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Rad vi liš ky je vei kian ti 
už da ro ji ak ci nė bend ro vė 
„Gai re li ta“ te be ke lia rea lų 
pa vo jų ne tik ša lia jos 
gy ve nan tiems žmo nėms, 
bet ir vi sam mies tui.
Bend ro vės te ri to ri jo je 
iš ki lę pju ve nų kal nai ir 
čia jau ki lę ke li gais rai 
ra jo no Sa vi val dy bę 
ver čia im tis ra di ka les nių 
prie mo nių – gy ven to jų 
vie šą jį in te re są gin ti 
teis me.

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Gyventojųpalydovai–gaisrai,
triukšmasirdulkės

Pas ku ti nis gais ras Rad vi liš kio 
mies te vei kian čią UAB „Gai re
li ta“ už klu po šių me tų ge gu žės 
pa bai go je.

Sau sio mė ne sį ge sin tu vu ge si
nant ven ti lia ci jos an go je už si de
gu sias dul kes, įvy ko spro gi mas, 
nuo jo nu ken tė jo įmo nės dar bi
nin kas. Anks čiau bu vo ki lę dar 
du gais rai.

Ir tai ne vie nin te liai in ci den tai 
šio je įmo nė je, ku ri vei kia mies to 

te ri to ri jo je, ša lia ku rios vei kia ši
lu mą mies tui tie kian ti UAB „Rad
vi liš kio ši lu ma“ ir gy ve na žmo nės.

Tai, kad įmo nės veik la yra įvai
rių tar ny bų tai ki ny je ir kad už 
nu sta ty tus pa žei di mus jos va do
vai yra ne kar tą baus ti, jai to liau 
dar buo tis ne pai sant įspė ji mų, 
ne truk do.

Įmo nė bu vo įsi pa rei go ju si iki 
šių me tų ge gu žės 31 die nos su
ma žin ti ža lia vų kau pus iki ga my
bai bū ti nų li ku čių, ta čiau kau pai 
te bė ra di džiu liai.

Toks UAB „Gai re li ta“ el ge sys 
pri ver tė su ne rim ti ra jo no Ekst re
ma lių jų si tua ci jų ko mi si ją, ku rią 
su da ro įvai rių ra jo no tar ny bų ir 
ins ti tu ci jų at sto vai.

Anot ra jo no vi ce me ro Ka zi mie

ro Au gu lio, ša lia įmo nės gy ve
nan tys žmo nės dėl ne ge rė jan čios 
si tua ci jos dau gy bę kar tų krei pė
si į įvai rias at sa kin gas tar ny bas 
bei Sa vi val dy bę, to dėl ir tai pa
ska ti no šiuo klau si mu dar kar tą 
šauk ti Ekst re ma lių jų si tua ci jų ko
mi si jos po sė dį ir ieš ko ti ra di ka lių 
spren di mų.

Gy ven to jai ko mi si jos na riams 
pa tei kė aki vaiz dų tar šos įro dy
mą – fo to nuot rau kas, ku rio se 
už fik suo ti vaiz dai su pju ve no mis 
ap neš tais au to mo bi liais, ku rie, 
pa sak žmo nių, taip ap si ne šė vos 
per ke lias va lan das.

Ša lia „Gai re li tos“ gy ve nan tys 
žmo nės skun dė si pra stu kai my
nu, dė l ku rio jie tu ri kęs ti dul kes 
ir triukš mą, tu rin čius nei gia mos 

įta kos jų gy ve ni mo ko ky bei ir net 
svei ka tai.

„Da bar tie siog esa me pri vers
ti draus ti sa vo na mus ir mo kė ti 
ne ma žus pi ni gus drau di mo kom
pa ni joms, ka dan gi gy ve na me 
ant pa ra ko sta ti nės“, – pik ti no si 
rad vi liš kie čiai.

Baudosirraštainepadeda
Bė da ta, kad si tua ci ja įmo nė je 

nė kiek ne ge rė ja, nors jos at sa kin gi 
as me nys ir yra bau džia mi.

Rad vi liš kio prieš gais ri nės gel
bė ji mo tar ny bos Vals ty bi nės prieš
gais ri nės prie žiū ros po sky rio 
vir ši nin kas Vir gi ni jus Ivoš kis in for
ma vo, jog at si ra dus dy džio rei ka la
vi mus vir ši jan čiam pju ve nų kal nui, 
bu vo su ra šy ti ke li ad mi nist ra ci nės 
tei sės pa žei di mų pro to ko lai, pen
kis kar tus skir tos bau dos, duo tas 
ter mi nas, per ku rį pa rei ka lau ta 
sut var ky ti pa vo jų ke lian tį pju ve nų 
kal ną, ta čiau to pa da ry ta ne bu vo.

Ta čiau V. Ivoš kis pri pa ži no, jog 
kai ku rios jų tar ny bos tai ky tos bau
dos bu vo ne di de lės.

Įmo nė je ras ta ir prieš gais ri nių 
tai syk lių pa žei di mų, ku riuos vėl
gi nu ro dy ta lik vi duo ti, ta čiau vi si 
Prieš gais ri nės gel bė ji mo tar ny bos 
nu ro dy mai „Gai re li tai“ – lyg nuo 
žą sies van duo.

To dėl, pa sak V. Ivoš kio, dar kar
tą bu vo duo tas 4 mė ne sių ter mi nas 
su si tvar ky ti. Jei ir šis nu ro dy mas 
ne bus įvyk dy tas, bus krei pia ma si 
į teis mą.

Nukelta į 2 psl.

„Gairelitai“gresiateismųmaratonas

Lai ma AGA NAUS KIE NĖ
alaima@skrastas.lt

Eismotrukdžiai
Neį ga lų žmo gų prie Rad vi liš kio 

dar bo bir žos at ve žęs rad vi liš kie
tis tei gė vos neat sit ren kęs į ke lio 
ženk lą, nu ro dan tį sto vė ji mo vie tą 
neį ga lio jo au to mo bi liui.

„Ženk las neį ga lie siems prie 
Dar bo bir žos pa sta ty tas prie pat 
ša li gat vio kraš to, to dėl la bai sun
ku au to mo bi lį pa sta ty ti sau giai, 
kad į jį neat sit renk tum.

Rei kė tų ar ba šį ženk lą pa sta ty ti 
kiek to lė liau, ar ba prie ša li gat vio 
tu rė tų bū ti įreng tas gu mi nis už
tva ras, ne lei džian tis au to mo bi liui 
pra va žiuo ti sau gią ri bą“, – pro ble
mą pa dė sian čius iš spręs ti va rian
tus siū lė gy ven to jas.

Su ma nev ra vi mo pro ble ma su
si dū rė ir ki tas vai ruo to jas, daž nai 
va žiuo jan tis Ge di mi no ir S. Da
riaus ir S. Gi rė no gat vių san kry ža.

„S. Da riaus ir S. Gi rė no gat vė
je, prie pat šios san kry žos, nuo lat 
sto vi čia vei kian čios pi ce ri jos au
to mo bi lis, ku riuo pi cos yra iš ve
žio ja mos į na mus.

Sup ran tu, kad au to mo bi lis yra 
pi ce ri jos įvaiz džio da lis, ta čiau 
jis truk do gat ve va žiuo jan tiems 
au to mo bi liams va žiuo ti tie siai 
ar ba su kti į de ši nę, ypač tuo met, 
kai pi ko me tu su si da ro au to mo
bi lių, su kan čių į kai rę, ei lė. Įmo
nės rek la ma ne tu ri truk dy ti eis mo 
sau gu mui“, – įsi ti ki nęs il ga me tis 
vai ruo to jas.

Problemosbusišspręstos
Re dak ci ja su au to mo bi lius vai

ruo jan čių gy ven to jų pa ste bė ji
mais su pa žin di no Rad vi liš kio 
po li ci jos ko mi sa ria to Vie šo sios 
po li ci jos sky riaus Ke lių po li ci jos 
gru pės vy res nį jį spe cia lis tą Ro
lan dą Ba ra vy ką, ku ris yra ir Sa
vi val dy bė je vei kian čios Sau gaus 
eis mo ko mi si jos na rys.

Nuo dug niau su si pa ži nęs su si
tua ci ja, R. Ba ra vy kas re dak ci ją 
in for ma vo, jog gy ven to jų pa ste
bė ji mai yra tei sin gi.

Pa rei gū no tei gi mu, ženk las, 
žy min tis vie tą, ku ri skir ta su sto
ti neį ga lio jo vai ruo ja mam au to
mo bi liui, tu ri bū ti pa sta ty tas ne 
ar čiau kaip 50 cen ti met rų nuo 

bor diū ro ar ba va žiuo ja mo sios da
lies kraš to.

Apie per ar ti prie Dar bo bir žos 
pa sta ty tą ke lio ženk lą, anot R. Ba
ra vy ko, bu vo in for muo ti at sa kin gi 
ra jo no Sa vi val dy bės spe cia lis tai, 
ženk lą pa ža dė ta per mon tuo ti 
tin ka mai.

Nukelta į 2 psl.

Mieste–problemosvairuotojams
SKAI TY TO JAI KREI PIA SI

Au to rės nuo tr.

KAU PAI: Leis ti nas dy džio nor mas vir ši jan tys pju ve nų kau pai ne ma žė ja – 
vie nur jie nu se mia mi, bet ki tur – au gi na mi.

KLIŪ TIS: Ne to li Ge di mi no ir S. Da riaus ir S. Gi rė no gat vių san kry žos nuo lat 
pa sta ty tas pi ce ri jos au to mo bi lis truk do vai ruo to jams per si ri kiuo ti į de ši nę 
pu sę.

Au to rės nuo tr.

Į re dak ci ją krei pė si ke li ra jo no gy ven to jai,  
pra šy da mi pa vie šin ti pro ble mas,  
su ku rio mis jie su si du ria vai ruo da mi  
mies te au to mo bi lius.

Sau lė te ka 4.42,
lei džia si 22.00.
Die nos il gu mas – 17.18.
Mė nu lis – pil na tis.
Sau lė Vė žio ženk le.
26oji me tų sa vai tė.
Bir že lio 23io ji – Bir že lio su

ki li mo die na. Tarp tau ti nė olim
pi nė die na.

Var da die nius šian dien šven
čia Ag ri pi na, Ar vy da, Ar vy das, 
Ar vy dė, Ar vys, Vai da, Vai das, 
Vai dau ga, Vai dau gas, Vai de nė, 
Vai de nis, Van da, Van da li nas, 
Van da lius, Žyd rius;

ry toj: An sas, Ja nė, Ja ni na, 
Jo nas, Jo nau das, Jo nau dė, Jo
nė, Jo nis, Ža na, Ža ne ta.

* 1906 m. gi mė pro zi nin kas, 
li te ra tū ros ty ri nė to jas, ver tė jas, 
dip lo ma tas, re dak to rius An ta
nas Vai čiu lai tis. Mi rė 1992 m. 
Va šing to ne (JAV).

* 1924 m. įsteig tas pir ma sis 
Lie tu vo je na cio na li nis ban kas 
– Že mės ban kas.

* 1941 m. hit le ri nin kai pa de
gė Ab lin gos kai mą ir su šau dė 
35 šio bei 7 gre ti mo Žva gi nių 
kai mo gy ven to jus.

* 1995 m. Lie tu va ir Ve ne
sue la pa si ra šė ori mul si jos tie
ki mo Lie tu vai su tar tį.

* 1999 m. Lie tu vos vals ty
bės sie ną Kur šių ne ri jo je dvi ra
čiais per va žia vo Tūks tant me čio 
tai kos žy gio ap link pa sau lį 
da ly viai. Dvi ra ti nin kams iki 
ke lio nės pa bai gos dar bu vo li kę 
11 tūks tan čių ki lo met rų.

* 2001 m. Lie tu vo je vie
šė jo Ti be to dva si nis ly de ris 
Da lai la ma.

* 2009 m. su vi zi tu Gru zi
jo je vie šė jęs Pre zi den tas Val
das Adam kus ir Tbi li sio me ras 
Geor gi jus Ugu la va Gru zi jos 
sos ti nė je ati da rė lie tu vių kal
bos kla sę. Tą pa čią die ną V. 
Adam kus su Gru zi jos Pre zi
den tu Mi chai lu Saa kaš vi liu 
Tbi li sy je ati da rė Vil niaus var du 
pa va din tą aikš tę.

SEN TEN CI JA...
„Tai, ko tu la biau siai bi jai, bū

ti nai pas ta ve ateis“.
(Egip tie čių iš min tis)

Šian dien – be lie taus. Tem
pe ra tū ra die ną 22–27 laips niai 
ši lu mos.

Ry toj be žy mes nio lie taus. 
Nak tį 13–18, die ną 24–29 
laips niai ši lu mos.

Sa vait ga lį vie to mis nu ma
to mi trum pi lie tūs, per kū ni ja. 
Orai iš liks tvan kūs ir karš ti.
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