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Įvairūs

Teks sumokėti
3 tūkst. eurų baudą

Pumpėnietis V. Š. įpareigotas 
per metus sumokėti 3 tūkst. eurų 
baudą. Nesumokėjus ji bus išieš-
koma priverstinai.

Kaltinamajam uždrausta trejus 
metus vairuoti transporto priemones 
ir konfiskuotas automobilis „Audi 
A6 Avant“. Iš V. Š. priteista 133,10 
euro už mašinos nuvežimą ir po 2,43 
euro už kiekvieną saugojimo dieną.

Gegužės 4-osios vakare V. Š. 
Pumpėnų miestelyje vairavo auto-
mobilį, būdamas daugiau nei trijų 
promilių girtumo.

Vyras prisipažino tą dieną vie-
nas namuose gėręs, turėjo iš vaka-
ro nusipirkęs du butelius degtinės. 
Pumpėnietis tikina, jog nuo išgerto 
alkoholio dingo atmintis, nieko ne-
atsimena, kas vyko tą vakarą. Negali 
pasakyti, kur važiavo savo automo-
biliu. Tik supranta, kad niekas kitas 
negalėjo važiuoti.

Pumpėnietis nepamena, kaip at-
sitrenkė į akmenį ir apgadino savo 
automobilį. Nežino, kada grįžo 
namo, kada nuėjo miegoti, taip pat 
neprisimena, ar buvo atvykę poli-
cijos pareigūnai, ar tikrino girtumą, 
kiek įpūtė į alkoholio matuoklį.

Kaltinamasis teigia, jog tik rytą 
išsimiegojęs pamatė, kad kieme 
nėra automobilio, iš tėvų sužino-
jo, kaip važiuodamas netoli namų 
ties posūkiu atsitrenkė į akmenį. 
Automobilis išvežtas į saugojimo 
aikštelę.

V. Š. rado policijos paliktą šau-
kimą atvykti į komisariatą.

Pumpėnietis gailisi, kad girtas 
vairavo automobilį.

Kaimynė prisiminė, kaip būda-
ma namuose išgirdo mašinos ūžesį 
ir trenksmą gatvėje. Pamatė, kad 
prie jos kiemo ant akmens užva-
žiavęs automobilis, o iš jo išlipo 
kaimynas. Jis svirduliavo, keikėsi, 
buvo akivaizdžiai neblaivus.

Beje, liudytoja dar prieš tai pa-
stebėjo, kaip kaimynas važinėja po 
kaimą.

Kaltinamasis V. Š. teistas, teis-
tumas neišnykęs, turi vieną galio-
jančią administracinę nuobaudą, 
nedirbantis, registruotas Užimtumo 
tarnyboje.

V. Š. padarė vieną šiurkščiau-
sių ir pavojingiausių Kelių eismo 
taisyklių pažeidimų, kaltinamajam 
nustatytas girtumas daugiau nei du 
kartus viršijo įstatymo numatytą 
minimalią ribą, nuo kurios kyla 
baudžiamoji atsakomybė. Todėl 
tokie veiksmai laikytini ypatingai 
neatsakingais, keliančiais grėsmę 
ne tik pačiam vairuotojui, bet ir 
visuomenės saugumui.

Alkoholio parūpino 
Baltarusijoje gyvenantis sūnus

Pasvalietis Č. R. per tris mė-
nesius įpareigotas sumokėti pusės 
tūkstančio eurų baudą. Nesumo-
kėjus per nustatytą terminą, ji bus 

išieškoma priverstinai, taip pat gali 
būti pakeista į viešuosius darbus ar 
laisvės apribojimą.

Be to, nuspręsta konfiskuoti 
ir sunaikinti septynias kartonines 
pakuotes su užrašais „Vodka Boris 
Jelzin 3 litres“, iš viso 21 litrą.

Kovo pradžioje pasvalietis Č. 
R., neturėdamas tikslo realizuoti, 
iš tyrimo metu nenustatyto asmens 
įsigijo ir  neteisėtai savo namuose 
laikė 21 litrą alkoholio, kurį kovo 
21 dieną surado ir paėmė policijos 
pareigūnai.

Pasvalietis prisipažino nusikal-
tęs ir teigia, kad gaunamos pensijos 
nepakanka pragyventi. Baltarusijoje 
gyvena sūnus, kuris kovo pradžioje 
parašė, jog įdėjo lauktuvių, o atveš 
sunkvežimio vairuotojas Sergėjus.

Pensininkas suprato, kad alko-
holis yra ne gamyklinis, nes ant pa-
kuočių nebuvo banderolių, nebuvo 
nurodytas gėrimo stiprumas. Iš viso 
atvežė 21 litrą alkoholio. Pats jo 
negėrė, ketino naudoti dezinfekcijai. 
Alkoholį laikė namuose.

Kaltinamasis prisiminė, kaip per 
kratą policijos pareigūnai paėmė at-
vežtą alkoholį ir cigaretes „Minsk“ 
su baltarusiškomis banderolėmis. 
Nuo to laiko su sūnumi nebebe-
ndrauja, jokių ryšių nepalaiko ir 
neklausė apie atvežtą alkoholį.

Pasvalietis Č. R. dėl savo ne-
tinkamo elgesio nuoširdžiai gailisi.

Protokole užfiksuota, kad iš 
Č. R. paimta 320 pakelių cigare-
čių „Minsk Capital“, 41 pakelis 
cigarečių „NZ gold“ su Baltarusi-
jos Respublikos banderolėmis bei 
septynios pakuotės degtinės „Jelzin 
vodka“ po tris litrus. Nustatyta, jog 
jos stiprumas 37–37,7 proc.

Kaltinamasis anksčiau neteis-
tas, tačiau baustas administracine 
tvarka.

Vyriškiui 
uždrausta bendrauti 
su nukentėjusiomis moterimis

Panevėžio rajone gyvenančiam 
V. S. skirta subendrinta metų ir ke-
turių mėnesių laisvės apribojimo 
bausmė, uždraudžiant lankytis Vaš-
kų miestelio gatvėje, kurioje gyve-
na nukentėjusios moterys. Taip pat 
uždrausta su jomis bendrauti.

Iš V. S. priteista 140,49 euro Pa-
nevėžio teritorinei ligonių kasai už 
nukentėjusiajai suteiktas sveikatos 
priežiūros paslaugas.

Be to, iš kaltinamojo priteista 
nukentėjusiajai atlyginti tūkstančio 
eurų turtinę ir neturtinę žalą.

Gruodžio 17-osios vakare gir-
tas V. S. Vaškų miestelyje medine 
kuoka smogė vaškietei į galvą ir ją 
sužalojo. O vėliau prisivijo gatve 
einančią sugyventinę ir šaukė, kad 
„ji bus lavonas, pastatys ją į vietą“. 
Taip grasino nužudyti, o moteris 
turėjo pakankamą pagrindą manyti, 
kad grasinimas gali būti įvykdytas.

V. S. savo kaltę pripažino iš 
dalies. Pripažino sužalojęs vieną 
moterį, tačiau nepripažino grasinęs 
nužudyti sugyventinę.

Kaltinamasis pripažįsta, kad bū-

damas girtas sugyventinės namuose 
medine kuoka sudavė jos seseriai, 
pataikė į galvą. Po to išėjo, nes žino-
jo, jog atvažiuos policija. Eidamas 
moterims iš paskos, nieko nesakė, 
nebuvo kada kalbėti, reikėjo slėptis.

Vyriškis pamena, kaip po šio 
įvykio jį išvežė policija, o nuken-
tėjusią moterį, turbūt, greitoji pa-
galba.

Dabar V. S. gyvena atskirai Nau-
jamiestyje. Anot vyriškio, viskas 
atsitiko per neblaivumą ir negal-
vojimą, ką daro. Anksčiau nėra taip 
pasielgęs, nėra išsakęs grasinimų. 
Gailisi, kad taip įvyko.

Panevėžio teritorinės ligonių 
kasos ieškinio kaltinamasis nėra 
atlyginęs, mano, jog ir nukentėju-
siajai turėtų kompensuoti.

Nukentėjusi moteris prisiminė, 
kaip su V. S. ir seserimi draugiškai 
susėdę šnekėjosi, juokėsi. Vėliau ji 
jau ruošėsi eiti namo, kai vyriškis 
kiek galėdamas medine kuoka smo-
gė jai per galvą. Kuoka net perlūžo. 
Kai sudavė, atrodė, kaip su peiliu 
kiaurai praskėlė. Ji išlėkė be batų, 
tik su kojinėmis. Sesuo jai iš paskos.

Nukentėjusioji prie rūsio susmu-
ko. Sesuo ją įvilko į vidų, o vyriškis 
atlėkė kažką rėkaudamas. Sumušta 
moteris prisiminė, kad labai bėgo 
kraujas, buvo visa kruvina. Jai 
galvoje buvo padaryta gili kirstinė 
žaizda, kurią reikėjo siūti. Kitą die-
ną visa sutino, tris dienas nesikėlė. 
Negalėjo miegoti, vis sukosi galva.

Sužalotai vaškietei reikėjo pa-
galbos, nes laikė gyvulių, malūne 
reikėjo malti grūdus. Atvažiuodavo 
padėti pusbrolis, ateidavo kaimynės. 
Iki šiol lankosi pas gydytojus, geria 
vaistus.

Civilinį ieškinį dėl turtinės ir 
neturtinės žalos atlyginimo kalti-
namoji visiškai palaiko, nes visos 
paslaugos ir pagalba kainavo.

Nukentėjusioji teigia, jog ir 
dabar dar daug ko negalinti, teko 
atsisakyti karvių, nebeturi gyvulių. 

Iki tol jokių piktumų nebuvo, 
neįsivaizduoja, kodėl vyriškis taip 
pasielgė.

O kita nukentėjusi moteris pa-
sakojo, kaip sugyventinis pradėjo 
ją vaikyti, grasino susidoroti, sakė, 
kad ji bus lavonas, pastatys į vietą. 
Rėkavo kažką baisiai bjauriai. Vyras 
buvo stipriai išgėręs ir kupinas pyk-
čio. Ji jautė didelę baimę. Labai iš-
sigando ir dėl sesers, ir dėl išsakytų 
grasinimų. Galvojo, kad jie realūs, 
nes išgėręs V. S. neprognozuojamas. 
Ir anksčiau yra grasinęs, jog padegs 
namą, liks tik kaminas, bet rankos 
prieš ją nebuvo pakėlęs.

Po šio įvykio santykiai nutrūko, 
tačiau iki tol ilgai gyveno kartu. 
Anot vaškietės, kai V. S. negerdavo, 
būdavo kaip žmogus, bet išgėręs 
elgdavosi agresyviai.

Gruodžio 17-osios vakare V. S. 
buvo nustatytas 1,79 prom. girtu-
mas. Kaltinamasis yra garbaus am-
žiaus, vieną kartą teistas, teistumas 
išnykęs, turi galiojančią adminis-
tracinę nuobaudą už Kelių eismo 
taisyklių pažeidimą.

Iš teismo salės

Vėlų antradienio vakarą, apie pusę 
dvyliktos, į Priešgaisrinę gelbėjimo 
tarnybą paskambinusi pilietė prane-
šė, kad Ližų kaime dega tvartas su 
jame laikomais gyvuliais. Atskubėjus 
ugniagesiams, liepsnojo senas rusiškas 
traktoriukas T-25 („vladimiriecas“), 
stovėjęs prie pat tvarto. Nedelsiant 

Senas traktorius 
užsiliepsnojo dėl nežinomos priežasties

Žodžių slėptuvė

Suraskite ir išbraukite  šiame kryžiažodyje paslėptus muzikinius 
terminus. Žodžius braukite visomis kryptimis. 

Akcentas, akordas, aranžuotė, arpeggio, cezūra, dinamika, figūra, 
finalas, gama, klavyras, lamento, libretas, melodija, metras, metrika, 
minoras, motyvas, nata, niuansas, opusas, partija, pasažas, pauzė, 
periodas, pjesė, pustonis, raktas, refrenas, repriza, ritmas, septolė, 
sinkopė, streta, taktas, tema, tembras, tempas, tonas, unisonas, vokalas.

pradėjus gesinimo darbus, ugnis kai-
mo gyventojai V. V. priklausančioje 
technikoje po maždaug penkiolikos 
minučių buvo nuslopinta.

Per gaisrą apdegė traktoriaus va-
riklio skyriaus plastikinės ir guminės 
detalės. Svarbiausia, kad ugniagesiams 
pavyko išsaugoti tvartą. Operatyviai 

dirbant, neprireikė evakuoti ir jame 
laikomų gyvulių.

Gaisro priežastys dar nenustaty-
tos. Kadangi neatmetama padegimo 
versija, įvykį tiria ne tik priešgaisrinės 
apsaugos, bet ir policijos pareigūnai.

„Darbo“ inf.

Praėjusį penktadienį, liepos 10 
dieną, Tetirvinų kaimo bibliotekoje 
įvyko Aurėjos Puodėnaitės eilėraščių 
rinkinio „Priimk“ pristatymas, kuris 
sulaukė didelio įvairaus amžiaus gy-
ventojų susidomėjimo. Šio kaimo 
pradinėje mokykloje Aurėja metus 
mokėsi, tad čia pristatyti knygą – 
gražiai simboliška. Autorės [interviu 
su jaunąją poete galima paskaityti 
šių metų birželio ketvirtosios dienos 
„Darbe“. – red. past.] pasveikinti 
atvyko pirmoji pradinio ugdymo 
mokytoja Daiva Baniulienė ir mo-
kytoja Diana Strakšienė (su kuria 
prieš kelerius metus autorė bendra-
darbiavo dalyvaudama ekologiniame 
konkurse „Mano žalioji palangė“ bei 
laimėjo pirmosios vietos sertifikatą).

Aurėja pasakojo apie kūrybos 
pradžią ir kokie sunkumai iškyla, 
norint išleisti knygą. Pasidalino min-
timis apie ateities planus ir norimą 
išleisti antrąją knygą. Iš auditorijos 
sulaukti klausimai jaunąją poetę nu-
teikė kūrybingai – nesustoti kurti ir 
ateityje... Aurėja – be galo dvasinga, 
kūrybinga mergina, žinanti, ko nori 
iš gyvenimo. Autorės skaityta poe-
zija sužavėjo atvykusius dalyvius, 

kurie linkėjo kūrybinės sėkmės ir 
jaunatviško maksimalizmo. Rengi-
nio kulminaciją vainikavo Augusto 
Špokavičiaus prakalbinto saksofono 
garsai. Juk poezija ir muzika – ne-
nutolusios...

Renginio pabaigoje biblioteki-
ninkė dalino akcijos – Skaitymo 
iššūkio 2020 „Vasara su knyga“ – 
lankstinukus bei kvietė priimti skai-
tymo iššūkį ir gausiai registruotis, 
– nes skaitymas mus jungia. Apie tai 
byloja ir Aurėjos eilėraščių rinkinio 
pavadinimas – „Priimk“ – juk dali-
namės knyga, perskaitytu ir ištartu 
žodžiu, įspūdžiu, įkvėpimu...

Gražvyda BALTUŠKIENĖ
Asmeninio albumo

 nuotrauka

Aurėjos Puodėnaitės eilėraščių knygos „Priimk“ pristatymo aki-
mirka.

Tetirvinuose pristatyta 
jaunosios poetės Aurėjos 
Puodėnaitės pirmoji knyga

Prašo žmonių padėti surasti 
ekstrasensą, kuris nustatytų, kas 
galabija gyvulius; reikalingas dar-
bininkas. Tel. 8 630 56 244.


