad 
jų norai netrukus taps realybe. Tačiau įsibėgėjus darbams buvo nemaloniai nu
stebinti – šaligatvis gerokai susiaurino Mokyklos gatvę ir eina ne ta puse, kuria 
žmonės norėjo. Tačiau, bendruomenės pirmininkės teigimu, viskas vyksta pagal 
bendruomenės narių pageidavimą. Kas teisus? 

M o r t a MIKUTYTĖ 

morta@kurjeris.lt 

Netenkina projektuotojų 
sprendimai 

Tauragės pašonėje esantis Da-
cijonų kaimas nemažas, jame 
veikia aktyvi bendruomenė, yra 
parduotuvė. Bendruomenės na
muose užimami mažiausieji kaimo 
gyventojai. Natūralu, kad reikia ir 
šaligatvio – viskas dėl saugumo ir 
patogumo. O jo anksčiau nebuvę 
– šalikele driekėsi tik žvyruota 
juosta. Dabar gi Mokyklos gatve 
bėga naujutėlaitis, nors kol kas 
neužbaigtas, šaligatvis. Tik juo 
patenkinti ne visi. Esą šaligatvis 
reikalingas, tačiau be jokio tari-
mosi su gyventojais jis atsirado 
ne toje gatvės pusėje. Pasipikti
nę žmonės suskubo skambinti 
„Tauragės kurjerio“ žurnalistams. 

– Saligatvis, einant nuo par
duotuvės, ties aikšte, yra beveik 
viduryje gatvės. Dėl jo važiuoja
moji dalis gerokai susiaurėjo. Kelio 
plotis turi būti bent 6 metrai, o yra 
apie 4. Kaip mašinoms prasilenkti? 
O jei priešais atvažiuos žemės 
ūkio technika? Kad ir traktorius, 
vežantis šieno rulonus. Ką daryti? 
Sugadino važiuojamąją dalį. Čia 
gi ne miesto gatvės, žmonių ne
daug, galėjo šaligatvį siauresnį 
daryti, kad nesusiaurintų taip 
važiuojamosios dalies. Ir išvis 
norėjome šaligatvio palei gyve
namuosius namus, o ne ten, kur 
jų beveik nėra. Negana to, lyjant 
visas vanduo tekės mums į kie
mus. Kiek žinau, Jovaruose gatvę, 
kai tvarkė, tai padarė 7 metrų 
pločio. O čia 4 metrai – čia gi jau 
vienpusio eismo kelias išeitų. Ir 
dėl šaligatvio – kam pasakai, tai 
tik galvas pakraipo, bet niekas 
nieko nedaro, – pykčio dėl tokio 
projektuotojų sprendimo neslėpė 
Petras Jakas, su kaimynais čia pat 
prie žurnalistės ir pamatavęs as
faltuotą važiuojamąją dalį – plotis 
vos siekia 4,10 m. 

P.Jakui antrino į pokalbį įsi
terpęs dar vienas dacijoniškis, 
nesiryžęs prisistatyti. O Edmun
das Kasparaitis įsitikinęs, kad 
lyjant tikrai kils problemų. Esą 
asfaltas lietaus nesugeria ir šis 
vanduo turės kažkur pasidėti. Jo 
nuomone, greičiausiai jis nutekės 
į aplinkinių gyventojų kiemus. 

Čia pat pribėgęs Vytautas Sa-
dbaras pridūrė, kad žiemą, kai 
bus slidu, siaurame kelyje niekas 
neprasilenks – kas nors ir į griovį 
gali nuslysti. 

Salia visų šių skundų vyrai 
išreiškė pageidavimą – prie ben
druomenės namų dar reikėtų 
greičio ribojimo kalnelių. Vaikams 
taip būsią saugiau. 

Su būreliu vyrų besikalbant 

priėjo ir keli darbine apranga vil
kintys vyrai. Jie paaiškino esantys 
darbininkai, vykdantys šaligatvio 
tiesimo darbus. Vienas jų patvir
tino – gatvė iš tikrųjų siauroka, 
tačiau projekto niekas nebekeis, 
kai šaligatvis kone baigtas. 

– Geri šoferiai ir tokiam kely 
prasilenkia, – lyg juokais, lyg 
rimtai pasakė vienas darbininkų. 

Šaligatvis – bendruomenės 
prašymu 

Dacijonų bendruomenės pirmi
ninkė Andžela Jakienė dėl žurna
listės klausimų kiek nustebo. Esą 
prašymas nutiesti šaligatvį buvo 
surašytas pačios bendruomenės 
ir šaligatvis tiesiamas ten, kur 
reikalingiausia. 

– Tiek Mokyklos, tiek Kaimynų 
gatvių šaligatviai buvo orientuoti 

bendruomenės namus. Ta puse 
daugiausiai ir vaikšto gyventojai. 

gatvių sankryžoje yra ben-

gat 
į be 
da 
Tų 

skyrių. Iš pradžių teigusi, jog 4 
m pločio važiuojamosios dalies 
turėtų užtekti, vėliau prisiminė, 
kad Joniškės soduose naujai iš
asfaltuoto kelio plotis taip pat 
tik 4 m, todėl ten automobiliams 
prasilenkti gana keblu. 

– Bet ten ūkio technika neva
žiuoja. Tas šaligatvis Dacijonuose 
kaip ir įrėmina gatvę. Aikštėje 
stovėdavo ir „fūros“, ir pienovežiai. 
Darėme daug žygių, bendravome 
su bendruomene. Aš sulaukiau 
skambučių dėl gatvių apšvie
timo. O dėl šaligatvio ir gatvės 
bendruomenė savo susirinkime 
turėjo kalbėti, – sakė D.Jatautienė. 

Projektas derinamas su 
bendruomenės pirmininke 

Kaip skelbiama Tauragės ra
jono savivaldybės tinklalapyje, 
projekto „Tauragės seniūnijos 
Dacijonų kaimo Mokyklos g. ir 
Kaimynų g. šaligatvio ir pavir-

Mokyklos gatvėje Dacijonuose vyrai matavo gatvės plotį, siekdami įrody
t i , k a d j i per siaura Autorės nuotrauka 

druomenės namai, ten vyksta 
pamokėlės, yra vaikų žaidimų 
aikštelė. Žmonės parvyksta iš 
miesto, yra autobusų stotelė ir 
jie pareina nuo stotelės dešine 
gatvės puse, – kalbėjo A.Jakienė. 
– Prašėme savivaldybės ir viską 
ji įgyvendina. Išreiškėme poreikį, 
nes vaikams nesaugu, kai šali
gatvių nėra, neaiški gatvės riba. 
Prašyme nenurodėme, kurioje 
pusėje mums reikia šaligatvio, tą 
suplanavo projektuotojai. 

Bendruomenės pirmininkė 
patikino susirinkimuose gyven
tojams pristačiusi projektą ir 
suprantanti pasipiktinimą dėl 
susiaurėjusios gatvės. Tačiau, 
jos nuomone, miestelio centras 
atsiradus šaligatviui tapo kur kas 
tvarkingesnis. O savo nuogąs
tavimus gyventojai išdėstė jau 
pradėjus darbus, kai jų sustabdyti 
esą nebebuvo galima. A.Jakienės 
teigimu, projektuotojai patikino, 
kad kelio pločio normos išlaikytos. 

Tauragės seniūnijos seniū
nė Danguolė Jatautienė pasiūlė 
kreiptis į savivaldybės Statybos 

šinių nuotekų tinklų įrengimas“ 
finansavimo sutartis pasirašyta 
šių metų balandį. Numatytiems 
darbams lėšos skirtos iš ES fon
dų, Lietuvos valstybės biudžeto, 
prisidėjo ir Tauragės rajono savi
valdybė. Iš viso Dacijonų kaimo 
šaligatviams ir lietaus nuotekų 
tinklams, anot Statybos skyriaus 
vyriausiojo specialisto Egidijaus 
Montvilo, skirta kiek daugiau nei 
102 tūkst. eurų. Darbų pabaiga 
numatoma 2019 metų vasarį. 

E.Montvilas įvardijo, jog ša
ligatvis ir paviršinių nuotekų 
tinklai suprojektuoti taip, kad 
nepažeistų trečiųjų šalių interesų. 
Projektavo UAB „Atamis“. Speci
alisto teigimu, po rangos darbų 
gatvės plotis išliks nepakitęs, o 
paviršinis vanduo gatvėje nuo 
važiuojamosios dalies nuvedamas 
skersiniu ir išilginiu nuolydžiu bei 
surenkamas vandens surinkimo 
latakais ir paviršinio vandens 
surinkimo grioviais. Esą visais šio 
projekto įgyvendinimo klausimais 
bendraujama su bendruomenės 
pirmininke. 
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