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Kodėl nenustato pažeidėjų?

Džiaugiuosi, kad pagaliau prabilta apie dalykus, kurie vyksta įvairiuose maitinimo tinkluose. Tai atspindėta straipsnyje "Maitinimo
tinklą  krečia  tikrintojai".  Smagu,  kad  pagaliau  ir  juose  atliekamos  patikros.  Keista,  kad  inspektoriams  nepavyksta  nustatyti
pažeidimų. Juk tai labai paprasta. Įdarbinkite kokią nors merginą, ir  paaiškės. Tačiau kaip nustatysi negeroves, jei tikrintojai iš
įstaigų išeina su didžiausiomis pilnomis "tašėmis". Niekam ne paslaptis, kas darosi tokiose įstaigose. Panelės dirba puse etato 12
valandų, o uždirba 400 litų. Mergaitės po darbo namo pareina sutinusiomis kojomis. Baisu, o nubausti niekas negali.

Klaipėdietė

Rinkimų kampanija – vangi

Vartau vis miesto laikraščius, tačiau iki šiol nemačiau, kuo žada mus pradžiuginti kandidatai į miesto savivaldybės tarybą. Išskyrus,
žinoma, vieną aktyvų kandidatą. Ar idėjų trūksta, kad jau rinkėjai negali ramiai vakare perskaityti, kaip kandidatai žada tvarkyti
uostamiestį, jei būtų išrinkti, ar kokia nors kita priežastis čia yra? Dar nemačiau tokios nerangios rinkimų kampanijos.

Giedrė

Dienos centrui reikia pagalbos

Būkite geri,  paaukokite  2 proc.  gyventojų  pajamų  mokesčio  Šv.  Antano dienos centrui.  Šio centro tikslas  – padėti  vaikams,
paaugliams ir  jaunimui, patiriantiems šeimoje įvairių krizių, bei jų šeimoms: VšĮ Šv.Antano dienos centras. Kodas: 164249830,
Vilniaus g. 3, Kretinga LT-97129, sąsk. Nr.: LT934010041800012285. Ir  jūs galite prisidėti  nuoširdžia auka, kad pasaulis būtų
geresnis!

Jolanta Klietkutė-Peleckienė

Bėdos bus svetimos

Milijonieriai kandidatai į miesto tarybos narius vis mėgsta girtis savo įspūdingais turtais. Lyg tai jiems gyvenime būtų svarbiausia!
Kur kas svarbiau būtų žinoti, kokią dalį savo įspūdingų turtų šie piniguočiai skyrė labdarai? Kuo sušelpė vargstančius senukus,
dirbti jau neįgalinčius invalidus? O jeigu niekuo, tai nekoks bus iš tokio kandidato ir meras. Žmonių bėdos tokiam bus svetimos.

Vygantas

Aparatų turguje reikia

Turgaus prekeiviams nereikėtų labai purkštauti dėl kasos aparatų. Kiekvieną savaitgalį apsiperku prekyvietėje. Galiu pasakyti, jog
prekeiviams užtektų pridėtinės vertės mokesčiui  susimokėti  tų pinigų,  kuriuos "nusuka" nuo pirkėjų.  Mes mokame mokesčius.
Tegul ir jie moka. Aš tik už tai, kad turguje būtų naudojami kasos aparatai.

Birutė

Valdžios nėra ko rinkti

Šiemet neisiu balsuoti per rinkimus į miesto tarybą. Visą laiką balsavau už vieną šalį valdančią partiją. Nuo pat jos įkūrimo. Tačiau
išrinkome ją,  ir  viskas  tas  pats.  Visi  prieina prie lovio ir  pradeda vogti.  Esu neįgalus.  Gaudavau 707 litus  pensijos.  Valdžia
"nubraukė" 50 litų. O už vieną ampulę vaistų turiu sumokėti 1 188 litus. Tai už ką balsuoti? Kaip apie davatkas sako: rožančius iki
kelių, liežuvis šluoja kelią. Niekada daugiau už juos nebalsuosiu.

Rinkėjas

Reikia bausti vairuotojus

Miestas neturi pinigų valyti sniegui, o vairuotojai mašinas palieka Laukininkų gatvėje. Nei patys kelią valo, nei miestui leidžia tai
daryti. Neįmanoma net namo parvažiuoti. Reikėtų įvesti tvarką, kad mašinas gatvėje paliekantys vairuotojai turi nukasti sniegą toje
vietoje. O tuos, kurie to nepaiso, bausti. Ir miesto valdžia sutaupytų, ir gatvėse švariau būtų.

Anatolijus
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