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Pareigūnai rungėsi „Protų kovose cc 

Policijos nuotr 

Šiaulių apygardos teisme spalio 
25 dieną įvyko tradiciniu tapęs 
Šiaulių apygardos teismo ir Re
gionų apjgardos administracinio 
teismo Šiaulių rūmų ir Šiaulių 
apylinkės teismo organizuotas 
intelektualų žaidimas „Protų ko
vos". Renginyje dalyvavo septy
nios komandos. Konkurso dalyvių 
gretas šiemet papildė Pakrančių 
apsaugos pasienio rinktinės Šiau
lių pasienio užkardos komanda. 

Visų lauktame konkurse taip 
pat dalyvavo Šiaulių apygardos 
prokuratūros Šiaulių apylinkės 
prokuratūros linksmų keturių 
vyrų ir vienos moters komanda, 
Šiaulių apylinkės ir Telšių apy
linkės teismų žinovai, Šiaulių 
apskrities valstybinės mokes
čių inspekcijos žavių ir atkaklių 
moterų penketukas ir renginio 

šeimininkai - Šiaulių apygardos 
teismas. 

Įnirtinga kova dėl prizinių vie
tų vyko iki pat žaidimo pabaigos. 
Suskaičiavus rezultatus paaiškėjo, 
kad po lygiai taškų surinko proku
ratūros ir policijos komandos. 

Nugalėtoją išaiškino papildo
mas klausimas - tikslesnis buvo 
Šiaulių apskrities vyriausiojo po
licijos komisariato penketukas. 
Pernai policininkai buvo antri. 

Trečiąją vietą antrus metus iš 
eilės iškovojo Mokesčių inspekci
jos atstovės. Renginio šeimininkai 
šį kartą buvo itin svetingi - prara
do nugalėtojų titulą ir liko iš viso 
be apdovanojimų. 

Nugalėtojams įteikti padėkos 
raštai ir prizai. 

•MMUliE 

„Šiaulių krašto"inf. Šiaulių apskrities policijos komanda šiemet pripažinta geriausia 

vo nuotr 

Sukčių rankos ilgos:„dirba" telefonu, internetu, jei reikia, apsilanko ir namuose. 

Ieškodama darbo, 
susirado sukčių 

Į Šiaulių apskrities policiją 
kreipusis mergina, kuri sutiko su 
pasiūlymu internete dirbti nuo
toliniu būdu, patyrė žalą. Tokį 
sukčiavimo būdą pareigūnai fik
suoja ne pirmą kartą. 

Internete pamačiusi skelbimą 
ir susisiekusi dėl galimo darbo 
šiaulietė sužinojo, kad tam rei
kalui reikalingas tik elektroninis 
parašas, taigi tuo pasirūpino. 

Tariamas darbdavys informa
vo, kad netrukus elektroniniu 
būdu bus pradėtas darbinimas 
ir merginai reikės tai patvirtinti 
elektroniniu parašu. 

Gavusi du pranešimus šiau
lietė juos patvirtino, daugiau į 

nieką nesigilindama. 
Iš „darbdavio" taip jokių žinių 

daugiau nesulaukė. 
Po poros mėnesių mergina 

gavo laišką, kad lizingu yra 
pasiėmusi nešiojamąjį kom
piuterį ir vartojimo kreditą. 
Bendras įsiskolinimas siekia 2 
200 eurų. 

Policija tiria situaciją ir pri
mena, kad negalima tvirtinti 
neaiškių sandorių nuotoliniu 
būdu, tretiesiems asmenims at
skleisti savo asmens duomenų, 
prisijungimų prie elektroninės 
bankininkystės ir kita. 

„Šiaulių krašto" inf. 

Policijos nuotr 

Pareigūnės vairuotas opelis nuskriejo nuo kelio ir vertėsi. 

Nelaimė laukė po tarnybos 
Spalio 27 dieną, pusvalan

dis po septintos valandos ryto, 
Akmenės rajone, Dumbrių kai
me, automobilis „Opel Astra", 
vairuojamas Telšių apskrities 
vyriausiojo policijos komisa
riato pareigūnės, vykusios po 

tarnybos, nuvažiavo nuo kelio 
ir apvirto. 

Per eismo įvykį nukentėjo pa
reigūnė. Ji dėl galvos sužalojimo 
gydoma ambulatoriškai. 
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Kūrybinis vakaras teisme: 
apie kūrybą ir ne tik 

Šiaulių apygardos teisme vyko 
kūrybos vakaras, kuriame viešė
jo rašytojas, žurnalistas, leidėjas, 
Kovo 11-osios akto signataras 
Stasys Kašauskas ir rašytojas, bu
vęs Rašytojų sąjungos valdybos 
narys Danielius Mušinskas. Sve
čius lydėjo vienas iš šių renginių 
pradininkų poetas, publicistas, 
almanacho „Varpai" redaktorius 
šiaulietis Leonas Peleckis-Kak-
tavičius. 

Svečiai pasidalijo mintimis apie 
savo nueitą kūrybos kelią, ateities 
planus, naujus ir būsimus kūri
nius, sovietmečio laikų paminklų 
likimą. Jiems surengta ekskursija 
po teismų muziejų. 

„Šiemet sukanka 15 metų, kai 

ant Šiaulių apygardos teismo 
rūmų buvo atidengta memoriali
nė lenta, skirta almanachui „Var
pai" ir čia gimusiam jo pirmajam 
redaktoriui Kaziui Jankauskui", 
- renginio dalyvius sveikino Šiau
lių apygardos teismo pirmininkas 
Gražvydas Poškus. 

Ta proga ir buvo surengtas 
kūrybos vakaras su plunksnos 
virtuozais. Teismo rūmuose, tu
rinčiuose ir literatūrinį palikimą, 
susiklostė tradicija rengti kūrybi
nius vakarus, kurių metu vyksta 
susitikimai su rašytojais, poetais, 
publicistais, kalbininkais, visuo
menės veikėjais. 
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Atleista pardavėja 
apie tai nežinojo 
Itališkais audiniais ir 
siūlais prekiaujančios 
parduotuvės pardavėja tik 
po Finansinių nusikaltimų 
tyrimo tarnybos (FNTT) 
patikrinimo sužinojo 
dirbanti nelegaliai. 
Vadovui už tai ir už kitus 
pažeidimus gresia ne viena 
administracinė bauda. 

Edita KARKLELIENĖ 
edita@skrastas lt 

FNTT tyrėjai patikrino Šiauliuo
se esančią parduotuvę. Patikrinimo 
metu buvo nustatyta, kad vasa-
rio-spalio mėnesiais bendrovės va
dovas „Sodrai" pateikė duomenis, 
kad vienintelę dirbančią pardavėją 
yra atleidęs iš darbo. Nuo vasario 

mėnesio bendrovės vadovas už šią 
darbuotoją nemokėjo jokių sociali
nio draudimo įmokų. 

Aplinkybės, kad pardavėja dir
ba nelegaliai, nustebino ir pačią 
moterį. Apie atleidimą iš darbo ji 
nieko nežinojo ir parduotuvės va
dovas apie tai nebuvo informavęs. 
Visą šį laikotarpį moteris dirbo 
parduotuvėje ir prekiavo iš Italijos 
atgabentais audiniais ir siūlais. 

Tikrinimo metu buvo nustaty
tas ir dar vienas pažeidimas - par
duotuvės kasoje neatitiko laikomų 
pinigų suma. Ji buvo didesnė, nei 
tą dieną parduota prekių. 

Dėl administracinių nusižen
gimų - nelegalaus darbo, kasos 
operacijų atlikimo vietoje laiko
mų pinigų kiekio neatitikimo bei 
Užimtumo įstatymo pažeidimų 
audiniais ir siūlais prekiaujan
čios parduotuvės vadovui gresia 
ne vieną tūkstantį eurų siekian
čios baudos. 

Redakcijos archyvo nuotr 
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Nelegalus darbas ir pinigų perteklius kasos aparate - už tokius pažeidimus 
įmonės vadovui gresia baudos. 

Sukčius 
pasisavino 
10 000 eurų 

Šiaulių rajono Pamockės 
kaimo gyventojai telefonu 
paskambinęs asmuo prisi
statė policijos pareigūnu ir 
pranešęs, kad pas sulaikytą 
asmenį rasti jos asmens do
kumentai, informacija apie 
prisijungimus prie banko 
sąskaitos, apgaule išviliojo 
elektroninės bankininkystės 
prisijungimo duomenis. 

Pasinaudojus šiais duome
nimis, iš moters individua
lios įmonės banko sąskaitos 
pasisavinta 10 000 eurų. 

Susipliekė 
miesto parke 

Pirmadienio vakarą Joniš
kyje, S. Goeso gatvės mies
to parke, trys iš matymo 
pažįstami asmenys sumušė 
ketvertą, iš kurių du - nepil
namečiai. 

Vienam iš nukentėjusiųjų, 
22 metų vaikinui, tuojau po 
incidento Joniškio ligoninės 
Priėmimo skyriuje nustaty
tas viršutinio žandikaulio 
lūžimas ir gydyti jis išvežtas 
į Kauno klinikas. 

Kiti nukentėjusieji į gydy
mo įstaigas nesikreipė. 

Sulaikytas ir į areštinę 
uždarytas nusikalstama 
veika įtariamas neblaivus 
(1,62 promilės) 21-erių 
joniškietis. Kiti įtariamieji 
ieškomi. 

60 gyventojų gavo 
nemokamą teisinę 
konsultaciją 

Spalio 25 dieną, nuo 9 iki 
15 valandos, visuose Šiau
lių apylinkės teismo rūmuo
se vyko nemokamos teisinės 
konsultacijos. Šešiuose teis
mo rūmuose (Šiaulių, Jo
niškio, Kelmės, Pakruojo, 
Radviliškio ir Raseinių) ap
silankė net 60 gyventojų. 
Į klausimus atsakinėjo ad
vokatai, antstoliai, notarai, 
Valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos tarnybos 
specialistai, teisininkai iš 
savivaldybių ir būrys teismo 
teisėjų padėjėjų. 

Šiaulių apylinkės teismo 
Šiaulių rūmuose apsilankė 
32 žmonės, Joniškio rūmuo
se - 6, Kelmės - 4, Pakruojo 
- 9, Radviliškio - 2, Raseinių 
- 7. Interesantus nemoka
mai konsultavo 44 teisinin
kai. Gyventojams nereikėjo 
registruotis, teisininkai atsa
kinėjo į pateiktus klausimus. 
Eilės nesusidarė, nes intere
santų laukė po kelis teisinin
kus. Konsultuotis atėjo net 
po kelis šeimos narius. 

Šiaulių apylinkės teisme 
interesantai klausė dėl san
tuokos nutraukimo, turto 
padalijimo, vaikų išlaikymo, 
smurto artimoje aplinkoje, 
dėl nekilnojamojo turto pa
veldėjimo, pardavimo, ne
kilnojamojo turto pirkimo, 
našlaičių pensijos skyrimo, 
kaimynų triukšmo, daugia
bučių namų bendro naudo
jimo objektų ir 1.1. 

Šiaulių rūmuose visą die
ną dirbo teismo savanoriai, 
kuriems teko ne tik palydė
ti interesantus, bendrauti, 
nuraminti, bet ir pasaugoti 
vaikus. 
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