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Tūkstantinės baudos nebesutramdo „greituolio“
Kęstučio PABIJUTO pieš.

21-erių metų Šiaulių rajono
Egėliškių kaimo gyventojo elgesys stebina tiek policijos pareigūnus, tiek aplinkinius gyventojus,
praneša Šiaulių apskrities vyriausiojo policijos komisariato atstovė
spaudai Gailutė Smagriūnienė.
Gegužės 17-osios pavakarę
policijos pareigūnai gavo moters
pranešimą iš Šiaulių rajono Gruzdžių miestelio, kad parduotuvės
automobilių stovėjimo aikštelėje
į jos automobilį atsitrenkė BMW
318, kurio vairuotojas akivaizdžiai neblaivus ir iš įvykio vietos nuvažiavo. Vairuotojas elgėsi
neadekvačiai ir su juo moteriai
susikalbėti nepavyko, nes šis vis
sapaliojo, kad jokio automobilio
neapgadinęs.
Policijos patruliai, važinėdami po apylinkes, pasprukusį automobilį surado Šiaulių rajono
Vorelių kaime, netoli kelio esančiuose krūmuose. Automobilio
salone miegojo trys girti asmenys:
vairuotojo sėdynėje – minėtas
21-erių metų jaunuolis, o šalia jo
ir galinėje sėdynėje – du broliai iš
to paties Egėliškių kaimo.

Policijos pareigūnams teko labai
pasistengti, kad nuo alkoholio kietai įmigusius vyrus pažadintų. Kiek
vyrai tądien išgėrė, niekas nepasakys. Vairuotojo teigimu, jie nusipirko 8 bambalius 7,5 laipsnių stiprumo alaus, tačiau visų neišgėrė. Net
ir miegodamas vairuotojas rankoje
tebelaikė nugertą alaus butelį.
21-erių metų vairuotojui buvo
nustatytas 2,73 prom. girtumas. Iš
pradžių jis teigė nevairavęs, tačiau
prispirtas įkalčių prisipažino, kad
automobilį ką tik nusipirko ir jį
vairavo, net neįregistravęs ir neapdraudęs civilinės atsakomybės
draudimu. Vaikinas neigė sukėlęs
eismo įvykį, tačiau vaizdo kamerų įrašai ir liudininkų parodymai
rodė visai ką kita ir išsisukti nuo
atsakomybės jam neleido. Teismas, nagrinėdamas šią situaciją,
konstatavo, kad Egėliškių kaimo
gyventojas girtas prie vairo sulaikomas ne pirmą kartą. Praėjusių
metų kovo 24 d. policijos pareigūnai jį, dideliu greičiu raižantį savo
kaimo gatvelėmis ir keliantį pavojų gyventojams, sulaikė sunkaus
girtumo – 2,77 prom. Kadangi

Šachmatininkams

vaikinas teisės vairuoti nėra įgijęs,
tad jam buvo skirta bauda – 1054
eurai ir konfiskuotas jo vairuotas
automobilis RENAULT MEGANE. Paaiškėjo, kad 2016 metų rudenį vaikinas irgi buvo sulaikytas
neblaivus – tik prie motorolerio
vairo. Tada teismo sprendimu jis
neteko motorolerio ir jam buvo
paskirta 1300 eurų bauda. Ne viena bauda jam buvo skirta ir už tai,
kad būdamas girtas pažeidė viešąją tvarką pėsčias ar girtas įžeidinėjo policijos pareigūnus.
Taigi gegužės 17-osios incidentą nagrinėjęs Šiaulių apylinkės
teismas, įvertinęs, kad Egėliškių
kaimo gyventojas iš ankstesnių
baustumų išvadų nedaro, yra linkęs nesilaikyti įstatymų nustatytos tvarkos ir nuolat daro įvairaus
pobūdžio nusižengimus, jam dar
kartą skyrė 1300 eurų baudą ir
konfiskavo jo BMW 318.
Baudų vaikinas nemoka –
nuolatinio darbo ir turto neturinčiam asmeniui antstoliai nebaisūs – nėra ką paimti. Nors pinigų
naujam automobiliui nusipirkti
vaikinas suranda. Po paskutinio
teismo sprendimo jis, už šimtą ar
du nusipirkęs gerokai panaudotą RENAULT LAGUNA, liepos
12-osios naktį vėl girtas skraidė
po Šiupylių kaimą. Pareigūnų
sustabdytas, į alkoholio matuoklį
jis įpūtė 2,52 prom. Kaimo ereliui
pradėtas dar vienas ikiteisminis
tyrimas už vairavimą apsvaigus
nuo alkoholio. Baudomis nesutramdomam jaunuoliui sustabdyti,
kol dar dėl jo neatsakingumo nežuvo nė vienas žmogus, liko vienintelis teisinis svertas – laisvės
atėmimas.
Šiaulių AVPK informacija
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KUR PRALEISTI LAISVALAIKĮ?
„ATLANTIS CINEMAS“
Tel. (8 41) 42 29 23;
www.atlantiscinemas.lt
Liepos 21–26 d.
MONSTRŲ VIEŠBUTIS 3: ATOSTOGOS 3D –
10.00, 11.45, 13.30 val.
MONSTRŲ VIEŠBUTIS 3: ATOSTOGOS
2D – 10.30, 12.15, 15.15 val. (2018, 100 min.,
JAV, komedija, animacija, šeimos, V, DUBLIUOTAS
LIETUVIŠKAI)
PREMJERA MAMMA MIA! ŠTAI IR MES – 14.00,
16.10, 18.20, 20.30 val. (2018, 110 min., JAV,
komedija, muzikinis, N-13)
DANGORAIŽIS 3D – 17.00 val.
DANGORAIŽIS 2D – 21.00 val. (2018, 100 min.,
JAV, veiksmo, trileris, N-13)
PREMJERA EKVALAIZERIS 2 – 18.50 val. (2018,
130 min., JAV, veiksmo, trileris, kriminalinis, N-16)
NAUJA VASAROS AKCIJA! DVIGUBAS SEKMADIENIO
KINO VAKARO SEANSAS – DU FILMAI UŽ VIENO
KAINĄ (liepos 22 d.)
18.50 val. EKVALAIZERIS 2
21.00 val. DANGORAIŽIS 2D
SEKMADIENIO ŠEIMOS SEANSAI! (liepos 22 d.)
13.30 val. MONSTRŲ VIEŠBUTIS 3: ATOSTOGOS 3D
14.00 val. MAMMA MIA! ŠTAI IR MES

Tytuvėnų vienuolyno bažnyčioje
liepos 22 d. 17 val. XV tarptautinis
Tytuvėnų vasaros festivalis –
„Pro Memoria kunigui Ričardui
Mikutavičiui“: valstybinis choras
„Polifonija“, Matvej Goldberg –
violončelė, dirigentas Tomas
Ambrozaitis; S. Rachmaninov,
A. Part, J. Naujalis.
Kultūros centro Rėkyvos kultūros namuose (Energetikų g. 7)
liepos 22 d. 17 val. šokių vakaras.
Groja Nerijus Šukutis.

„Laiptų galerijoje“ (Žemaitės g. 83)
iki liepos 27 d. Valstybės (Lietuvos
karaliaus Mindaugo karūnavimo)
dienai skirtos parodos: Algio
Skačkausko (1955 – 2009) piešiniai
ir tapyba bei Šarūno Saukos tapyba
iš Lietuvos kolekcininkų asociacijos
narių Antano Zabulio ir Violetos
Jurgaitienės asmeninių kolekcijų.
Dailės galerijoje (Vilniaus g. 245)
iki liepos 30 d. teminė paroda
„Potencija 2“.

P. Višinskio viešojoje bibliotekoje (Aušros al. 62)
III a. galerijoje
iki rugsėjo 30 d. paroda „Prof. V.
Rimkaus knygos, albumų įvadai,
parodų katalogai“.
Kraštotyros, senųjų spaudinių ir
skaitmeninimo skyriuje

Praėjusio šeštadienio numeryje išspausdintų šachmatų etiudų atsakymai
Matas antruoju ėjimu: 1) Va7+; Žxa7; 2) Žcb6#
Matas antruoju ėjimu: 1) Žg5+; Kg8; 2) Vf7#

iki rugpjūčio 31 d. spaudinių
paroda „Keliaukime ir pažinkime
savo kraštą“.
III aukšto fojė
iki rugpjūčio 26 d. spaudinių
paroda „2018 metai – Vydūno
metai“ iš Senųjų spaudinių fondo.
Meno ir muzikos skaitykloje
iki liepos 31 d. paroda „Kazimiero
Švainausko ekslibrisai“,
skirta dailininko ir jo žmonos
Valerijos Aldonos LengvenytėsSzwainowskos atminimui.

Ch. Frenkelio viloje (Vilniaus g. 74)
nuolatinės ekspozicijos
„Provincijos dvaras ir miestas“,
„Žydų kultūros paveldas
Šiauliuose: pirkliai Frenkeliai“;
iki lapkričio 4 d. paroda „Antanas
Gudaitis: potėpis ir spalva“,
skirta Lietuvos valstybės atkūrimo
100-mečiui.
Fotografijos muziejuje (Vilniaus g. 140)
iki rugsėjo 2 d. Lietuvos
Nepriklausomybės 100-mečiui
skirta paroda „Tapatybės
formatai. Tradicija ir modernumas
tarpukario Lietuvos fotografijoje“;
iki rugsėjo 2 d. fotografijos būrelio
„Fotografijos muziejaus studija“
baigiamųjų darbų paroda.
Edukacijos centre (Aušros al. 47)
nuolatinės ekspozicijos „Šiaulių
krašto praeitis nuo seniausių laikų
iki XVII a.“, „Valstiečių buitis ir
būtis“.
Dviračių muziejuje (Vilniaus g. 139)
atnaujinta ekspozicija „Dviratis
technologijų pasaulyje“.
Radijo ir televizijos muziejuje
(Vilniaus g. 174)
nuolatinė garso ir vaizdo atkūrimo
prietaisų ekspozicija;
paroda „Telefonui Lietuvoje –
135“.
Žaliūkių malūnininko sodyboje
(Architektų g. 73)
nuolatinė Žaliūkių vėjo malūno
ekspozicija.
Poeto Jovaro name (Vytauto g. 116)
nuolatinės ekspozicijos „XX a.
I p. knygynas“, „Poeto Jovaro
gyvenamoji aplinka (XX a. 6–7
dešimt. Interjerai)“.
Vandos Kavaliauskienės katinų muziejuje
(Žuvininkų g. 18)
nuolatinė ekspozicija „Katinai iš
viso pasaulio“;
fotoparoda „Iš katinų gyvenimo“.

Kultūros centro Rėkyvos kultūros
namuose (Energetikų g. 7)
iki rugpjūčio 31 d. menininkės Vitos
Žabarauskaitės tapybos darbų
parodos „Spalvų žaismas“ II dalis.

Išrinktos 2020-ųjų, 2021-ųjų ir
2022-ųjų Lietuvos kultūros sostinės

Atsakymai kitą šeštadienį.

SUDOKU

2020 metų Lietuvos kultūros
sostine taps Trakų rajono savivaldybė, 2021 m. – Neringos
savivaldybė, 2022 m. – Alytaus
miesto savivaldybė. Savivaldybių pasirengimui ir programų
įgyvendinimui kiekvienai numatoma skirti iki 100 tūkst. eurų.
Tokį eiliškumą įsakymu patvirtino kultūros ministrė Liana Ruokytė-Jonsson.
Lietuvos kultūros sostinės atsirado kaip „Vilnius – Europos
kultūros sostinė 2009“ dalis,
tačiau jau beveik dešimt metų
veikia kaip savarankiškas kasmetinis projektas. Jo tikslas – skatinti Lietuvos regionų gyventojų
kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, plėtoti kultūrą ir meną, kūrybines iniciatyvas bei kultūros
prieinamumą. Projekto įgyvendinimo metu atsiranda nauji arba
sustiprėja ir išsiplečia tradiciniai
renginiai, festivaliai, surengiama
įdomių parodų, išleidžiama kny-

gų, sukuriami nauji kultūrinio
turizmo maršrutai, dokumentiniai
pažintiniai filmai, atnaujinami vietos kultūros objektai ir t. t. Pasak
ministrės, iniciatyvos, gimusios,
kaip Lietuvos kultūros sostinių
projektai, sėkmingai plėtojamos ir
ateityje. Lietuvos kultūros sostine
gali tapti konkurso būdu išrinktas
bet kuris Lietuvos miestas, išskyrus Vilnių. Kultūros ministerija
organizuoja konkursą kas 3 metai. Konkursui pateiktas paraiškas
svarsto ir pasiūlymus ministrui
teikia ekspertų komisija.
Lietuvos kultūros sostinėmis
jau buvo Zarasai, Plungė, Šilutė,
Anykščiai, Palanga, Panevėžio
rajono Ramygalos miestelis, Panevėžys, Joniškio rajono Žagarės
miestelis, Telšiai, Klaipėda. 2018
m. kultūros sostine yra Marijampolė, o 2019 m. kultūros sostinės
Gintaro medį perims Rokiškis.
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