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Su armonika

Iš neįgaliųjų paėmė autobusą

Biržų krašte 46-ąjį
gimtadienį atšventė
armonika. Armoniką
sveikino daugiau kaip
20 muzikantų. Tarp jų
ir amerikonas, buvęs
mūsų kraštietis Ričardas
Kairys. Armonika ne tik
groja, linksmina, bet ir
piršliauja.
Skaitykite 7 psl.

Praėjusių metų spalį Biržų rajono neįgaliųjų draugijai
pagal panaudos sutartį buvo perduotas naujas aštuonių vietų
neįgaliesiems vežti pritaikytas autobusiukas „Ford Transit Custom“.
Skyrius garantiniu raštu įsipareigojo pats išlaikyti autobusiuką,
tačiau praėjus vos 20 dienų po sutarties pasirašymo dėl finansinių
sunkumų pasirašė bendradarbiavimo
sutartį su privačia įmone. Už šį
pažeidimą bei kitų dviejų sutarties
punktų pažeidimus praėjusią savaitę
automobilis iš Biržų neįgaliųjų buvo
paimtas. Skaitykite 2 psl.

TRUMPOSIOS ŽINIOS
NUOSTOLIAI
Penktadienio popietę Biržų priešgaisri
nė gelbėjimo tarnyba gavo pranešimą apie
degančius šieno rulonus Jokniūnių kaime
(Papilio seniūnija). Atvykus gelbėtojams
degė 25 šiaudų rulonai. Jie arba sudegė,
arba buvo sulieti vandeniu ir išardyti.

Su pareiškimais į Šiekštininkus
Asmeninio albumo nuotr.

VIEŠNAGĖS
Birželio 14 d. Vaiko teisių apsaugos sky
riuje viešėjo Kazickų šeimos fondo Niujorko
biuro generalinė direktorė Neila Baumilie
nė, kurią lydėjo Kovos su prekyba žmonė
mis ir išnaudojimu centro vadovė Kristina
Mišinienė, Panevėžio skyriaus socialinė
darbuotoja Monika Murnikaitė. Įvyko daly
kinis pokalbis, aptartos prekybos žmonėmis
įvairios situacijos, tolimesnės bendradar
biavimo gairės. Viešnios pristatė naują ko
vos su prekyba žmonėmis projekto leidinį.
KAMPANIJA
PRIEŠ PRIEVARTĄ INTERNETE
Birželio 19-ąją Europos teisėsaugos bend
ruomenė kartu su Europolu ir privataus sek
toriaus atstovais suvienijo jėgas ir savo šalyse
pradeda informacinę kampaniją #SayNO
(liet. pasakyk ne), kuria norima atkreipti
visuomenės dėmesį į seksualinę prievartą
prieš vaikus internete. Seksualinė prievarta
prieš vaikus yra šantažo internete forma, kai
seksualinio pobūdžio informacija ar nuo
traukos naudojamos, siekiant iš šantažuoja
mojo gauti dar daugiau seksualinio pobūdžio
vaizdinės medžiagos, seksualinio pobūdžio
paslaugų arba pinigų. Lietuvos policija šia
kampanija nori išsiųsti kelias aiškias žinu
tes vaikams ir jaunimui, leidžiantiems laiką
internete ir susidūrusiems su seksualiniais
prievartautojais. Jei išsiuntei savo nuotrau
kas, nesiųsk daugiau ir nemokėk. Kreipkis
pagalbos. Išsaugok įrodymus. Nutrauk bend
ravimą. Užblokuok prievartautoją. Pranešk
policijai bendruoju pagalbos telefonu 112
arba Policijos elektroninių paslaugų svetai
nėje: https://www.epolicija.lt/web/guest/
report-anonymous Vaikų ir jaunimo pagal
bos linijai: http://www.draugiskasinternetas.
lt/lt/main/report#menu, http://www.vaiku
linija.lt/ Vaikų linijos tel. 116111.

Kaina 0,58 €

2017 m. birželio 20 d., antradienis
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Šiekštininkų kaimo gyventojus
suskaičiuosi ant rankos pirštų.
Bet artimiausiu metu čia bus
įregistruota bendruomenė.
Sujudimas – vienkiemyje. Irenos
ir Edmundo Styrų sodyboje.

RUOŠIASI ĮKURTUVĖMS
Birželio 19 d. pradėti Biržų krašto muzie
jaus „Sėla“ Vabalninko skyriaus perkėlimo
į kitas patalpas bei ekspozicijos atnaujini
mo darbai, todėl lankytojai laikinai nebus
priimami. Nuo rugpjūčio 15 d. muziejaus
atsinaujinęs Vabalninko skyrius lankytojų
lauks kitose patalpose – B. Sruogos gatvėje.
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ŠURMULYS PAKĖLĖ KLĖTELĘ
Irenos ir Edmundo Styrų klėtis iškaišyta
berželiais. Čia keliasdešimt žmonių, būsimų
bendruomenės narių iš vietinių kaimų, kraš
tiečių iš kitų Lietuvos miestų pirmą kartą ir
susitiko. Sodybos šeimininkai juos sutiko sve
tingai: su muzika, dainomis. Į gimtinę sugrįžę
kraštiečiai kalbėjo: miestiečiai taip nuoširdžiai
vieni su kitais nebendrauja...
– Linksmas šurmulys pakėlė mūsų klėtelę,
– džiaugiasi šeimininkai.
Klėtelėje anksčiau Styros švęsdavo savo
asmenines šventes, jubiliejus. Prieš metus
Irena subūrė ir humoro grupę „Šiekštininkų
damos“. Klėtelėje grupė repetuoja.
Šeimininkai neslepia: jie nesitikėjo, kad at
siras tiek daug norinčių. Iš pradžių sutuokti
nių pora sumanė burti tik ir aplinkinių kaimų
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ŠVENTĖ. Po pirmojo bendruomenės
susirinkimo.

Nukelta į 3 psl.

Reginos Vaičekonienės nuotr.

INICIATYVOS. Irena ir Edmundas Styros savo kaimynus, kraštiečius pradėjo burti į bendruomenę.
Prie jų panoro prisijungti ir aplinkinių kaimų gyventojai.

Baigiasi I pusmetis. Neužmirškite pratęsti prenumeratos!
Laikraštį galite užsisakyti redakcijoje, Vytauto g. 18,
rajono paštuose. Draugaukime!

