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Kas visuomenei svarbiau 
– privatumas ar saugumas?
Loreta BATAITIENĖ

Liepos 29 dieną savival-
dybės mero pavaduo-
tojas Darius Jakavičius 
susitiko su policijos 
pareigūnais. Diskutuota 
apie piliečių saugumą ir 
nusižengimus, pareigūnų 
darbą ir bendradarbia-
vimą.

Skirtingos situacijos ir 
sprendimai

Pokalbį inicijavęs Marijam-
polės apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato viršininkas 
Mindaugas Baršys atvyko kartu 
su Marijampolės apskrities vy-
riausiojo policijos komisariato 
Šakių rajono policijos komisa-
riato Reagavimo skyriaus virši-
ninke, šiuo metu Šakių komisa-
riato viršininką pavaduojančia 
Ingrida Pranskaitiene, taip 
pat Marijampolės apskrities 
vyriausiojo policijos komisa-
riato Komunikacijos poskyrio 
vedėju Renatu Siaurusaičiu. 
„Norėtume pasikalbėti apie 
galimą bendradarbiavimą, 
išgirsti jūsų pasiūlymų ar pa-
stabų dėl policijos darbo“,- kal-
bėjo svečias iš Marijampolės 
M.Baršys. 

Stebuklai gatvėse ir protekcijos 
– reikia kaimui ar politikui?

Loreta BATAITIENĖ

Netrūksta diskusijų, 
kai kalbama apie ke-
lius. Asfaltą prie savo 
namo ar sodybos norėtų 
turėti kiekvienas, tačiau 
galimybės – ribotos. 
Savivaldybės tarybos na-
rys Artūras Varankevičius 
piktinasi, kad neasfal-
tuojamas kelias Pajotijo 
kaime, Gelgaudiškio se-
niūnijoje, todėl pusšimtis 
gyventojų kvėpuoja kelio 
dulkėmis. Tačiau centrinė 
šio kaimo gatvė sutvar-
kyta, o asfaltuoto kelio 
ruožo politikas norėtų 
pro savo namus, kur tėra 
kelios sodybos.

Papildomi pinigai 
sujaukė eiliškumą

Savivaldybės tarybos nariai 
ramiai balsavo už pakeitimus 
trimetėje kelių programoje, 
tačiau prieš posėdį vykusiame 
Ūkio ir verslo komitete aistrų 
netrūko. Pokyčius padiktavo 
Susisiekimo ministerija, kelių 
asfaltavimui papildomai sky-
rusi lėšų ir taip nusprendusi 
gaivinti ekonomiką ir mažinti 
koronaviruso (COVID-19) 
plitimo sukeltas pasekmes. 
Rajono savivaldybei atseikėta 
283,4 tūkst. eurų. Iš jų 58,4 
tūkst. eurų skirti Vyšnių gatvės, 
esančios Slavikuose, sutvar-
kymui, 125 tūkst. eurų – kelio 
Juškakaimis – Šilgaliai remon-
tui ir 100 tūkst. eurų – Girėnų 
gatvės asfaltavimui. 

Kultūrai nedirbo 
– ja gyveno
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Ketvirtadienį, priešpas-
kutinę darbo dieną, 
kultūros bendruome-
nė į užtarnautą poilsį 
išlydėjo savo patronę, 
Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjo 
pavaduotoją Aureliją 
Papievienę. Susirinko 
apie 40 darbuotojų iš 
visų rajono kultūros 
įstaigų. Jie visi pakėlė 
šampano taurę jausda-
mi malonius ilgo ben-
dravimo ir bendradar-
biavimo su šia moterimi 
prisiminimus, šilumą, 
toleranciją ir, be abejo, 
dėkingumą. Braukdama 
jaudulio ašaras, Aurelija 
pasidžiaugė, jog per 
ilgus darbo metus jai 
nepasisekė susipykti 
nė su vienu kolega, visi 
darbai visada būdavo 
atlikti taip, kad kaimy-
nai iki šiol pavydi.

Pasidžiaugęs, kad pagaliau 
visi susirinko į krūvą beveik 
po pusės metų, Šakių kultūros 
centro direktorius Raimondas 
Januševičius pridūrė – šį kar-
tą geriau tokios progos ne-
būtų buvę. Nes atsisveikinti 
visada sunku. Bet gyvenimas, 
sakė jis, teka neišvengiamai, 
neišvengiamai jis atplukdo 
vienokias ar kitokias staig-
menas, datas. 

Kreipdamasis į Aureliją, 
R.Januševičius pastebėjo, 
kad likimas mūsų gyvenimą 
kartais pakeičia per vieną 
sekundę. O mes savo likimo, 
deja, nepakeičiame net per 
visą savo gyvenimą. „Visas 
kultūros laukas, mes, darbuo-
tojai, džiaugiamės, kad jums 
to likimo pakeisti nepavyko, 
kad tas likimas mus visus su-
vedė čia. Esate žmogus, ku-
ris mylite savo darbą, ir, kaip 
viena aktorė, kurios interviu 
girdėjau, sakė, pasakytumėme 
taip pat - jūs kultūros srityje 
tikrai nedirbote. 

nukelta į 3 psl.

nukelta į 7 psl.

nukelta į 2 psl.

COVID-19
Šakių rajone liepos 30 d. oficia-

liai fiksuoti vis dar keturi COVID-
19 susirgimai. Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro 
duomenimis, šiuo metu savii-
zoliacijoje yra 25 mūsų kraštie-
čiai. Sveikatos apsaugos minis-
terija praneša, kad ir šią savaitę 
Šakių rajone fiksuojamas dides-
nis sergamumas COVID-19 liga 
negu kitose Lietuvos savivaldy-
bėse. Todėl nuo liepos 27 d. iki 
rugpjūčio 2 d. mūsų gyvento-
jams bus intensyviau atliekami 
tyrimai dėl koronaviruso infek-
cijos. Didelės rizikos savivaldy-
bėse profilaktiškai tiriami gydy-
mo bei socialinės globos įstaigų 
darbuotojai. Taip pat papildomai 
tiriami pacientai, kurie gydymo 
įstaigose praleido daugiau negu 
48 valandas. Šiuo metu Lietuvos 
sergamumo koronaviruso infek-
cija rodiklis 100 tūkst. gyventojų 
yra  3,7. Šakių rajone sergamu-
mo rodiklis siekia 15,0. Nuo šios 
dienos apsaugos kaukių dėvėji-
mas privalomas visose viešose 
uždarose patalpose.

Rinkimai
Trečiadienį įvyko Sūduvos šiau-

rinės rinkimų apygardos komisi-
jos posėdis, kuriame nustatytas 
apylinkių komisijų narių skaičius. 
Kiekvienoje (o jų apygardoje 49) 
turės būti ne daugiau kaip de-
šimt narių. Apylinkių komisijos 
pagal įstatymą turi būti patvirtin-
tos iki rugpjūčio 24 d. Kiti klausi-
mai buvo skirti patalpų paruoši-
mui. Skirtingai nei anskčiau, sa-
vivaldybių administracijos priva-
lo užtikrinti, kad visos balsavimo 
patalpos būtų parengtos pagal 
nustatytus reikalavimus, kad į jas 
galėtų patekti ir neįgalieji. Todėl 
likus ne mažiau nei dviem mė-
nesiams iki balsavimo, vertinimo 
komisija turės surašyti jau pakar-
totinius balsavimo patalpų tin-
kamumo įvertinimus. Vertinimo 
komisiją sudaro ir už patalpų tin-
kamumą atsakinga savivaldybės 
administracija.

Rezultatai
Ketvirtadienį paskelbti lietu-

vių kalbos ir literatūros privalo-
mojo valstybinio brandos egza-
mino rezultatai. Egzaminą šalyje 
šiemet laikė 16 970 kandidatų. 
Egzamino neišlaikė 1 828 kandi-
datai, o šimtukus gavo 214 kan-
didatų. Remiantis savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto sky-
riaus duomenimis, šį egzaminą 
laikė ir 167 mūsų rajono moki-
niai, 15 moksleivių egzamino ne-
išlaikė. Negautas nė vienas šim-
tukas. Kandidatai, kurie neišlai-
kė lietuvių kalbos ir literatūros 
valstybinio brandos egzamino, 
laikys mokyklinį brandos egza-
miną pakartotinėje sesijoje rug-
pjūčio 4 dieną.

Kreditas
Liepos 30 d. rajono savivaldy-

bės administracija su „Šiaulių ban-
ku“ pasirašė savivaldybės Viešojo 
pastato atnaujinimo kredito sutar-
tį, pagal kurią savivaldybei Šakių 
seniūnijos pastato modernizaci-
jai iš „Savivaldybių pastatų fon-
do“, kurį valdo Viešųjų investicijų 
plėtros agentūra, bus suteiktas 
lengvatinis 107 600 eurų kredi-
tas su galimybe susigrąžinti iki 30 
proc. tinkamų išlaidų. Sąlyga yra 
vienintelė – jeigu po renovacijos 
bus pasiekta C energinio efek-
tyvumo klasė. Tačiau tuo admi-
nistracija net neabejoja.

Ne tik gyventojai, bet ir sprendimus priimantys savivaldybės tarybos nariai stebisi, kodėl vieni keliai dingsta iš trimetės kelių programos, 
kiti joje atsiranda. S.Sinkevičiaus nuotr.

Marijampolės apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
viršininkas Mindaugas Baršys teigė, kad vaizdo stebėjimas yra 
reglamentuotas ir nereikėtų abejoti vaizdo kamerų nauda. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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Klausimas Nacionalinės žemės tarnybos Šakių 
skyriaus vadovui Algirdui VAIČIŪNUI:

– Kodėl perkant žemę ir suderėjus su jos savininku dėl kainos, tvarkant 
dokumentus Žemės tarnybos Šakių skyriuje jos kaina ryškiai padidėja? 
Žemdirbiai pastebi, kad ši tendencija tęsiasi jau ne vienerius metus.

– Privati žemė pabrangsta dėl to, kad mokesčiai pabrangsta. Rinkos vertė kiekvienais 
metais pakyla. Bet tam Nacionalinė žemės tarnyba įtakos neturi. Privačios žemės vertę 
nustato turto vertintojai, šią paslaugą yra nupirkęs Registrų centras. Atlikdamas verti-
nimą, jis atsižvelgia į visus praėjusių metų sandorius. Kitų metų žemės kaina priklausys 
nuo šiais metais iki liepos pabaigos įvykusių sandorių. Atmetamos mažiausios kainos 
ir pačias didžiausios kainos. Rinkos vertė nustatoma pagal matematinį modelį, skaičia-
vimas gana sudėtingas. Registrų centro informacinėje bazėje yra žemės rinkos vertės 
Šakių rajone nustatymo ataskaita, kuri pateikta viešam svarstymui, kad piliečiai galėtų 
pateikti pastabas ir pasiūlymus. Kai rinkos vertė didėja, nuo jos skaičiuojami žemės ir 
žemės nuomos mokesčiai. Dar nebuvo metų, kad kaina būtų žemesnė nei ankstesniais, 
atvirkščiai, ji kasmet gerokai šokteli aukštyn.

Liepos 22–28 dienomis 
rajono policijos 
komisariate registruotų 
įvykių suvestinėje – vienas 
atvejis, kai automobilį 
vairavo girtas asmuo, 
vienas smurto atvejis, 
vienas turto sugadinimo 
atvejis, rasta sprogmenų.

Prisipažino
Liepos 28 dieną, apie 18.54 

val., policijai pranešta, kad 
Ramoniškių kaime, Žvirgždaičių 
seniūnijoje, prie kelio paste-
bėtas stovintis automobi-
lis „VW Sharan“, priklausantis 
Žvirgždaičių miestelio gyvento-
jui (gim. 1942 m.). Asmuo ras-
tas savo gyvenamojoje vieto-
je. Vyras pareiškė, kad automo-
bilį vairavo būdamas apsvai-
gęs nuo alkoholio. Jam nusta-
tytas 1.60 promilės girtumas. 
Automobilis išvežtas į saugoji-
mo aikštelę, o vairuotojas lau-
kia teismo sprendimo.

Smurtas
Liepos 25 dieną, apie 18 val., 

policijoje gautas pranešimas, 

kad Grinaičių kaime, Sudargo 
seniūnijoje, vyras (gim. 1979 
m.) smurtavo prieš moterį (gim. 
1989 m.), jai sukeldamas fizi-
nį skausmą. Atvykus pareigū-
nams smurtavęs vyras iš įvykio 
vietos buvo pasišalinęs.

Iškūlė langus
Liepos 25 dieną, apie 19.10 

val., gautas pranešimas, kad 
P.Mašioto gatvėje, Kudirkos 
Naumiestyje, du vyrai, gimę 
2002 ir 2001 metais, išdaužė 
moteriai (gim. 1970 m.) pri-
klausančio gyvenamojo namo 
šešių langų stiklus. Patirta 220 
eurų žala.

Pastate rasti sprogmenys
Liepos 25-ąją, apie pietus, į 

Lekėčių miestelį skubėjo spe-
cialiosios tarnybos – tvarkant 
mirusio senelio ūkinio pasta-
to priestatą, rastos dvi dėžutės, 
kuriose buvo 27 detonatoriai 
ir 4 sprogdikliai. Įtaisai paimti. 
Aplinkybės tikslinamos.

Informacija parengta pagal 
rajono policijos komisariato 

pateiktus duomenis.

Nauju lieptu keliauti bus saugiau
Griškabūdžio seniūnijos 
Bliuviškių kaimą perpus 
skiria Novos upelis. 
Patekti iš vienos pusės į 
kitą pėsčiomis ar dviračiu 
gyventojams labai 
patogu lieptu, kuris šiuo 
metu rekonstruojamas. 
Lieptas yra istorinio 
Bliuviškių tilto vietoje, 
apie tai liudija dar likę 
senieji poliai, puikiai 
menantys kadaise 
dardėjusius vežimus, 
automobilius, pavargusių 
keliautojų žingsnius. 

Lieptas – iš projektinių 
lėšų

Bliuviškių bendruomenės 
centro pirmininkas Valdas 
Sinkevičius, gyvenantis visai 
šalia liepto, kažkada buvusio 
pagrindiniu tiltu per Novą 
kelyje į Griškabūdį ar Šakius, 
nebeskaičiavo, kiek kartų buvo 
keičiamos jo lentos. Paskutinė 
rekonstrukcija vyko 2003 me-
tais. Tačiau laikas bėgo, lentos 
nuo laiko ir gamtinių sąlygų su-
trūnijo, tad dar prieš metus, 
2019-aisias, buvo parengtas 
Nevyriausybinių organizacijų ir 
bendruomeninės veiklos stip-
rinimo programos projektas 
„Pasiek kaimyną saugiai“. Pagal 
jį liepto rekonstrukcijai skirti 
1495 eurai. Pernai ir prasidėjo 
paruošiamieji darbai – buvo 
gaminama ir impregnuojama 
mediena, o šių metų liepos 

mėnesį, talkinant seniūnijos 
darbuotojams, imtasi rimtų 
veiksmų – senasis lieptas nu-
griautas, nutiestas naujojo pa-
grindas bei prie jo tvirtinamos 
storos lentos. Tikimasi, kad 
šis lieptas bus ilgaamžis, nes 
mediena paruošta atsakingai, 
o seniūnijos vyrai, rekonstruo-
jantys lieptą, dirba kruopščiai 

ir rūpestingai. Beje, būtent šie 
metai Bliuviškių bendruomenei 
yra jubiliejiniai, jau penkiolik-
tieji, tad naujasis lieptas – puiki 
dovana gyventojams. 

Svarbiausia – gyventojų 
saugumas ir patogumas

Griškabūdžio seniūnijos 
seniūnas Saulius Naumavičius 

pasakojo, kad senasis lieptas 
kėlė pavojų gyventojų saugu-
mui: „Atsirado plyšių vienai 
kitai lentai pavojingai nuskilus, 
be to, vėjas, lietus per septynio-
lika metų lieptą gerokai apga-
dino. Nusprendėme, kad laikas 
jį rekonstruoti, kol dar neįvyko 
nelaimė, nes juo naudojasi ir 
vaikai, važiuojantys dviračiais, 
ir garbaus amžiaus gyventojai, 
lankydami kitoje Novos pusėje 
gyvenančius kaimynus“. Anot 
seniūno, daug ilgiau truko 
paruošiamieji darbai nei pats 
procesas, nes mediena turėjo 
išdžiūti, ją reikėjo tinkamai 
apdirbti. Šiek tiek sutrukdė 
upelyje pakilęs vanduo, vėliau 
teko laukti krano paslaugų, 
tačiau galop visas grandis su-
derinus lieptas sparčiai, lenta 
po lentos, sujungė abu krantus. 
Tiesa, kol dar kaime dirbo pri-
vati parduotuvė, lieptas buvo 
reikalingesnis, tačiau ir dabar 
vos ne dviejų savaičių rekons-
trukcijos laikotarpis ne vienam 
bliuviškiečiui sukėlė nepatogu-
mų.

Šią vasarą Bliuviškiuose 
rekonstruojamas ne tik liep-
tas – naujai asfaltuojamos 
Novos bei dalis Tilto gatvių. 
Nors šie darbai vyksta lėčiau 
nei norėtųsi gyventojams, vis 
dėlto tikimasi, kad rudenį bliu-
viškiečiai jau naudosis naujai 
asfaltuotomis gatvėmis. 

Vitalija Ližaitienė 

Seniūnijos darbuotojai kruopščiai dirba, rekonstruodami lieptą per 
Novą. V.Ližaitienės nuotr. 

Kas visuomenei svarbiau – privatumas ar saugumas?
Vicemeras D.Jakavičius 

teigė kasdien matantis ir su-
laukiantis signalų apie tai, 
kaip žmonės susiduria su tam 
tikromis problemomis, kurias 
galėtų spręsti policijos parei-
gūnai. Tačiau, pripažino jis, ne 
visais atvejais policininkai gali 
suvaldyti situaciją. Šakių mies-
to gyventojas pasiskundė, kad 
gatvėje, kurioje gyvena, trans-
porto greitis ribojamas iki 30 
kilometrų per valandą, tačiau 
netgi grūdus vežantys trakto-
riai važiuoja greičiau. Žmogus 
piktinosi, kad savivaldybė ne-
siima priemonių sudrausmin-
ti pažeidėjų. O štai lukšiečiai 
mero pavaduotojui guodėsi, 
kad miestelyje reikia tramdyti 
greičio mėgėjus ir vietoje kelio 
kalnelio, per kurį važiuojantys 

automobiliai kelia triukšmą, 
statyti greičio matuoklį arba 
vadinamąjį „trikojį“. Ne retas 
atvejis, kai policijos pareigūnai 
gauna pranešimą apie smurtą 
artimoje aplinkoje, bet, sulaikę 
smurtautoją, po kelių valandų 
jį paleidžia. O šis, grįžęs į na-
mus, ant kojų sukelia ne tik 
namiškius, bet ir kaimynus. 
„Visam gyvenimui žmogaus 
neizoliuosi, todėl natūralu, 
kad jis anksčiau ar vėliau grįž-
ta į namus. Kiekviena situacija 
sprendžiama skirtingai“,- teigė 
M.Baršys.

Vaizdo stebėjimas 
– pagalba gyventojui ir 
pareigūnui

Ilgiausiai diskutuota apie 
vaizdo stebėjimo kameras 
viešosiose vietose. Kai dingo 
šakietė, o vėliau buvo suras-

ta miške negyva, jos kelionės 
kryptį pavyko nustatyti per-
žiūrėjus vaizdo įrašą Jurbarko 
rajone esančia vaizdo stebėjimo 
įranga. Deja, Šakių mieste yra 
tik apie 11 vaizdo stebėjimo ka-
merų, ir jų perduodama vaiz-
do kokybė nėra geros kokybės, 
todėl nustatyti pažeidėją labai 
sudėtinga. „Jeigu pilietis gyve-
na sąžiningai, jam tikriausiai 
nebus diskomforto žinoti, jog 
yra stebimas vaizdo kamerų. 
Kita vertus, kameros padeda 
ištirti nusižengimus ir nusikal-
timus. Šakiuose, kaip žinau, jos 
neefektyvios“,- pripažino mero 
pavaduotojas D.Jakavičius.

M.Baršys teigė, kad dauge-
lyje Marijampolės apskrities 
savivaldybių vaizdo stebėjimo 
įranga atnaujinta, o pačioje 
Marijampolėje diegiama nau-
jos kartos stebėjimo sistema, 

kuri gali atpažinti automobi-
lio numerius, puikiai filmuoja 
vaizdus tiek dieną, tiek ir nak-
tį. „Vaizdo stebėjimas padeda 
ne tik tirti pažeidimus, bet tai 
yra prevencija – asmenys, vyk-
dantys nusikalstamas veikas, 
užvažiuojantys į miestelius ir 
sekantys savininkus turint tik-
slą juos apvogti, aplenkia tokias 
vietoves, kuriose sumontuotos 
vaizdo stebėjimo kameros“,- 
kalbėjo Marijampolės ap-
skrities vyriausiojo policijos 
komisariato viršininkas. Jis 
akcentavo, kad reikia įvertin-
ti, kas svarbiau – privatumas 
ar saugumas. „Kai įvyksta nu-
sikaltimas, tada sakoma, kad 
policija nieko nedaro, tačiau 
pareigūnai – ne stebuklada-
riai ir visų gyvenimo situacijų 
nesukontroliuos. Saugumas 
priklauso nuo kiekvieno iš 

mūsų, kiek patys tai vertina-
me. Raginame labai rimtai ver-
tinti vaizdo stebėjimo sistemų 
diegimą“,- pasiūlė svečias. Jis 
akcentavo, kad saugos sistemą 
įdiegusi savivaldybė gali pusę 
surinktų baudų susigrąžinti į 
savo biudžetą, tad naujovės 
labai greitai atsipirktų ir gy-
ventojai gyventų saugesni.

Laukia išaiškinimo ir 
priims sprendimus

Iškart po pokalbio su po-
licijos pareigūnais vicemeras 
D.Jakavičius šį klausimą ir ga-
limybes įrengti daugiau stebėji-
mo kamerų Šakių mieste aptarė 
su administracijos direktoriaus 
pavaduotoju Redu Juškaičiu. Jis 
paaiškino, kad šią iniciatyvą 
prigesino Valstybinė duomenų 
apsaugos inspekcija, dar gegu-
žės mėnesį savivaldybei atsiun-

tusi raštą, kuriame reiškiamas 
susirūpinimas dėl savivaldybių 
masinio susidomėjimo vaizdo 
stebėjimo kameromis ir jų 
pirkimais. Rašte teigiama, kad 
vaizdo stebėjimo įrenginiai gali 
būti vertinami kaip nuolatinis 
žmogaus persekiojimas, todėl 
rekomenduota stabdyti viešuo-
sius vaizdo stebėjimo kamerų 
pirkimus ir iki rugpjūčio 31 
dienos laukti išsamesnio iš-
aiškinimo.

Iš principo rajono vadovybė 
pritaria vaizdo stebėjimo kame-
rų įrengimui Šakių mieste, nes 
jos užtikrintų žmonių saugumą 
ir padėtų pareigūnams greičiau 
išaiškinti nusikalstamas veikas. 
Tačiau taip pat jiems svarbu 
paisyti visuomenės nuomo-
nės – ar įrengus daugiau vaiz-
do stebėjimo kamerų žmonės 
nesijaus persekiojami.

pradžia 1 psl.
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Savaitės klausimas
Ar pritariate rajono ambulatorijų 
reorganizavimui? 

Margarita
iš Kriūkų:

– Žmonėms svarbiausia – kaip 
po reorganizavimo veiks ambula-
torijos, ar pacientams bus teikia-
mos visos dabartinės paslaugos. 
Tikrai labai sunku pasakyti, kaip 
būtų geriau. Dabar kiekvienas – sa-
vas šeimininkas, atrodo, kad dabar-
tiniai vadovai žino savo ambulato-
rijų problemas, pažįsta pacientus. 
O jeigu ambulatorijos bus centra-
lizuotos, gydytojams teks važinė-
ti į Šakius, prašyti papildomų lėšų 
įvairiems darbams ir t.t. Dauguma 
kriūkiečių dėl šio klausimo neri-
mauja, mes ir taip esame prijung-

Jūratė
iš Kidulių:

– Apie ambulatorijų reorgani-
zavimą girdėjau iš spaudos. Sunku 
pasakyti, manau, kad svarbiausia, 
jog visose rajono ambulatorijose 
dirbtų gydytojai, o ar vadovų rei-
kia – nežinau. Gal ir būtų sutau-
pytos valdymo lėšos. Tik tada kyla 
klausimas, ar iš Kidulių ambulato-
rijos nedings visos tos pritrauktos 
lėšos? Galbūt visos lėšos suplauk-
tų į centrą? Kad tik rajono ambula-
torijų neištiktų medicinos punktų 
likimas. Tikrai bijau prarasti Kidulių 
ambulatoriją, paslaugomis naudo-

Ina
iš Branduoliškių kaimo:

– Aš esu prieš rajono ambulato-
rijų reorganizavimą, manau, kad 
nebūtų jokios tvarkos. Ir taip sun-
ku, o kaip vienas vadovas susitvar-
kys su visomis rajono ambulatori-
jomis? Geriau jau tegul lieka taip, 
kaip dabar yra. Juk įstaigos vado-
vas savo ambulatorijai gali skirti 
daugiau dėmesio, o sveikata yra 
svarbiausia, nereikėtų taupyti gy-
dymo įstaigų sąskaita.  

Vida
iš Gelgaudiškio:

– Aš manau, kad nereikėtų su-
jungti mūsų rajono ambulatorijų. 
Aš, kiek tenka naudotis, esu paten-
kinta Gelgaudiškio ambulatorijos 
darbu. Jeigu mūsų ambulatorija ne-
turėtų vadovo, jai tikrai būtų ski-
riama daug mažiau dėmesio nei, 
pavyzdžiui, Šakių poliklinikai. O kai 
niekas ambulatorijomis nesirūpins, 
nekovos už jas, jos išnyks savaime. 
Atvirai sakant, į Šakius pacientams 
tikrai nebūtų patogu važinėti.   

Rima
iš Lukšių:

– Manau, kad gydymo įstaigų 
valdymas turėtų būti savarankiš-
kas. Naudos iš to gauna ir patys 
pacientai. Jeigu gydytojas yra ne 
tik gydytojas, bet dirba ir adminis-
tracijoje, į įstaigą susitarus galima 
kreiptis net po oficialių šeimos gy-
dytojo darbo valandų, jis vis vien 
dirba ambulatorijoje. Be to, ma-
nau, kad vietoje lėšas tvarkantis 
gydytojas geriau žino, kur ir kiek 
jam reikia skirti pinigėlių. Taip pat 
stebina ir naujas Sveikatos apsau-
gos ministerijos siūlomas slaugos 
paslaugų modelis. Jeigu ta paslau-

ti prie Plokščių. Mūsų gydytojas dirba vienas, jau senuliukas. Labai bi-
jome, kad mūsų gydytojas išeis ir niekas jo nepakeis, ypač blogai būtų 
vyresniems žmonėms, kurių čia tikrai labai daug.   

jamės ir jokių nusiskundimų neturime. Tikrai patogu, galima ir tyrimus 
pasidaryti, o kai reikia kitų specialistų, važiuojame į ligoninę. Jeigu pra-
rastume ambulatoriją, tektų važinėti į Jurbarką.

ga bus centralizuota, ar tikrai slaugytojai spės suktis visame rajone? Juk 
ir dabar vietinių ambulatorijų medicinos darbuotojai puikiai susitvar-
ko su slauga namuose, pažįsta savo pacientus. Manau, kad nereikėtų 
skubėti, vertėtų geriau viską apgalvoti. Suprantu, kad viskas nuleidžia-
ma iš viršaus, tačiau kartais reikėtų atsigręžti į žmones.   

Mindaugas
iš Kudirkos Naumiesčio:

– Reorganizavimui nepritariu. 
Kudirkos Naumiesčio pirminės svei-
katos priežiūros centras turi išlik-
ti savarankiška  įstaiga. Kiek žinau 
– centras sugeba finansiškai sava-
rankiškai išsilaikyti. Apie jungimo 
planus turėjo būti diskutuojama 
su darbuotojais ir bendruomene. 
Kai apie tokius planus sužinoma tik 
iš spaudos, nepasitenkinimas ge-
rokai didesnis. Naumiestiečiai pa-
tenkinti įstaigos darbu ir tokia sis-
tema, kokia ji yra. Reorganizavus 
įstaigas kyla pavojus, kad su laiku 

išnyks ir kai kurios paslaugos. Darysime viską, kad išsaugotume sava-
rankišką sveikatos priežiūros centrą arba ieškosime galimybių įsteigti 
privatų. Ar tik nesusitrauks visas Šakių rajonas iki Šakių miesto? Po šio 
žingsnio bus imamasi kultūros centrų ir t.t. Visos paslaugos – ar sveika-
tos, ar kultūros, ar švietimo – turi būti kuo arčiau gyventojų. Ir įstaigose 
sprendimus turi priimti toje vietovėje gyvenantys žmonės.

Stebuklai gatvėse ir protekcijos 
– reikia kaimui ar politikui?

Prie šių lėšų pridėjo dar 
32,4 tūkst. eurų, už kuriuos 
remontuojamas dviračių takas 
Šakiai–Gelgaudiškis–Ilguva. 
Šios sumos po darbų pirkimo 
gali keistis.

Papildomi pinigai keliams 
buvo skirti su sąlyga, kad sa-
vivaldybė juos įsisavins iki šių 
metų lapkričio 31 d., todėl fi-
nansavimui teko atrinkti tuos 
kelių ruožus, kuriems parengta 
techninė dokumentacija – dau-
guma jų buvo trimetėje kelių 
programoje.

Ruošia namų darbus
„Visos finansavimo sutar-

tys pasirašytos ir skirti pinigai 
įsisavinti, todėl prašėme papil-
domo finansavimo“,- paskuti-
niame Ūkio ir verslo komiteto 
posėdyje teigė savivaldybės 
Ūkio, architektūros ir investi-
cijų skyriaus vedėjas Arvydas 
Šlėderis. Jis tvirtino, kad kitos 
savivaldybės taip pat teikė 
paraiškas, tačiau kol kas lėšų 
paskirstymas nepaskelbtas. 
A.Šlėderio žodžiais, papildo-
mam finansavimui parinkus 
kelius iš trimetės kelių pro-
gramos, ją teko keisti įrašant 
naujus objektus.

Tarybos nariui Valdui 
Stankūnui susidarė įspūdis, 
kad savivaldybė nepasiruo-
šusi tvarkyti daugiau kelių nei 
numatyta trimetėje kelių pro-
gramoje. Tačiau A.Šlėderis su 
tuo nesutiko ir atkreipė dėmesį, 
kad trimetėje kelių programo-
je lėšos skiriamos ne tik kelių 
remontui, bet ir techninės do-
kumentacijos ruošimui. „Jeigu 
anksčiau nebuvo pasirūpinta 
kelių technine dokumentacija, 
tai ir susidarė tokia situacija. 
Ne per vienerius metus darbai 
atliekami. Pernai atlikus pro-
jektavimą, asfaltavimą galima 
planuoti po dvejų ar netgi 
penkerių metų. Šių metų tri-
metėje kelių programoje yra 
žymiai daugiau objektų nei 
ankstesniais tik todėl, kad da-
rome namų darbus, ruošiamės 
ateičiai, realius kelio remonto 
darbus galima planuoti antroje 
metų pusėje ir tik trumpiems 
kelių ruožams. Rimtesnių ob-
jektų projektavimo ir rangos 
darbų per vienerius metus 
atlikti nespėjama, tam reikia 
kelerių metų.

Klaidą pripažino
Ūkio ir verslo komiteto 

pirmininkas Vilhelm Haase 
domėjosi, kodėl projektuoja-
ma tik dalis asfaltuoti numa-
tytų gatvių, pavyzdžiui, kelias 
į Skaistakaimį (Gelgaudiškio 
seniūnija), taip pat Miško gatvė 
(Gelgaudiškio seniūnija). „Ar 
nebūtų pigiau projektavimo 
darbus atlikti visai gatvei, o ne 
ruožui? Gal vertėtų asfaltuo-
ti vieną gatvę, o ją pabaigus 
– kitą“,- siūlė tarybos narys. Jo 
nuomone, galima projektuoti 
visą gatvę, bet darbus atlikti tik 
numatytame ruože, o juos pa-
baigti – gavus papildomų lėšų 
arba iš kitų metų kelių progra-
mos finansavimo.

Anot A.Šlėderio, projek-
tavimas ir asfaltavimas Skais-

takaimio kaime numatyti tik 
tame ruože, kur daugiausia 
gyventojų. „Projektuojame tiek, 
kiek ruošiamės atlikti darbų“,- 
teigė vedėjas. Meras Edgaras 
Pilypaitis patikino, kad jam 
norėtųsi, jog darbai keliuose 
vyktų sparčiau, tačiau daroma 
etapais, nes investuoti stengia-
masi visose seniūnijose.

Nors A.Šlėderis aiškino, 
kad techninė Miško gatvės 
dokumentacija bus rengiama 
tik tai daliai, kurioje numaty-
tas asfaltavimas, tačiau pri-
trūko argumentų paaiškinti 
Vilhelmui Haase, kodėl tech-
ninis projektas dėl asfaltavimo 
darbų parengtas analogiškoje 
situacijoje esančiai visai Strūpų 
gatvei. Minutėlę pagalvojęs, 
Ūkio, architektūros ir investi-
cijų skyriaus vedėjas pareiškė, 
kad padarytą klaidą ištaisys ir 
bus skelbiamas konkursas dėl 
visos Miško gatvės asfaltavimo. 
„Nors 243 metrai Miško gatvės 
priskirti kaimo teritorijai, o 596 
metrai yra miesto ribose, pro-
jektavimą pirksime visai gat-
vei“,- pažadėjo A.Šlėderis.

V.Haase nepatiko, kad 
Gelgaudiškio seniūnijoje pla-
nuojama įgyvendinti du kelių 
asfaltavimo projektus, tačiau nė 
vieno iki pabaigos. A.Šlėderis 
laikėsi pozicijos, kad turi būti 
daugiau objektų, kuriuose dar-
bų atlikimas numatytas etapais 
per kelerius metus. „Jeigu bus 
vienas didelis objektas ir ran-
govas per metus jo nepabaigs, 
tai finansavimas nebus įsisavin-
tas. O kai daugiau objektų, tai 
didesnė tikimybė darbus atlikti 
laiku ir panaudoti visas progra-

mai skirtas lėšas. Svarbu ir tai, 
kad rangovai atlieka darbus, o 
apmokėjimo už juos sutinka 
laukti iki kitų metų pavasario, 
kai gaunamas naujas finansa-
vimas“,- sakė A.Šlėderis.

Netikėtumai
Tarybos narys Valdas 

Stankūnas to paties posė-
džio metu domėjosi, kodėl 
iš trimetės kelių programos 
stebuklingai dingo prie Šakių 
miesto esanti Ūkininkų gatvė, 
nors techninis projektas dėl 
asfaltavimo buvo parengtas. 
„Stebuklų, kurie dėjosi iki man 
ateinant į šias pareigas, nepa-
komentuosiu. Dabar trimetė 
kelių programa, kurią tvirtina 
savivaldybės taryba, rengia-
ma gavus seniūnų paraiškas. 
Jūs ir atsakykite, kai tvirti-
note trimetę kelių programą, 
kurioje iš jų Ūkininkų gatvės 
jau nebuvo? Kol seniūnija ne-
teiks svarstymui šios gatvės 
kelių priežiūros komisijai, tol 
trimetėje kelių programoje jos 
nebus“,- klausimu į klausimą 
atsakė A.Šlėderis. „Tai dabar 
tarybos nariai kalti?“- pasi-
tikslino V.Stankūnas. Kalti ar 
nekalti, tačiau už priimamus 
sprendimus balsuoja. Kas 
kitas, jeigu ne savivaldybės 
tarybos nariai, tarp kurių ir 
pats V.Stankūnas 2017–2019 
metų kelių programą, kurioje 
Ūkininkų gatvės jau nebebuvo, 
patvirtino savo balsais 2017 m. 
balandžio 28 d.

Tarybos narys Juozas 
Bertašius priminė, kad Ūki-
ninkų gatvę planuota asfaltuoti 
tik todėl, kad reikėjo aplink-

kelio sunkiajam transportui, 
tačiau įrengus kelio žiedą si-
tuacija pasikeitė.

V.Haase stebėjosi, kad in-
žinerinės paslaugos kasmet 
brangsta. A.Šlėderis pripaži-
no, kad tai tiesa,ir paminėjo, 
jog viešojo tualeto statybai 
Kudirkos Naumiestietyje pro-
jektavimas pirktas net keturis 
kartus ir kainavo apie 7 tūkst. 
eurų, nors tikėtasi, jog užteks 
4 tūkst. eurų.

Nori kelio pro namus
Tarybos narys Artūras 

Varankevičius gvildeno jam 
aktualų klausimą – Pajotijo 
ir Jotyškių kaimų gyventojai 
su beveik 60 parašų kreipėsi į 
Gelgaudiškio seniūną dėl gat-
vės įtraukimo į asfaltuotinų 
kelių sąrašą, bet, jo žodžiais, 
visi prašymai stebuklingai 
dingo. „Žmonės nuolat gyve-
na dulkėse, nes važiuoja sun-
kiasvorė technika. Reikia bent 
200 metrų asfalto, o gyvena 58 
žmonės, nors finansavimą didi-
name Miško gatvėje su penkiais 
gyventojais. Jotyškių ir Pajotijo 
gyventojai skundžiasi, bet kelio 
asfaltavimas nenumatytas. To 
kaimo niekas nemato“,- pik-
tinosi A.Varankevičius. Jis 
tvirtino negalintis prisišaukti 
Gelgaudiškio seniūno, kuris 
įvertintų ir pripažintų kaimo 
gyventojų problemas. Anot 
tarybos nario, prioritetas as-
faltuoti kelią turi būti ne tik 
gyventojų skaičius, bet ir oro 
užterštumas toje teritorijoje. 
„Žmonės kvėpuoja dulkė-
mis, ir ką daryti?“- klausė jis 
tarybos narių. Savivaldybės 
administracijos direktorius 
Dainius Grincevičius teigė, kad 
Pajotijo kaimo gatvė nesurinko 
reikiamo balų skaičiaus, todėl 
nepateko į asfaltuotinų kelių 
sąrašą.

Atkreiptas dėmesys, kad 
kelias per pagrindinę Pajotijo 
kaimo gyvenvietę, kur dau-
giausia sodybų - išasfaltuotas. 
Dulkėtas žvyrkelis driekiasi pro 
tarybos nario A.Varankevičiaus 
namus ir dar kelias sodybas. 
Politikas siūlė mažinti finan-
savimą Miško gatvei ir planuoti 
darbus Pajotijo kaime. Tačiau 
šįkart nuspręsta problemą 
išspręsti savivaldybės Eismo 
saugumo komisijai teikiant 
prašymą dėl greičio apriboji-
mo arba sunkiojo transporto 
nukreipimo kitu keliu.

pradžia 1 psl.

Tarybos narys Artūras Varankevičius siūlė vietoje techninio 
projekto visai Miško gatvei skirti lėšų bent 200 metrų gatvės 
sutvarkymui pro jo namus. S.Sinkevičiaus nuotr.

Po ilgų diskusijų nuspręsta rengti techninį projektą visai Gelgaudiškyje esančiai Miško gatvei. 
L.Bataitienės nuotr.



4 ®2020 m. rugpjūčio 1 d. Šeštadienis. Nr. 57 (374)

Gatvėje neliks liepų ir berželioMaitins nemokamai

Girtiems vairuotojams sankcijos švelnėjaPraėjusią savaitę 
Konstitucinis teismas pa-
skelbė, kad Saugaus eismo 
automobilių keliais įstaty-
mo nuostatos dėl teisės vai-
ruoti grąžinimo tik po de-
šimties metų, kai vairuoto-
jas dukart įkliuvo neblaivus, 
prieštarauja Konstitucijai. 
Nuo šių metų liepos švel-
nesnės sankcijos taikomos 
ir tiems neblaiviems vairuo-
tojams, kurie užsitarnavo 
arešto bausmę.

Greičiau atgaus vairuoto-
jo teises

Iki šio nutarimo asmuo, iš ku-
rio teisė vairuoti transporto prie-
mones buvo atimta du kartus 
už vairavimą būnant neblaiviam 
arba apsvaigusiam nuo narkoti-
kų, susigrąžinti vairuotojo teises 
galėjo ne anksčiau kaip po de-
šimties metų. Po Konstitucinio 
teismo išaiškinimo nuolat girti 

sėdantys už vairo teisę vairuoti 
susigrąžins gerokai greičiau.

Konstitucinio teismo pirminin-
ko teigimu, asmuo, kuris du kar-
tus vairavo neblaivus arba ap-
svaigęs, iki šiol buvo baudžiamas 
ne tik pagal Administracinių nu-
sižengimų arba Baudžiamąjį ko-
deksą, bet ir pagal Saugaus eis-
mo automobilių keliais įstatymą. 
Tačiau už tą patį pažeidimą ne-
gali būti taikomos dvi sankcijos. 
Tad nuo šiol asmenys, kuriems 
teisė vairuoti teismo sprendimu 
buvo atimta iki penkerių metų 
ir šis terminas pasibaigęs, gali 
kreiptis dėl teisės vairuoti grąži-
nimo. Atgaline data ši lengvata 
negalioja, tačiau piliečiai, kurių 
teisės pažeistos tik dėl 10 metų 
termino, galėtų pretenduoti savo 
teises ginti teismuose.

Į kelią – su pakibusia tvora
Girtiems vairuotojams atsa-

komybė sumažėjo, ir nuo šių 
metų liepos 1 dienos, įsigalio-
jus Baudžiamojo kodekso redak-
cijos pakeitimui, asmeniui, pirmą 
kartą nuteistam arešto bausme, 
šios bausmės vykdymą galima 
atidėti nuo 3 mėnesių iki 1 metų 
paskiriant intensyvią priežiūrą.

Vienas pirmųjų šia galimybe 
pasinaudojo rajono gyventojas 
J.B. Šakių teismo rūmai išnagri-
nėjo surinktą medžiagą, kurioje 
J.B. buvo kaltinamas tuo, kad ba-
landžio 17 dieną, apie 19.30 val., 
pakeliui į Ilguvos kaimą Kriūkų 
seniūnijoje automobilį „VW Golf“ 
vairavo neblaivus – jam nustaty-
tas sunkus girtumas (3,12 pro-
milių, o pakartojus – 2,79 pro-
milių).

Vyras aiškino, kad kelias dienas 

girtuokliavo pas pažįstamą. Po 
daugiadienių sugėrovė jam pa-
siūlė važiuoti nusipirkti daugiau 
alkoholio ir pati sėdo už kieme 
stovėjusio žalios spalvos „golfo“ 
vairo. Tačiau girta moteriškė ne-
išvairavo ir besisukdama auto-
mobilio galu užkabino tvorą, kuri 
pakibo ant kablio. „Mašina trūk-
čiojo, sunkiai važiavo. Paskui vy-
rui liepė persėsti prie vairo, o pati 
atsisėdo keleivio vietoje. „Kodėl 
ji taip darė – nežinau“,- teisino-
si vyras. Jis prisiminė, kad auto-
mobilis sustojo pagrindiniame 
kelyje, nes negalėjo pavažiuoti. 
Tada keleivė išlipo ir nuėjo savais 
keliais, o J.B. liko vienas. Ant vi-
durio kelio stovintį automobi-
lį su pakibusia tvora pastebėjo 
pro šalį važiavęs pilietis, kuris iš-
kvietė policiją.

Vietoje arešto – priežiūra
Aiškinantis įvykio aplinkybes 

paaiškėjo, jog iš vienkiemio au-
tomobilį bandė išvairuoti auto-
mobilio savininkė E.Š., kuriai pir-
mu pūtimu nustatytas 2,22 pro-
milių, o antru – 2,95 promilių gir-
tumas.

Pareigūnus iškvietęs vyras nu-
filmavo pažeidėją – stovintį auto-
mobilį „VW Golf“, prie kurio galo 
buvo prikabintas metalinės tvo-
ros segmentas, taip pat užfiksuo-
ti du vyrai, stumiantys transpor-
to priemonę į kelkraštį.

Teismas J.B. pripažino kaltu pa-
darius nusikaltimą ir būtų skyręs 
18 parų arešto bausmę. Tačiau 
dėl sušvelnintų sankcijų vyras be-
langės išvengė – areštas atidė-
tas trims mėnesiams paskiriant 
intensyvią priežiūrą – kontrolę 
elektroninėmis stebėjimo prie-

monėmis. Taip pat vyrui uždraus-
ta naudotis teise vairuoti trans-
porto priemones dvejus metus 
ir šešis  mėnesius, nors vairuo-
tojo pažymėjimo jis neturėjo, o 
valstybei turės sumokėti auto-
mobilio vertę atitinkančią bau-
dą – 670 eurų.

Tad nuo liepos įkliuvę neblai-
vūs vairuotojai, kai arešto baus-
mė skiriama pirmą kartą, jos gali 
išvengti – Baudžiamojo kodek-
so redakcijos pakeitimai jiems 
tapo palankūs ir vietoje belan-
gės gali sulaukti intensyvios 
priežiūros.

Pernai rajone išaiškintas 131 
neblaivus vairuotojas. Dėl tokių 
pažeidėjų įvyko 14 eismo įvy-
kių, kurių metu sužaloti penki 
žmonės.

LV inf.

Loreta BATAITIENĖ

Kudirkos Naumiestyje 
rekonstruojamoje Tilto 
gatvėje neliks 15 liepų 
ir vieno berželio – taip 
nusprendė savivaldybės 
Želdynų ir želdinių 
apsaugos ir priežiūros 
komisija, vadovaujama 
administracijos 
direktoriaus pavaduotojo 
Redo Juškaičio.

Neišgyventų, nes per 
silpni

Ne tik savivaldybės, bet 
ir gamtosaugos, paveldosau-
gos, Kelių direkcijos atstovai, 
apžiūrėję ir įvertinę medžių 
būklę Tilto gatvėje, kur naujai 
klojamas šaligatvis ir tiesia-
mos komunikacijos, nustatė, 
jog juos reikia pašalinti. Anot 
R.Juškaičio, medžiai yra krei-
vi, išpuvę, auga per arti va-
žiuojamosios kelio dalies, bet 
svarbiausia priežastis – silpna 
šaknų sistema, todėl medžiai 
linguoja ir gali virsti į gatvę 
arba ant namų. „Derinsime su 
kitomis institucijomis dėl šių 
medžių pašalinimo, nes ten jie 
augti negali“,- teigė savivaldy-
bės atstovas.

Komisija vyko aiškintis si-
tuacijos, kad nesikartotų isto-
rija, kai už medžių genėjimo 
pažeidimus buvo nubausta 
Kudirkos Naumiesčio seniū-
nijos administracija. „Gatvėje 
darbus atliekanti įmonė sa-
vavališkų veiksmų nesiėmė, 
bet laukė mūsų sprendimo 
– palikti medžius ar pašalin-
ti. Tiesiant komunikacijas, 
klojant šaligatvį, medžiai dar 
labiau nukentėtų, todėl jų ten 
nebus. Ir kitų medelių ten so-
dinti neplanuojama, o jų vietoje 
bus žalia veja“,- teigė Želdynų 
ir želdinių apsaugos ir prie-
žiūros komisijos pirmininkas. 
Įmonei techninės galimybės 
leidžia komunikacijas kloti po 
medžiais, tačiau vis tiek pa-
žeidžiama šaknų sistema, to-
dėl paliegę augalai neišgyventų 
arba skurstų.

Savivaldybės administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas 
R.Juškaitis įsitikinęs, kad vie-
tos gyventojai neprieštaraus 
medžių išpjovimui, nes patys 
supranta, jog paliegę auga-
lai miestui nesukurs grožio, 
o ir pavėsio nuo jų nedaug. 
„Medžiai yra avarinės būklės, 
todėl reikia sprendimo pro-

blemai išspręsti – klojant ko-
munikacijas ir naują šaligatvį 
penkiolikos liepų ir vieno beržo 
neliks“,- kalbėjo R.Juškaitis.

Žalos nėra, bet bauda 
paskirta

Aplinkos apsaugos sergė-
tojų dėmesio sulaukė ne tik 
Kudirkos Naumiesčio seniū-
nijos administracija, bet ir 
Kudirkos Naumiesčio Vinco 
Kudirkos gimnazijos direk-
toriaus pavaduotojas ūkio 
reikalams Bernardinas Petras 

Vainius. „Turėjau garbės pri-
imti iš Aplinkos apsaugos 
agentūros „apdovanojimą“ už 
Kudirkos Naumiesčio Vinco 
Kudirkos gimnazijos kieme 
augančių liepų lajos genėjimą, 
kurį atlikome su gimnazijos 
darbininkais šių metų vasario 
10 dieną. Uolūs aplinkosaugos 
pareigūnai piniginę baudą man 
paskyrė už ypač „svarų“ nusi-
kaltimą, mat neišsiėmiau leidi-
mo iš seniūnijos“,- šmaikštavo 
B.P.Vainius. Patyręs savo kailiu, 
jis kitus ragino gražių iniciaty-

Nuo ateinančių 
mokslo metų visi 
priešmokyklinukai 
ir pirmokai gaus 
nemokamą maitinimą. 
Paskaičiuota, kad 2020 
metais nemokamus 
pietus papildomai 
gaus apie 49 tūkst. 
mokinių. Juos turėtų 
gauti ir daugiau nei 400 
mažųjų mūsų rajono 
gyventojų, daugiau nei 
šimtas tėvų jau užpildė 
reikiamą prašymą. 
Šiuo projektu siekiama 
formuoti ankstyvuosius 
vaikų sveikos mitybos 
įpročius. 

Pagal mokinių registro 
duomenis, ateinančiais mok-
slo metais mūsų rajone bus 
223 pirmokų ir apie 182 prie-
šmokyklinukus, kurie taip pat 
gaus nemokamą maitinimą. 
Tačiau šie skaičiai iki rugsė-
jo mėnesio dar gali pasikeisti. 
Priešmokyklinukų ir pirmokų 
tėveliams tereikia užpildyti 
supaprastintą prašymą–pa-
raišką. Tai padaryti galima 
mūsų rajono savivaldybėje. 
Šiuo atveju dokumentų apie 
šeimos pajamas teikti nerei-
kia. Anot Socialinės para-
mos skyriaus socialinės dar-
buotojos Rimos Valaitienės, 
iki trečiadienio tėveliai jau 
buvo pateikę 105 prašymus 
dėl nemokama maitinimo. 
„Visi priešmokyklinukai ir 
pirmokai, jeigu tėvai pateiks 
prašymą, gaus nemokamą 
maitinimą nevertinant paja-
mų“,- patikino savivaldybės 
specialistė.

Pirmajame etape, kuris 
vyko nuo sausio iki rug-
pjūčio mėnesio, nemokami 
pietūs priešmokyklinukams 
švediško stalo principu tei-
kiami savivaldybių steigtoje 

251 mokykloje. Šiame pilo-
tiniame projekte dalyvauja ir 
nemokamus pietus priešmo-
kyklinukams švediško stalo 
principu jau teikia Lukšių 
Vinco Grybo gimnazija bei 
Gelgaudiškio pagrindinė mo-
kykla. Socialinės apsaugos ir 
darbo ministerija įsitikinusi, 
kad savivaldybės ir mokyklos 
turėtų pačios nutarti, koks 
maitinimo būdas – švediškas 
stalas ar maisto patiekimas 
porcijomis – priimtinesnis 
mokiniams ir jų tėvams.

Vicemeras Darius Jakavi-
čius sako, kad labai palaiko šią 
idėją. „Pirmiausia, prie pietų 
stalo visi vaikai bus lygūs ir 
vienodi. Visiškai nesvarbu, 
kokios vaikų tėvų pajamos. 
Be to, ir maistas turėtų būti 
kokybiškesnis. Kai vaikas 
pats renkasi ką valgys, jis gali 
nueiti į parduotuvę ir nusi-
pirkti nesveikų užkandžių. 
Maitinimas vyks švediško 
stalo principu, todėl vaikas 
į lėkštę įsidės tiek maisto, 
kiek norės, viliuosi, kad bus 
išvengta ir maisto švaistymo. 
Labai palaikau šį sprendimą, 
suomiai jau seniai taip daro, 
latviai nuo rudens maitina 
visus pradinukus. Manau, 
kad toks sprendimas socia-
liai teisingas. Jeigu mokykla 
yra valstybinė, visi turi turė-
ti lygias galimybes“,- kalbėjo 
vicemeras.

Iki šiol nemokamas maiti-
nimas užtikrintas tik vaikams 
iš nepasiturinčių šeimų, jeigu 
šeimos pajamos vienam as-
meniui per mėnesį neviršija 
183 eurų neįskaičiuojant 
vaiko pinigų ir dalies darbo 
užmokesčio. Vyresnių klasių 
vaikai iš nepasiturinčių šeimų 
ir toliau galės gauti nemoka-
mą maitinimą. 
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vų neskubėti įgyvendinti, nes, 
tikėtina, atsiras sugebančių pri-
taikyti kokį nors nesąmoningą 
Europos Sąjungos inicijuotą 
punktą.

B.P.Vainiui administracinio 
nusižengimo protokolas liepos 
28 dieną surašytas už tai, kad 
visuomeninės paskirties terito-
rijoje neteisėtai, neturėdamas 
teisės genėti medžius ir ne-
turėdamas seniūno leidimo, 
vadovavo medžių genėjimo 
darbams. Nugenėta 13 saugo-
tinų bei septynios nesaugotinos 
liepos. Žalos aplinkai jis nepa-
darė, tačiau bauda paskirta.

Gyventojai nori žalumos
Kalbintas naumiestietis 

teigė bendravęs su šio krašto 
žmonėmis, ir, daugelio nuo-
mone, be medžių Kudirkos 
Naumiestis bus dar nykesnis 
nei iki šiol. „Visi normalūs 
miestai stengiasi, kad būtų 
kuo daugiau žalumos centre, 
nes šylant klimatui tai labai 
aktualu. O pas mus tik viską 
iškirst ir išraut. Pakelėse me-
džius išpjovė, tai nuo ūkininkų 
laukuose naudojamos chemi-
jos net saldu burnoje“,- kalbėjo 
Kudirkos Naumiesčio gyven-
tojas. Jis nematė problemų dėl 
gimnazijos teritorijoje išgenėtų 
liepų, tačiau seniūnijos genėti 
medžiai papiktino. Pašnekovas 
negailėjo piktų žodžių valdi-
ninkams, priimantiems gamtai 
nedraugiškus sprendimus.

Po Kudirkos Naumiestį 
vaikštinėjo ir asociacijos „Nau-
miestiečių sambūris“ pirmi-
ninkas Mindaugas Kantautas, 
kuris suabejojo, ar nėra kito 
sprendimo, ir ar verta vardan 
komunikacijų ir šaligatvio au-
koti medžius. Jis buvo susirū-
pinęs dėl Kudirkos Naumiesčio 
vykdomo vandentiekio pro-
jekto, kurio metu įvažiavimus 
į kiemus užvertė moliu.

Tikėtina, kad įgyvendinant 
projektą „Kudirkos Naumiesčio 
gyvenamosios vietovės atnau-
jinimas“ gali būti ir daugiau 
staigmenų. Projekte numatyta 
sutvarkyti ne tik Tilto, Vytauto 
ir dalies Bažnyčios gatvių šali-
gatvius, bet ir įrengti krepšinio 
aikštelę, įrengti dvi ekspozicijas 
apie sugriautą Širvintos miestą 
ir Kudirkos Naumiesčio miesto 
istoriją, pastatyti viešąjį tualetą, 
atlikti kitus darbus. Visa pro-
jekto suma – apie 430 tūkst. 
eurų.

Vietoje šių medžių bus klojamas šaligatvis ir sėjama žalia veja. 
Skaitytojo nuotr.

Želdynų ir želdinių apsaugos ir priežiūros komisija nusprendė, 
kad Kudirkos Naumiesčio centrinėje gatvėje augančios liepos tiek 
pažeistos ligų, kad reikia jas šalinti. Skaitytojo nuotr.
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Pirmadienį savivaldybės 
Švietimo, kultūros 
ir sporto komiteto 
nariai išvažiuojamojo 
posėdžio metu lankėsi 
ir apžiūrėjo džiugiais 
remonto rūpesčiais 
gyvenančius Kriūkų 
ir Lekėčių mokyklų–
daugiafunkcius centrus. 
O vėliau tarybos nariai 
užsuko ir į Jadagonis, 
kur iš arčiau susipažino 
su rajono savivaldybės 
finansuojama vaikų 
vasaros stovyklos veikla. 

Krūkiečiai rajone bus 
pirmi

Tik atvykus į Kriūkus tary-
bos nariams aprodyta nauja 
Kriūkių mokyklos–daugiafunk-
cio centro vaikų žaidimų aikš-
telė. Aptvertoje teritorijoje ne 
tik naujos ir modernios žaidi-
mų aikštelės, nedidelis sandėlis 
lauko žaislams, bet ir šiltnamis, 
kuriame auginamos daržovės 
keliauja tiesiai į ugdymo įstai-
gos virėjų rankas. Žaidimų 
aikštelėje greitai bus pastaty-
ta ir smėlio dėžė. Direktoriaus 
pavaduotoja ūkio reikalams ir 
ikimokykliniam ugdymui Edita 
Pranskaitienė pasakojo, kad 

vaikai naują žaidimų aikštelę 
išbandė tik pirmadienį, tačiau 
mažieji kriūkiečiai labai džiau-
gėsi nauja žaidimų erdve. 

Anot ugdymo įstaigos di-
rektorės Lilijos Liutvinienės, 
kriūkiečiai laimėjo ir dar vie-

ną projektą, kurio dėka centras 
įsigys interaktyvią žaidimo 
aikštelę, skirtą fizinio aktyvu-
mo treniruotėms. „Aikštelė 
bus įrengta sporto salėje, ra-
jone būsime pirmi“,- džiaugėsi 
L.Liutvinienė. 

Direktorė aprodė ir mokyk-
los antrame aukšte neseniai pa-
sibaigusį remontą. Sutvarkytas 
antro aukšto koridorius bei 
vaikų dienos centro erdvė, jau 
suremontuoti anglų kalbos bei 
lietuvių kalbos kabinetai. 

Visi darbai padaryti karan-
tino metu. „Neišleidome savo 
ūkio darbuotojų į prastovas. Jie 
viską padarė savo rankomis. Per 
visą karantiną nuveikėme tikrai 
nemažai, išnaudojome tą laiką, 
kai nebuvo vaikų, o dabar ir va-
saros laikotarpis šiems darbuo-
tojams lengvesnis“,- pasakojo 
L.Liutvinienė. Tačiau direktorė 
pridūrė, kad antro karantino 
tikrai nebenori – bemaž visos 
klasės jau atnaujintos, o ir ki-
tus remonto darbus tikimasi 
baigti iki naujų mokslo metų 
pradžios. Karantino metu ap-
tvarkytas ir mokyklos kiemas, 
direktorė žada, kad iki rugsėjo 
kiemą papuoš ir suoliukai bei 
nauji gėlynai. Planuojama, kad 
nuo rugsėjo Kriūkų mokyklą–
daugiafunkcį centrą lankys 120 
moksleivių ir darželinukų.  

Atgyja ir dvaras 
Didžiausi darbai šiuo metu 

vyksta prie pat mokyklos prisi-
šliejusio, bet gerokai apleisto 
Sviatošino dvaro. Dvare įren-
giama mokyklos salė su scena. 
„Mokykloje tokios salės netu-
rime. Visos šventės rengiamos 
mokyklos fojė. Renginiams, 
kurie organizuojami mokyklos 
mastu – gerai, bet kai rodomas 
spektaklis ar organizuojama 
kino filmo peržiūra, pasidaro 
ankšta“,- aiškino L.Liutvinienė. 
Dvare vidaus remonto darbų 
imtasi vasarį. Per tą laiką pa-
keisti langai, sutvarkytos lu-
bos, sienos, šiuo metu deda-
mos grindų plytelės. Baigiami 
įruošti tualetai ir persirengi-
mo kambarys. Viliamasi, jog 
ši Rugsėjo 1–oji bus sutikta 
būtent dvare. 

Mokyklos direktorė pridūrė, 
kad dvarą būtina suremontuoti 
ir iš išorės. Deja, šie darbai į 
Europos Sąjungos žemės ūkio 
fondo kaimo plėtros projektą 
neįtraukti. Papildomų lėšų teks 
ieškoti ir daliai pastato vidaus, 
kuriame planuojama parengti 
interaktyvią mūsų kraštiečio 
rašytojo Vytauto Tamulaičio 
ekspoziciją vaikams bei vaikų 
žaidimų erdvę.

Komiteto pirmininkas 
Bernardinas Petras Vainius ne-
gailėjo pagyrų ugdymo įstaigai 
ir teigė, jog yra itin maloniai 
nustebintas. „Seniai sakiau, 
kad tarybos nariai balsuoja už 
vieną ar kitą sprendimą, bet net 
nebūna matę, kaip žmonės tam 
tikroje vietoje gyvena, viskuo 
remiamasi pasinaudojus statis-
tika, skaičiais. Todėl niekada 
nereikia užmiršti, kad tokiose 
įstaigose gyvenimas verda“,- 
pastebėjo L.Liutvinienė.  

Komiteto nariai stabtelėjo 
ir Lekėčiuose, kur apžiūrėjo 
Lekėčių mokyklos–daugia-
funkcio centro erdves – po 
mokyklos stogu įsikūrusį dar-
želį bei Kriūkų ugdymo įstai-
gai analogišką vaikų žaidimų 
aikštelę, naują, vasarį atidarytą 
sporto salę, karantino metu su-
remontuotą virtuvę ir valgyklą 
bei rekonstruojamą mokyklos 
pastatą. Žadama, kad ir čia likę 
darbai bus baigti iki Rugsėjo 
1–osios, o tiek iš vidaus, tiek 
iš išorės atsinaujinusios ugdy-
mo įstaigos duris šįmet turėtų 
praverti 130 moksleivių ir dar-
želinukų.

Savivaldybės įmonės skaičiuoja 
daugiau nuostolių nei pelno

Savivaldybei pavaldžios 
įmonės baigė pusmetį ir 
ekonominius finansinius 
pusmečio bei antrojo 
ketvirčio rodiklius 
liepos mėnesį pateikė 
savivaldybės Biudžeto, 
turto ir strateginio 
planavimo skyriui. Visos 
įmonės antrąjį ketvirtį 
dirbo nuostolingai, 
išskyrus „Šakių 
laidotuvių namus“. 
Pusmečio rezultatus šiek 
tiek sušvelnino pirmojo 
ketvirčio rezultatai. 
Tačiau be nuostolių 
pusmetį baigė tik dvi 
įmonės – UAB „Šakių 
laidotuvių namai“ ir UAB 
„Šakių šilumos tinklai“.

Didžiausią nuostolį (57 997 
eurus) pirmąjį metų pusmetį 
patyrė UAB „Šakių vande-
nys“. Įmonės vadovas Kęstutis 
Vilkauskas aiškina, kad pagrin-

dinė to priežastis – skirtinga 
Valstybinės kainų ir energeti-
kos komisijos ir pačios įmonės 
buhalterijos apskaita. Anot jo, 
tiesiog dalis ilgalaikio turto nu-
sidėvėjimo nėra įtraukta į tari-
fą, kuris, beje, birželio mėnesį 
ir taip didėjo – už kubinį metrą 
vandens – 1 centu, o už kubinį 
metrą nuotekų – 9 centais.

Šis pusmetis nuostolingas 
buvo ir „Šakių autobusų par-
kui“, patirta 20 113 eurų nuo-
stolių, iš kurių 18 253 eurų 
nuostolis skaičiuojamas per 
antrąjį ketvirtį. Taigi priežas-
tis aiški – dėl karantino fak-
tiškai sustabdytas paslaugų 
teikimas.

Tačiau „Šakių autobusų par-
ko“ likimą gali lemti šiuo metu 
paskelbtas konkursas vežėjo 

(operatoriaus) parinkimui vie-
šųjų paslaugų įsipareigojimams 
vykdyti. Pasiūlymai priimami 
iki rugpjūčio 14 dienos. Jeigu 
konkursą laimės kita įmonė, 
bet ne „Šakių autobusų par-
kas“, jis savivaldybei tampa 
nebereikalinga įmone.

UAB „Šakių komunalinis 
ūkis“ per pirmąjį šių metų pus-
metį patyrė 8425 eurus nuosto-
lio, tačiau vyksta šios įmonės 
reorganizacijos procesas, ji bus 
prijungta prie UAB „Šakių šilu-
mos tinklai“. Procedūros turėtų 
baigtis rugsėjo mėnesį.

Nors antrasis ketvirtis, kaip 
įprasta vasarą, buvo nuostolin-
gas UAB „Šakių šilumos tin-
klai“ (87 071 euras nuostolio), 
tačiau pusmetį įmonei pavyko 
užbaigti su pliusu – uždirbo 22 

976 eurus pelno. Įmonė akty-
viai ieškos vidinių resursų gy-
venti taupiau.

Pelningas pusmetis buvo 
UAB „Šakių laidotuvių namai“. 
Ši įmonė uždirbo 11 445 eurus 
pelno, kai praėjusiais metais 
pirmąjį pusmetį jis siekė vos 
952 eurus. Anot direktorės 
Aurelijos Grinkevičienės, jokių 
esminių pokyčių įmonėje ne-
buvo, klientai rinkosi daugiau 
ir brangesnių paslaugų. Tačiau 
ne vieną kartą savivaldybės ta-
rybos koalicijoje bei komitetų 
posėdžiuose buvo kalbėta apie 
tai, kad šių paslaugų teikimas 
tikrai neturėtų priklausyti sa-
vivaldybei.

LV inf. 

Vaikus mokė būti laimingus
Liepai persiritus į antrąją 
pusę, Sintautų bendruome-
nės centro vadovė Ingrinda 
Jakaitienė, vadovaujanti ir 
Sintautų vaikų dienos cen-
trui, pakvietė ne tik dienos 
centro lankytojus, bet visus 
vaikus, kurie tik gali ir nori, 
į savaitę trunkančią dienos 
stovyklą. Ji nebuvo eilinė ir 
paprasta – su vaikais ben-
dravo, juos mokė, su jais žai-
dė, šoko, dainavo save lai-
mės mokytoju vadinantis 
kelmiškis etnokultūros žino-
vas Valdas Rutkūnas.

Per tautiškumą  stengėsi pa-
žinti save ir kitus

Ingrida pasakojo, kad su Valdu 
susipažino prieš trejetą metų 
Kaune, A.Stulginskio univer-
sitete mokantis liaudies žaidi-
mų. Ten savo atstovus buvo at-
siuntusios visos Lietuvos savival-
dybės. Šakiams atstovauti gar-
bė ir laimė teko būtent Ingridai 
Jakaitienei ir Daivai Piečaitytei. 
Tie treji metai nepraėjo pro šalį, 
pažintis su Valdu gilėjo ir stip-
rėjo, taigi šiemet, gavusi finan-
savimą iš Socialinės apsaugos 
ministerijos stovyklai surengti, 
I.Jakaitienė nepraleido progos. 

Norinčių joje ilsėtis susirinko apie 
20. Nuo šešerių iki 17 metų vaikų 
ir jau jaunuolių. Bet Valdas suge-
bėjo juos taip sudominti vienas 
kitu, kad prisiminimų išliks o taip 
norėtų abu vadovai visam gy-
venimui. Stovyklos dvasia sklei-
dėsi po visus Sintautus, stebino 
pačius vaikus, o dar labiau – jų 
vadovus, pažadino tų vaikų šei-
mas ir visus aplinkui gyvenan-
čius žmones. Ir ne tik per tvorą 
ar žygiuodami gatve, bet, pasi-
skirstę poromis, turėjo galimybę 
betarpiškai valandą laiko paben-
drauti su jau garbaus amžiaus 
galbūt mažai pažįstamais sinau-
tiškiais, pagelbėti jiems jų dar-
buose, pasisemti išminties. Ypač 
įstrigo viešnagė Duobų šeimo-
je Tatarės gatvėje. Orintas, vie-
nas iš berniukų, pasakojo, kad 
ta valanda jam per greitai pra-
bėgo, kad norėjosi ten pabūti 
dar. Vaikai pas sintautiškius sky-
nė uogas, smaližiavo ledais, sal-
dainiais,- senjorai taip pat laukė 
mažųjų pagalbininkų.

Stovyklautojų rytai paprastai 
prasidėdavo mankšta prie ežero, 

kur jie maudydavosi, eidavo ra-
telius, pirmyn ir atgal žingsniuo-
davo su skanduote, kurią specia-
liai šiai stovyklai ir Sintautams su-
kūrė V.Rutkūnas. „Esam stiprūs ir 
galingi – Lietuvai mes reikalin-
gi“,- tokius skanduotės žodžius 
kiekvieną rytą, kol truko stovyk-
la, girdėjo sintautiškiai.

Akimirksniu vaikų draugu pa-
sidaręs svečias Valdas dar pačio-
je stovyklos pradžioje ant lentos 
parašė tris žodžius: „Šaunuoliai“, 
„Savanaudžiai“ ir „Nevykėliai“. 
Išaiškinęs jų reikšmę stovyklau-
tojams ir tai, kaip gyvena tie, ku-
rie tokie yra ir kaip turėtų keistis, 
vaikai vakarais rinkdavosi prie 
lentos ir kiekvienas balais verti-
no kitą: kas jis – šaunuolis, sava-
naudis ar nevykėlis? Taip vaikai 
drausmino ir auklėjo vieni kitus. 
Šitos pamokos, mąsto Ingrinda, 
vaikams išliks ilgam. Juolab kad 
stovyklos uždarymo metu, nak-
tį, ant Mikytų piliakalnio kūreno 
aukurą ir vidurnaktį davė prie-
saiką visam gyvenimui eiti sa-
vojo tikslo link ir būti laimin-
gi. Kitaip ir negali būti, kalbėjo 

Valdas, pastebėjęs, kad Sintautai 
– tai „Šventautai“, „šventoji tau-
ta“. Iš čia kilę daug žymių žmo-
nių. Taip pat ir Juozas Lingys – 
šokių tėvas. V.Rutkūnas išblusinė-
jo „Sintautų monografiją“ ir sura-
do, kad liaudies šokis „Diržablis“, 
kurį smagiai šoka ne tik lietuvai-
čiai, bet latviai, estai ir net gu-
dai, yra kilęs būtent iš Sintautų. 
Koks jis smagus ir linksmas – ne-
įsivaizduosi iš pasakojimo, jei nesi 
matęs. Taigi ilgai laukti nereikėjo 
– Valdas Ingrindą tuoj pakvietė 
šokiui, ir jie kelias minutes sma-
giai sukosi poroje.

Lietuviai nebemoka švęsti?
Tai kur gi šios stovyklos isškirti-

numo esmės ir sėkmės formulė? 
Atsakymo toli ieškoti nereikia, jį 
duoda vos savo pasaulėžiūrą į gy-
venimą, į tautinę kultūrą pradė-
jęs dėstyti ponas Valdas. „Tiesiog 
pajutau tame žmoguje gebėji-
mą suvokti situaciją tarp žmonių 
ir taip ją pakreipti, kad įsitrauk-
tų visi. Ypač sudėtinga išjudin-
ti vaikus, bet atvažiavo Valdas, 
ir visi dainavo, šoko nuo pat pir-

mos dienos. Patikėkite, ne visi 
tą sugeba“,- gyrė Valdą Ingrida. 
Valdas nesunkiai atrado raktą į 
vaikų širdeles.

O jei visai rimtai, tai jis liūdi dėl 
to, kad Lietuva nuėjo ne ta kryp-
timi, sukūrusi ir tebekurianti var-
totojišką kultūrą. O kur gyvybė, 
klausė jis? Švenčia tik tie, kurie 
scenoje, o tie, kurie į juos žiūri, 
mato dažniausiai kitų, taip pat 
sėdinčiųjų,  nugaras. Nebemoka 
vieni su kitais bendrauti, linksmin-
tis, švęsti. Reikia gyvosios kultū-
ros, kad švęstų visi kartu. Būtent 
tai Valdas savo buvimu ir bando 
kompensuoti. Žmogus kiekvie-
ną savaitę turi pasidaryti šven-
tę, sako jis, nes tik tokiu būdu 
gali atgauti dvasines, protines 
ir fizines jėgas, tautines verty-
bes, atstatyti ir stiprinti tarpu-
savio santykius. Dabar visi atski-
rai, tai kur jiems susitikti, jei ne 
šventėse? Kad netaptų rutina, 
žmonėms didesnių švenčių rei-
kia bent jau kas pusantro mėne-
sio. Deja, dabar šventės dauge-
liui suprantamos kitaip. Kol kas 
nors linksmina, žmonės mėgau-
jasi alkoholiu, taip praranda, o 
ne atstato jėgas. „O mes darome 
atvirkščiai. Vakar darėme vieno-
je gatvėje šventę. Vaikai su tė-

vais šoko, dainavo, žaidė žai-
dimus – nuostabu!“,- pasakojo 
Valdas, prisiminęs lietuvišką li-
namynio tradiciją, kai naktį po 
talkos talkininkai dar surengdavo 
nedidelį pasišokimą – tam, kad 
atgautų jėgas. Kodėl mumyse 
stinga darnos, kodėl tiek įtam-
pos? Viskas dėl to, kad nemoka-
me švęsti, atsipalaiduoti. Visos 
mokyklos, Valdo nuomone, tu-
rėtų to mokyti. Prisimindamas 
profesorę Meilę Lukšienę, tauti-
nės mokyklos idėjos puoselėto-
ją, apgailestavo, kad švietimo ir 
kultūros sistema nuėjo kitu ke-
liu. „Prieš 20 metų mes rengė-
me projektą, kad mokykloje būtų 
tautinių vertybių pamokos, per 
mėnesį ar net kas savaitę – bent 
vienas tautinės gyvosios kultū-
ros renginys, vakaronė. Kad kiek-
vienoje mokykloje būtų kolek-
tyvas, kuris gilintųsi į etninį tau-
tos palikimą ir padėtų tuos ren-
ginius organizuoti. Tačiau dabar 
viskas eina iš inercijos.

Galbūt kas nors Valdą išgirs? 
Bet svarbiausia, kad išgirstų vai-
kai, kuriems jis tapo draugu, jį 
šiltai prisimins ir tų vaikučių tė-
vai. Ir galbūt visi norės, kad ki-
tąmet jis vėl sugrįžtų.

LV inf.

Tiek Kriūkų, tiek Lekėčių darželinukai galės žaisti erdviose ir 
moderniose žaidimų aikštelėse lauke. S.Sinkevičiaus nuotr.
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„Poezijos pavasaris“ – vasaros viduryje
Reda ZARAUSKIENĖ

Šiais metais tarptautinis 
poezijos festivalis 
„Poezijos pavasaris“ 
prasidėjo ne gegužę, 
kaip įprasta, o liepą. 
Antradienį būrys poetų 
apsilankė ir Šakių rajone. 
Poezijos valanda poeto 
Gintauto Iešmanto 
atminimui surengta 
tiek Mažojoje kultūros 
sostinėje Lekėčiuose, tiek 
Šakiuose. 

Šakiuose jau keturis 
dešimtmečius

„Poezijos pavasario“ svečiai 
sutikti ir Šakių rajono savival-
dybėje. Juos sutikęs vicemeras 
Darius Jakavičius su meni-
ninkais palietė įvairias temas 
– nuo ekologijos žemės ūkyje, 
iškilių asmenybių įamžinimo 
iki moterų teisių. 

Poetas, žurnalistas, lei-
dyklos „Kauko laiptai“ direk-
torius Viktoras Rudžianskas 
pastebėjo, kad mūsų miesto 
„Poezijos pavasaris“ neaplei-
džia jau daug metų. „Šakiai 
turi ir Praną Vaičaitį, ir Vincą 
Kudirką, matyt, kai formavosi 
„Poezijos pavasaris“, jau tada 
buvo sudėlioti svarbiausi kultū-
riniai akcentai. Tie rajonai, ku-
rie turi tokių žvaigždžių, ir rado 
geresnį susikalbėjimą“,- dėstė 
svečias. O rasti susikalbėjimą, 
anot jo, šiais laikais itin sun-
ku. Maža to, anot jo, „Poezijos 
pavasario“ dalyviai sulaukia ir 
mažesnio žmonių susidomė-
jimo. „Poezija intelektualėja, 
vis mažiau žmonių pajėgia ją 
suprasti. Lietuvių tradicinė 
poezija yra jausmas ir gamta. 
Savo laikais per literatūros pa-
moką nė karto negirdėjau, kad 
poezija yra estetinis dalykas, 
bet juk taip ir yra“,- aiškino 
V.Rudžianskas. 

Anot Šakių rajono savival-
dybės viešosios bibliotekos 
Aptarnavimo skyriaus ve-
dėjos Linos Eringienės, prie 
„Poezijos pavasario“ pamatų 
Šakių rajone itin prisidėjo ir 
savivaldybės Kultūros sky-
riui vadovavusi poetė Janina 
Martišienė. Paskaičiuota, kad 
„Poezijos pavasaris“ į mūsų ra-

joną metai iš metų užsuka nuo 
pat 1980-ųjų.  

     
Lietus poezijos mylėtojų 
neišgąsdino

Nors oras antradienį buvo 
permainingas, tačiau „Poezijos 
pavasaris“ Šakiuose pasitiktas 
J.Lingio parke. Laimė, šakiečiai 
neišsigando vasaros lietaus 
ir mėgavosi svečių lūpose 
skambančia poezija. „Turbūt 
turėčiau kažką gražaus apie 
Šakius pasakyti, tik nenoriu, 
kad tie žodžiai būtų laužti iš 
piršto. Lietuvoje yra du miestai 
– Anykščiai ir Šakiai, nežinau, 
kas man atsitinka – kai važiuoju 
į šiuos miestus apima ypatingas 
jausmas. Jausmas, kad važiuo-
ju į miestą, kuris yra įsikūręs 
Dievo ausyje. Apie Anykščius 
šį jausmą pajutau apie 1970 
metus, o trimis dešimtimis 
vėliau šis jausmas įsižiebė ir 
vykstant į Šakius. Pagaliau 
mano Dievas su dviem Lietuvos 
miestais savo ausyse“,- kalbėjo 
2008 metų „Poezijos pavasario“ 
laureatas V.Rudžianskas. 

Be jo, poezija su šakiečiais 
dalinosi 2020 metų Zigmo 
Gėlės premijos laureatė, po-
etė, literatūros kritikė, dr. Ieva 
Rudžianskaitė; poetas, daili-

ninkas Mindaugas Švėgžda; 
poetas, redaktorius, vertėjas 
Vladas Vaitkevičius; mūsų 
kraštietis 2019 metų Zigmo 
Gėlės premijos laureatas, po-
etas, kritikas, Šakių „Žiburio“ 
gimnazijos absolventas Tomas 
Vyšniauskas bei bardė Gražina 
Švėgždė.

„Kolegos skaito poeziją, o 
aš vis galvoju, ko čia trūksta. 
Ogi „žaliukę“ nugriovė, ten 
tai buvo literatūros! Pakšteli 
mergučei į žandą – poezija, 
nuo kokio jurbarkinio gauni 
į akį – proza“,- kalbėjo links-
mai nusiteikęs mūsų kraštietis 
T.Vyšniauskas.

Gintauto Iešmanto 
atminimui  

Tiek Lekėčiuose, tiek 
Šakiuose „Poezijos pava-
saris“ pasitiktas ir baigtas 
G.Iešmanto eilėmis. Poetas, 
žurnalistas, politinis kalinys 
ir tremtinys, Kovo 11–osios 
akto signataras, kraštietis 
G.Iešmantas 1930 metų sau-
sio 1 dieną gimė Skrynupiuose. 
1937–1943 metais mokėsi 
Griškabūdžio pradžios mo-
kykloje, 1944–1949 metais 
Šakių gimnazijoje, 1949–1953 
metais Vilniaus pedagoginiame 

institute, Lituanistikos fakul-
tete, baigė lietuvių kalbos ir 
literatūros specialybę. Po stu-
dijų G.Iešmantas dirbo kores-
pondentu. O 1980 metais buvo 
suimtas ir nuteistas už bendra-
darbiavimą pogrindinėje spau-
doje (leidinyje „Perspektyvos“). 
Gavęs šešerius metus griežto 
režimo lagerio ir penkerius 
metus tremties, poetas kalėjo 
Permės srities Čiusovojaus ra-
jone. Nuo 1986 metų pavasario 
iki 1988 metų lapkričio buvo 
tremtyje Komijoje, kol buvo 
amnestuotas. Grįžęs į Tėvynę, 
G.Iešmantas tapo politiku, ke-
lių leidinių redaktoriumi. Jis 
rašė politinėmis–visuomeninė-
mis, literatūrinėmis temomis, 
švietimo ir kultūros klausimais. 
Nepriklausomos valstybės at-
kūrimo akto signataras mirė 
2016 metais.

Mūsų krašte G.Iešmanto at-
minimą yra įprasminęs kompo-
zitorius Remigijus Poderis, su-
kūręs dainas „Ieškokite manęs“ 
ir „Lietuva, mano likime“. Jam 
paskirtas ne vienas puslapis 
Šakių kalendoriuose, surengti 
prisiminimų vakarai, o šių metų 
„Poezijos pavasaris“ Šakių rajo-
ne taip pat paskirtas paminėti 
G.Iešmanto 90–mečiui.

Terminai baigiasi, 
o darbai vangūs

Rugpjūčio 14 dieną 
Gelgaudiškio turgaus aikš-
tėje turėtų būti kerpama 
juostelė, nes darbams ter-
minas baigiasi. Bet pana-
šu, kad pabaigtuvių teks 
palaukti.

„Ir gražiai prašome, ir raš-
tais raginame spartinti darbus 
Gelgaudiškio turgaus aikštėje, 
tačiau matome, kad procesas 
vyksta labai vangiai. Fiksuojame 
broką, įmonė perdaro, o tai vėl-
gi užtrunka. Darbus laimėjusiai 
įmonei sunkiai sekasi įgyven-
dinti šį projektą – guodžiasi, 
kad darbuotojų trūksta“,- kal-
bėjo savivaldybės Ūkio, archi-
tektūros ir investicijų skyriaus 
projektų koordinatorė Janina 
Povilaitytė.

Projektas „Gelgaudiškio gy-
venamosios vietovės atnaujini-
mas“ turėjo būti įgyvendintas 
šių metų gegužę, tačiau termi-
nas buvo pratęstas trims mė-
nesiams. Paskutinė darbų at-
likimo tada – rugpjūčio 14-oji. 
Pasak J.Povilaitytės, daugiau ati-
dėlioti negalima, o už kiekvie-
ną pradelstą dieną darbus at-
liekanti UAB „Dengsta“ priva-
lės mokėti delspinigius. Apie 
tai buvo informuotas įmonės 
vadovas, kuris liepos mėnesį 
buvo pakviestas pokalbiui į sa-
vivaldybę. „Jis buvo geranoriš-
kas, tačiau mums visiems svar-
bu, kad projektas būtų įgyven-
dintas nustatytu laiku ir koky-
biškai. Deja, trūksta ir laiko, ir 
kokybės“,- teigė projekto va-
dovė.

Tiek ji, tiek darbų kokybę kon-
troliuojantis šio skyriaus specia-
listas Vytautas Mauza ne kartą 
lankėsi Gelgaudiškio turgaus 
aikštėje. Vieną kartą jie rado dir-
bančius tris žmones, kitą kar-
tą – vieną arba du. „Įmonės va-
dovas žadėjo paspartinti dar-
bus, tačiau pastangų nematė-
me“,- situaciją įvertino savival-
dybės atstovė. Ji atkreipė dėme-
sį, kad patikrinimo metu preky-
bos paviljonuose jau buvo su-
dėti stalai, tačiau jie pagaminti 
iš neobliuotų lentų, todėl nu-
rodyta perdaryti. Taip pat jau 
ne pirmą kartą buvo aptarta, 
kokie suoleliai turi būti, šiuk-
šliadėžės, o aikštės viduryje – 
nuorodų „spinduliai“ su užra-
šais, kurių gamyba užtruko. Be 
minėtų darbų, dar reikia pa-
kloti taką.

Sutartyje numatyta už UAB 
„Dengsta“ darbus sumokė-
ti 240,5 tūkst. eurų. Tai yra tik 

pirma projekto „Gelgaudiškio 
gyvenamosios vietovės atnau-
jinimas“ dalis. Antra projekto 
dalis – Mokyklos gatvėje, ša-
lia daugiabučių namų, įreng-
ti dvi rekreacines zonas su vai-
kų žaidimų aikštelėmis ir lau-
ko treniruokliais, taip pat su-
oliukais, šiukšliadėžėmis, lau-
ko apšvietimu, prieigos takais, 
taip pat apšvietimas numatytas 
pėsčiųjų take nuo Taikos gat-
vės link vaikų žaidimų aikšte-
lių, o Vakarų gatvėje bus pa-
klota apie 420 metrų šaligat-
vio. Šiuos darbus atliks liepos 
20 dieną konkursą laimėjusi 
UAB „Hidrotechnika“, kuriai lai-
ko duota tik iki rugsėjo 30 die-
nos. Anot J.Povilaitytės, proce-
sas utruko, nes konkursą dar-
bams teko skelbti net tris kar-
tus. Bendra dviejų dalių projek-
to vertė – apie 428 tūkst. eurų 
(396 tūkst. eurų yra ES parama 
ir per 32 tūkst. eurų – savival-
dybės prisidėjimas).

Savivaldybės administracija 
Europos Sąjungos finansuojamą 
projektą „Gelgaudiškio gyvena-
mosios vietovės atnaujinimas“ 
pradėjo įgyvendinti 2018 metų 
rugpjūtį. Reikia tikėtis, kad iki 
metų pabaigos jį pavyks šiaip 
ne taip pabaigti.

Stringa prieš porą metų pra-
dėtas įgyvendinti dar vienas 
Europos Sąjungos finansuoja-
mas projektas „Lukšių gyvena-
mosios vietovės atnaujinimas“. 
Techninis projektas jau pareng-
tas, tačiau nesiseka rasti dar-
bus atliksiančios įmonės, nors 
konkursas buvo skelbiamas ne 
vieną kartą. Numatyta tvarkyti 
miestelio viešąsias erdves įren-
giant jose suolelius, šiukšliadė-
žes, taip pat atnaujinti pėsčių-
jų bei dviračių takus, apšvieti-
mą, gėlynus bei sutvarkyti ap-
linką prie paminklų, pastatyti 
miesto laikrodį, sutvarkyti dvi 
automobilių stovėjimo aikšte-
les ir fontaną, viešuosius tua-
letus, stoginę. Tikėtasi, kad pi-
nigų užteks kultūros namuo-
se esančio rūsio patalpų su-
tvarkymui – jose būtų įreng-
tos erdvės jaunimui (reikėtų su-
remontuoti sienas, pakeisti lan-
gus, sutvarkyti grindis, lubas, 
įrengti šildymą, nupirkti bal-
dus). Projekto įgyvendinimo pa-
baiga buvo numatyta rugpjū-
čio 31 dieną, jo vertė – beveik 
854 tūkst. eurų (ES parama – 
beveik 800 tūkst. eurų, o liku-
si dalis – savivaldybės).

LV inf.

Savo sukurtus eilėraščius šakiečiams skaitė ir mūsų kraštietis poetas Tomas Vyšniauskas. S.Sinkevičiaus nuotr.

Terminai baigiasi, o Gelgaudiškio turgaus aikštėje dar daug 
neatliktų darbų. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Muziejų 
keliai 
atvedė į 
Sudargą 

Žiemą Vilniuje svajoja apie vasarą Valakbūdyje Reda ZARAUSKIENĖ 

Zanavykų muziejuje 
atidaryta menininkių 
Laimos Kantakevičienės, 
Irenos Seniūnienės ir 
Editos Meškonienės 
paroda „Protėvių takais. 
Naujokynė“. Paroda su-
sideda iš dviejų dalių, pir-
mojoje – seserų Laimos 
Kantakevičienės ir Irenos 
Seniūnienės tekstilės 
darbų paroda. Didžiojoje 
dalyje eksponuojamų 
darbų, panaudotos jų 
kolegės E.Meškonienės 
fotografijos. Jose už-
fiksuota Naujokynės 
gamta, troba ir praeitį 
liudijantys fragmentai. O 
antrojoje parodos dalyje 
eksponuojamos foto-
grafės E.Meškonienės 
nuotraukos.

Vienas gyvenimas 
– Vilniuje, kitas 
– Valakbūdyje

Nors seserys Laima ir Irena 
gyvena bei dirba Vilniuje, ta-
čiau ši paroda pasakoja senos 
sodybos Valakbūdyje istoriją. 
„Augome Vilniuje, todėl pro 
Naujokynę tik pravažiuoda-
vome, kai lankydavome gimi-
naičius. Prisimenu tik didžiulį 
sodą, iš kurio dabar likusios tik 
kelios obelys. Niekada negalvo-
jau, kad aš prie tos sodybos taip 
priartėsiu, dabar esu su ja suau-
gusi“,- pasakojo I.Seniūnienė. 
L.Kantakevičienės pridūrė, kad 
ir jai, kai buvo paauglė, sody-
ba ir giminės buvo labai tolimi. 
Tačiau laikui bėgant prosenelių 
tėviškė tapo labai brangi. „Net 
žiemą svajojame apie hamaką, 
pasvirusią obelį, žvaigždes“,- 
pasakojo L.Kantakevičienė. 

Prieš kelis dešimtmečius, 
atgavusios palikimą, seserys 
susikrovė būtiniausius daiktus 
ir nusprendė sodybą atgaivinti. 
„Mama sakė, kad po savaitės 
viską mesime ir grįšime. Tačiau 

per tą vasarą sodyboje padarė-
me tiek, kad vasaros pabaigoje 
mama atvažiavo, apsikabino 
mane ir padėkojo, kad atgai-
vinome tėviškę“,- su ašaromis 
akyse prisiminė I.Seniūnienė. 

Taip ir prasidėjo vasaroji-
mai Valakbūdyje, pas seseris vis 
dažniau atvažinėjo draugai. Jos 
yra paskaičiavusios, kad būta 
ir tokių vasarų, kai vienos 
sodyboje nakvojo vos ketu-
rias naktis. „Tenka sudarinėti 
grafikus. Tai skatina daryti, 
stengtis, išlaikyti“,- pridūrė 
ji. I.Seniūnienė prisiminė, kad 
karantino metu su seserimi nu-
sprendė pasidairyti sodybos ne-
toli Vilniaus. Tačiau kad ir kur 
benueitų, visur rado priekabių. 
„Tokie pinigai ir šeši ariukai, o 
kur toliai, kur saulėlydžiai?“,- 
prisiminė menininkė. Anot 
jos, ši mintis greitai išgaravo, 
seserys džiaugiasi tuo, ką turi, 
o savo gyvenimą skirsto į dvi 
dalis – vienas Vilniuje, kitas 
– Valakbūdyje.

„Didžiuojamės, kad mūsų 
šaknys Zanavykijoje. Nuostabi 

gamta, autentiška XIX a. pro-
senelių sodyba Naujokynė tapo 
mėgstamiausia susitikimų vieta 
giminėms, draugams ir įkvė-
pimo šaltiniu kūrybai“,- sakė 
seserys. 

Meilę rankdarbiams 
paveldėjo iš močiutės

Jos jau nuo vaikystės do-
mėjosi įvairiais rankdarbiais 
ir jų technikomis. O dabar su-
kauptomis žiniomis dalinasi 
seminaruose, edukaciniuose 
renginiuose, kuria metodinę 
medžiagą, eksponuoja parodas, 
patirtimi dalinasi su mokslei-
viais, pedagogais, draugais ir 
bendraminčiais. 

Sesės pasakojo, kad savo 
talentą paveldėjo iš močiutės, 
kuri taip pat mėgo rankdar-
bius. Parodoje galima išvysti 
ir seną jos pagamintą apklotą. 
„Prieš kelis metus atkartojo-
me močiutės techniką ir taip 
pat pagaminome panašų ap-
klotą“,- kalbėjo I.Seniūnienė. 
Ši paroda, anot menininkės, 
ne jos, o Laimos ir fotografės 

Kultūrai nedirbo – ja gyvenoDžiaugiuosi, kad tas pašau-
kimas leido kurti, būti ir jaustis 
jums savo vandenyse. Visada 
būdavote su mumis, buvote 
žmogus, į kurį visada galima 
kreiptis, jums nesvetimas ir ne 
iš šalies atėjęs žodis „kultūra“, 
už kurią galėjote stoti krūtine,  
kad ir menkais savo pečiais  
nešti kultūros vėliavą kartu 
su ilgamete mūsų Augenija 
Kasparevičiene. Tikrai džiau-
giamės, kad turėjome galimybę 
kartu dirbti, įgyvendinti ir puo-
selėti mūsų visų lietuvišką tau-
tinę ir tuo pačiu dvasinę, žmo-
giškąją kultūrą. Ačiū Jums“.

Kol A.Papievienė braukė 
ašaras, netilo kolegų ploji-
mai.

„To labiausiai ir bijojau 
– susigraudinti. Bet tas įvyko. 
Praėjusį penktadienį pasikvie-
tė valdžia, bet neišsprūdo nė 
ašara“,- prisipažino Aurelija 
Papievienė, pasakiusi, jog jai vis 
dar atrodo, kad viskas vyksta 
ne su ja. Bet kita vertus, labai 
graudu ir liūdna, kad visą didelį 
kultūros darbuotojų būrį, sakė 
ji, matanti paskutinįkart.

Aurelija prisiminė tuos 23 
darbo metus, sakė, kad val-
dininkės darbas jai niekada 
nepatiko, bet tikra valdininkė 
niekada ir nebuvo, vadovavosi 
nuostata, kad svarbiausia yra 
žmogaus ryšys su žmogumi. 
„Gal kartais truputėlį jus ir 

paspausdavau, kai ko nors ne-
padarydavome, bet visiems 
jums esu labai labai dėkinga, 
todėl, kad bendrystę jaučiau 
su jumis visais ir su kiekvienu. 
Žinojau, kad būsiu suprasta, 
žinojau, kad bendrai mes visi 
tai, ką reikia, padarysime. Kaip 
sakiau atsiimdama „Aitvarą“, 
kad jei ne jūs, aš būčiau niekas. 
Nes šitas darbas reikalauja ne 

vieno žmogaus pastangų, ne 
vieno žmogaus sumanymų, 
jis jungia labai labai daug ką, 
ir ne tik kultūros, bet ir kitų 
įvairiausių sričių žmones. 
Mes visi puikiai suprantame, 
ką reiškia eiti su ištiesta ranka, 
nes mums nuolatos, ką bedary-
tume, reikia susiieškoti rėmė-
jų, mes visi žinome, kaip rasti 
kelią į žmogaus dūšią, kad jisai 

patikėtų tavimi, kad patikėtų 
tavo idėja, jos reikalingumu“,- 
nerinkdama žodžių, kaip buvo 
įpratusi per tuos ilgus metus, 
savo žmonėms kalbėjo atsisvei-
kinanti Aurelija.

Ji linkėjo visiems neprarasti 
tikėjimo savomis idėjomis, ne-
prarasti tikėjimo kultūra, kuri 
yra visos valstybės pagrindas. 
Nežiūrint to, kad ir kokia val-
džia toje valstybėje valdytų, 
kultūrai visada buvo blogai. 
Anot jos, tikriausiai visose 
valstybėse kultūra iki galo ne-
buvo įvertinta, nėra įvertinta 
ir suprasta, bet tokių žmonių 
dėka, kokie dirba čia,  ji vis tiek 
egzistuoja. Laikyti kultūros ar-
klą skatina ir kaimynų atsiliepi-
mai, kurie atvira burna kalba, 
kad tikrosios kultūros reikia 
važiuoti ieškoti į Šakius.

Susirinkę kultūros darbuo-
tojai šnekučiavosi, diskutavo, 
koks likimas jų laukia, kai 
Aurelija išeis. Ar bus skel-
biamas naujas konkursas, ar 
atsiras žmogus, gebantis ją 
pakeisti? Šie klausimai kol kas 
lieka uždari rajono savivaldy-
bės valdžios kabinetuose. Pati 
Aurelija neslepia, jog pailsė-
jusi žada neapleisti visuome-
ninio darbo, ypač jai artimo 
„Kalbančios žemės“ dailininkų 
plenero.

Projektą „Lietuvos 
muziejų kelias“ 
Sūduvoje sekmadienį 
vainikavo Zanavykų 
muziejaus organizuota 
pažintinė ekskursija 
„Sūduvos Kernavė“, 
jos metu gausus būrys 
sudargiečių ir miestelio 
svečių lankėsi Sudargo 
piliakalnių komplekse, 
stebėjo teatralizuotą 
progamą ir klausėsi dar 
negirdėtų pasakojimų.  

Anot muziejininkų, pro-
gramos „Lietuvos muzie-
jų kelias“ 2020 metų tema 
„Lietuvos kraštovaizdžiai: 
kalnų ir kalvų kultūriniai re-
giniai“ kviečia aktualizuoti 
gamtines erdves, įgijusias 
kultūrinį matmenį. Todėl 
įvairūs kultūriniai susitiki-
mai šiemet vyksta būtent 
ant garsiausių Lietuvos isto-
rinių kalnų ir kalvų, turinčių 
ypatingą kultūrinį, meninį 
įprasminimą. O piliakalnių 
kompleksas netoli Sudargo 
miestelio, anot muziejinin-
kų, istorine, archeologine ir 
kultūrine prasme laikomas 
svarbiausiu po Kernavės. 
Viduramžiais čia būta vie-
nos svarbiausių gynybinių 
pilių kovose su kryžiuočiais, 
o šiandien lankytojų akis 
džiugina nuo penkių pilia-

kalnių atsiveriantis vaizdas 
į Nemuną. 

Itin kaitrią sekmadienio 
popietę būrys žmonių ap-
lankė ne tik visus Sudarge 
esančius piliakalnius, bet ir 
kitas Sudargo krašto istori-
nes vietas. Įdomiomis ir dar 
negirdėtomis istorijomis 
su turistais pažintinės eks-
kursijos „Sūduvos Kernavė“ 
metu dalinosi Šakių viešosios 
bibliotekos Sudargo padali-
nio bibliotekininkė Valerija 
Endriukaitienė, o nusikelti 
į senesnius laikus ir įsijaus-
ti į teatralizuotą programą 
„Susitikimai laiko ženkluo-
se“ ragino Šakių kultūros 
centro Kidulių padalinio 
kultūros darbuotoja Irma 
Svetlauskienė.

Prie Zanavykų muzie-
jaus renginio ypač prisidėjo 
Sudargo seniūnija, Šakių 
viešosios bibliotekos Sudargo 
padalinys, Sudargo bendruo-
menės centras, Šakių kultūros 
centro Kidulių padalinys. 

LV inf. 

E.Meškonienės idėja. „Atvykusi 
į mūsų sodybą, Edita nuolat 
fotografuoja. Ji pamato tokių 
dalykų, kokių mes pačios ne-
pastebime. Nusprendėme jos 
nuotraukas perkelti ant drobės 
ir pridėti savo siūlą su adata“,- 
aiškino menininkė.

Abiejų menininkių darbuo-
se gausu sodybos motyvų. „Tai 

nėra tik tekstilės darbų dary-
mas, tai ryšys, jausmas, mintys, 
jų pasidalinimas su kitais“,- pri-
dūrė L.Kantakevičienė. 

Sodyba atėmė žadą
Antroje parodos dalyje visas 

dėmesys skirtas E.Meškonienės 
fotografijoms. Iš Trakų kilusi, 
bet zanavykiško kraujo turinti 

fotografė pasakojo, kad ši paro-
da atsirado išties spontaniškai. 
Susipažinusi su seserimis, Edita 
taip pat sulaukė pakvietimo ap-
silankyti ypatingoje sodyboje. 
„Kai pirmą kartą, 2014 metų 
vasarą,  viešėjau sodyboje, li-
kau be žado. Buvo visko ir su 
kaupu. Išsiklausinėjau viską 
apie sodybos istoriją. Kėliausi 
saulės pasitikti, laukiau jos lai-
dos. Apšniukštinėjau gyvena-
mąją trobą, kiekvieną buvusio 
didelio ūkio lopinėlį. Sodyboje 
po kelias dienas praleidau ketu-
rias vasaras ir kiekvieną kartą 
parsiveždavau po porciją nuo-
traukų“,- tikino fotografė. Visa 
sukaupta fotomedžiaga sugulė į 
menininkės archyvus. O pernai 
kilo idėja rengti bendrą parodą, 
kurią sudarytų šios nuotraukos 
ir Laimos bei Irenos tekstiliniai 
darbai.

E.Meškonienė atrinko apie 
100 nuotraukų, iš kurių čia 
eksponuojama tik nedidelė 
dalis. „Buvo labai smagu, kad 
sodybos šeimininkės žavisi 
mano užfiksuotais vaizdais, o 
aš gėriuosi tuo, ką jos sukuria 
pasitelkusios tas nuotraukas“,- 
kalbėjo fotografė.

pradžia 1 psl.

Seserų draugė fotografė trakietė Edita Meškonienės džiaugėsi, kad turi progą vasaras praleisti 
Valakbūdyje. S.Sinkevičiaus nuotr.

Irena Seniūnienė pasakojo, kad karantino metu su seserimi ieškojo 
sodybos šalia Vilniaus, tačiau jose apsilankiusios seserys greitai 
apsigalvojo – nieko mieliau už seną sodybą Valakbūdyje jos nerado. 
S.Sinkevičiaus nuotr.  

Menininkė Laima Kantakevičienė pristatė ne tik savo darbus, bet ir 
papasakojo paveldėtos „Naujokynės“ istoriją, apie ten gyvenusius 
jos senelius. S.Sinkevičiaus nuotr.

Netikėtai į kultūros dirvonus patekusi pagal specialybę pedagogė 
geografė Aurelija Papievienė juos rajone nuoširdžiai pureno net 23 
metus. G.Didžiapetrienės nuotr.
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Naktinio krepšinio turnyras, kurio galėjo ir nebūti
Šakius ir vėl sudrebino 
jau šeštasis naktinio 
krepšinio turnyras, kurio 
entuziazmo neužgesino 
ir pirmą kartą per šeše-
rius metus įsismarkavęs 
lietus. Praėjusį šeštadienį 
krepšinio mylėtojai buvo 
sukviesti į jau tradicija 
tapusį naktinio krep-
šinio 3x3 turnyrą, kurį 
Šakiuose organizuoja 
šakietis Marius Pavalkis 
su bendraminčių kompa-
nija.

Nuo ankstyvo vakaro pra-
sidėjęs renginys užsitęsė iki 
pat paryčių, o dėl užklupusio 
lietaus krepšinio kovoms per-
sikėlus į Šakių jaunimo kūrybos 
ir sporto centro (JKSC) salę, 
tribūnos užsipildė gausiau nei 
per laukiamas Šakių „Vyčio“ 
rungtynes. Tiesa, vienos iš 
nedaugelio sporto švenčių 
Šakiuose galėjo ir nebūti, mat 
pastarojo „NK Šakiai“ turnyro 
likimas buvo pakibęs ant plau-
ko, o viso turnyro metu taip pat 
lydėjo nemenki iššūkiai, su ku-
riais buvo puikiai susidorota.

„Šių metų turnyras pra-
bėgo tikrai su daug dar nere-
gėtų įspūdžių – pirmutinėje, 
renginio planavimo stadijoje, 
pasaulyje buvo neramu dėl 
COVID-19, pradėjus organi-
zuoti teko patirti daugiau nei 
įprasta iššūkių ieškant rengi-
nio rėmėjų, paskutines savaites 
prieš renginį vėl neramu buvo 
dėl COVID-19 situacijos ir 
galimų ribojimų renginiams. 
Balandžio mėnesį planuojant 
renginį dar buvo nerimo, kad 
šiais metais galbūt visai nepa-
vyks suorganizuoti, bus tiesiog 
draudžiami renginiai. Vėliau, 
prieš pradedant organizuoti, 
teko nemažai domėtis, kokios 
sąlygos galioja renginių orga-
nizatoriams. Visas rekomen-
dacijas stengėmės įgyvendinti. 
Pačią paskutinę savaitę nerimo 
kėlė ir orai, o paskutinę dieną 
dar ir pačiam teko patirti trau-
mą. Tačiau visi šie dalykai tik 
dar labiau sutelkė visą „NK 
Šakiai“ organizatorių ir sava-
norių komandą ir net renginio 
metu prapliupęs lietus (pirmą 
kartą per šešerius metus) jo 
sėkmei įtakos neturėjo,- turny-

ras „NK Šakiai“ 3x3 2020 sėk-
mingai buvo užbaigtas Šakių 
JKSC sporto salėje“,- įspūdžiais 
dalinosi nemažai likimo išban-
dymų atlaikęs pagrindinis tur-
nyro organizatorius.

Iki šiol 3x3 krepšinio kovos 
dar nebuvo ant tokios bangos, 
o naktinio krepšinio turnyrų vi-
soje Lietuvoje buvo vos keletas, 
tad į Šakius krepšinio mylėtojai 
traukia žinodami, kad gaus ge-
riausias sąlygas.

Prieš šešerius metus sugrį-
žęs šakietis M.Pavalkis prisi-
minė pirmuosius žingsnius 
į dabar itin išaugusį ir netgi 
elitinių 3x3 krepšininkų su-
laukiantį reginį.

„Mintis suorganizuoti 
pirmąjį turnyrą kilo Giedriui 
Tamošaičiui, kuris užkrėtė 
šia mintimi mane ir Marių 
Mykolaitį. Buvome dar gero-
kai jaunesni, tik pabaigę 12 
klasę „Žiburio“ gimnazijoje, o 
mūsų suorganizuotas naktinis 
krepšinis buvo antras ar trečias 
tokio tipo turnyras Lietuvoje, 

kuris ne tik Šakių rajone iškart 
sulaukė didelės sėkmės, gerų 
atsiliepimų. Nuo pat pradžių 
organizuodami stengiamės 
sudaryti pačias geriausias są-
lygas pirmiausia žaisti ir kovo-
ti bei stebėti krepšinio kovas. 
Neturiu dar daug atsiliepimų iš 
šalies, tačiau patys šiais metais 
ypač džiaugiamės, nes žengėme 
didelį žingsnį į priekį – rengi-
nys surengtas jau ne pagal 
seniau rengto „Street ball“, o 
pagal naujausias olimpinio 3x3 
krepšinio taisykles, dirbo gau-
siausia per visą istoriją teisėjų ir 
sekretoriato komanda, Mėgėjų 
amžiaus grupės (per 18 metų) 
keturios geriausios komandos 
pusfinalių bei finalų kovas 
žaidė su specialiai sukurtais 
išskirtinio dizaino marškinė-
liais, papuoštais renginio rė-
mėjų logotipais, kaip ir kasmet 
visi renginio dalyviai gavo tra-
dicinius turnyro marškinėlius, 
net moneta, skirta nuspręsti, 
kam atiteks pirmasis kamuolys 
kiekvienose rungtynėse, buvo 
pagaminta specialiai juodos 
ir baltos spalvos su renginio 
simbolika“,- kalbėjo aktyvus 
šakietis.

Šiemet turnyro organi-

zatoriai žengė ir dar keletą 
naujų žingsnių – pirmą kartą 
surengė stovyklą jauniesiems 
krepšininkams, o mačai vyko 
pagal naujausias olimpinio 3x3 
krepšinio taisykles.

M.Pavalkis pasakojo, kad 
suteikti galimybę vietiniams 
jauniesiems krepšininkams 
bent iš dalies pajusti profesio-
nalią krepšinio virtuvę ir su-
rengti jiems visiškai nemokamą 
stovyklą – viena didžiausių jo 
svajonių. „Šiemet sakiau, kad 
suorganizuoti vaikams krepši-
nio stovyklą Šakiuose – mano 
išsipildžiusi svajonė. Idėja 
„NK Šakiai“ CAPM kilo dar 
prieš praėjusių metų turnyrą. 
Kadangi stovyklą rengėme 
pirmą kartą, todėl nuspren-
dėme sukviesti visus Šakių 
jaunimo centrą lankančius ir 
ten krepšinio subtilybių bes-
imokančius vaikus nuo 13 iki 
17 metų. Stovyklos tikslas buvo 
paskatinti didesnį aktyvumą, 
parodyti, kokiu režimu spor-
tuoja profesionalai sportinin-
kai, pagerinti individualius 
krepšinio sugebėjimus, ugdyti 
darbą ir bendravimą didesnėje 
bendraamžių grupėje ir sma-
giai leisti laiką. Į stovyklą buvo 

kviesti 41, sportavo 33 jaunuo-
liai. Stovykla buvo dieninė, 
su dviem–trimis treniruo-
tėmis per dieną, kurias vedė 
stovyklos svečiai ir šakiečiai 
treneriai Mantas Višinskas ir 
Laimis Linertas – jie patys visai 
stovyklai ir parengė sportinių 
treniruočių planą, jas vedė ir 
viską darė taip pat neatlygin-
tinai. Stovyklos dalyviai nuste-
bino atsakymu, kai per pirmąją 
treniruotę paklausėme, kiek iš 
jų jau yra dalyvavę bet kokioje 
stovykloje anksčiau. Rankas 
pakelė tik apie 12 proc. vaikų. 
Tada supratome, kad labai 
gerai, jog organizuojame ir 
daugeliui vaikų sudarome ne-
mokamą galimybę išbandyti 
tikriausią krepšinio stovyklą 
pirmą kartą gyvenime“.

Jaunas šakietis teigia, kad 
naktinio krepšinio turnyrui 
kasmet ieško naujų spalvų, 
mokosi iš savo klaidų ir vos 
tik pasibaigus vienam turnyrui 
ima dėliotis artėjančio planus. 
„Kai baigiasi vienas turnyras 

iškart pradedame planuoti 
kitą, stengiamės trūkumus ir 
pastabas užsirašyti, kad jos ne-
pasimirštų. Tada ilgai galvoju 
ir mintyse strateguoju būdus, 
kaip vieną ar kitą niuansą ga-
lėtume įgyvendinti. Gruodžio, 
sausio mėnesiais kasdieniuose 
darbuose būna pats įkarštis, 
todėl ir apie patį turnyrą daug 
laiko nėra galvoti, o jau nuo va-
sario vidurio, kai paskelbiamos 
didžiųjų vasaros renginių datos 
Lietuvoje, pradedame planuoti 
ir ieškoti laiko liepos pabaigoje 
naktinio krepšinio fiestai „NK 
Šakiai“,- atskleidė organizato-
rius.

UAB „Gulbelė“ mecenuoto-
je U16 amžiaus grupėje trium-
favo šakiečių komanda „326“, 
kurią sudarė Matas Adomaitis, 
Paulius Mozūraitis, Benas 
Vaišvilas ir Karolis Pavalkis. 
Antrąją vietą iškovojo sve-
čiai iš Šiaulių, o trečioje liko 
Šakių JKSC, kurioje žaidė 
Pijus Antanas Olekas, Justas 
Maksvytis, Šarūnas Virbauskas 
bei Mantas Maksvytis.

U18 pogrupio finale susiko-
vė šiauliečiai su kauniečiais, o 
mažajame finale pergalę pa-
siekė treti likę šakiečiai Nedas 
Zarėnas, Martynas Martinaitis, 
Rokas Pocevičius ir Paulius 
Bacevičius.

Mėgėjų divizione nugalėjo 
sostinės „SKL-Losrita“, antri 
liko Šiaulių bei Kuršėnų krep-
šininkai, o bronza džiaugėsi 
po „Valjonos“ vėliava žaidę 
Edvinas Kurlinkus, Robertas 
Balčius, Almantas Liepuonis 
ir Simas Raupys.

Tradiciniuose Snaiperio 
bei Oro karaliaus turnyruo-
se geriausiai pasirodė svečiai 
– tritaškių konkurse net 50 
varžovų įveikė aukščiausio-
je Lietuvos krepšinio lygoje 
(LKL) žaidžiantis šiaulietis 
Tadas Pažėra, o dėjimų kon-
kurse visus sužavėjo Laurynas 
Stonkus iš Plungės.

Jau antrus metus iš eilės 
visi norintys galėjo išbandyti 
save nuotaikingame žaidime 
„Drunk&Dangerous“ („Nulinė 
tolerancija“ konkursas), kuria-
me šįkart sėkmė nusišypsojo 
šakiečiui Renatui Rainiui.

Mantas Aleksa 

Naktinio krepšinio turnyras šiemet buvo tikra šventė tiek žaidėjams, tiek sirgaliams. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario suremontuotą butą IV 
aukšte, mūriniame name, Šakiuose. 
Tel. 8-675 12-314.

2 kambarių butą IV aukšte mūri-
niame name, Šakiuose. Tel. 8-682 
69-920.

2 kambarių butą (51m²) III aukšte, 
Šakiuose. Tel. 8-674 96-093.

3 kambarių butą IV aukšte Vytauto 
g. Tel. 8-682 29-608.

Mūrinį namą Šešupės g., Šakiuose 
(12a sklypas, ūkinis, garažas). Tel. 
8-656 74-763.

Gyvenamąjį namą su ūkiniais pa-
statais Šakiuose (23a žemės). Tel. 
8-648 77-077.

Namą Kęstučio g., Šakiuose (gara-
žas, ūkiniai, sodas, 29.5a sklypas). 
Tel. 8-600 23-430.

Namą Kęstučio g. (dujinis šildymas, 
galimybė šildyti kietu kuru, 8a že-
mės). Tel. 8-648 57-006.

Namą su ūkiniu pastatu Šakiuose. 
Tel. 8-692 69-821.

Namą Šakiuose, sodą Šilgaliuose, 
suvirinimo aparatą, kalvišką spaus-
tuvą. Tel. 8-618 15-373.

Mūrinį namą Bliuviškiuose. Tel. 8-
621 43-122.

Gyvenamą namą su ūkiniais pa-
statais Gelgaudiškyje. Tel. 8-610 
79-580.

Sodybą Girėnų g., Šakiuose (medi-
nis namas, 30a žemės sklypas). Tel. 
8-699 56-744.

Sodybą Degėsių k., Kidulių sen. 
(prie tvenkinio, 1.52 ha žemės). 
Tel. 8-616 09-485.

Sodybą Voniškiuose, Plokščių sen. 
(0.16 ha sklypas, galima komercinė 
veikla). Tel. 8-650 18-552.

Sodybą su žeme Bizierių k. Tel. 8-
677 32-804.

6.29a sodą Šilgalių bendrijoje (yra 
namukas). Arba mainais į laiptinės 
remontą. Tel. 8-635 77-950.

Sodą „Draugystės“ 3-oje bendrijo-
je (atlikti geodeziniai matavimai, 
šalia vandens, elektros linijos). Tel. 
8-345 51-527.

15a sklypą J.Basanavičiaus g. (ne-
toli „Norfos“). Tel. 8-612 87-728.

16a namų valdos sklypą Šakiuose. 
Tel. 8-614 65-158.

25 ha žemės Sutkių k., Kidulių sen. 
Tel. 8-674 49-972.

Transporto 
priemonės
1998m. FORD MONDEO D (geros 
būklės, sidabrinė, kablys, el.lan-
gai). Tel. 8-604 71-634.

2000m. OPEL ASTRA 2.0 (benzinas, 
100 kW, TA iki 2022 04 mėn., juo-
da, 3 durys), siuvimo mašiną. Tel. 
8-600 06-988.

OPEL ASTRA 1.7 CDTI (59 kW, uni-
versalas, TA) – 800€. Tel. 8-622 
03-494.

1998m. VW GOLF 1.9 TDI (66 kW, 
TA, elektra) – 750€. Tel. 8-621 
33-468.

Geros būklės lengvojo automobi-
lio priekabą „Zubrionok“. Tel. 8-618 
23-428.

Autodetalės
Dalimis: Audi A-6, C-4, A-4, B-4, 
A-80, A-100, A-3, VW PASSAT, VW 
GOLF, VW SHARAN, VW TRANSPOR-
TER, VW LUPO, BORA, VW POLO, 
VW CADDY, OPEL ASTRA, VECTRA, 
ZAFIRA, OMEGA, MERIVA, RENAULT 
LAGUNA, ESPACE, SCENIC, FORD GA-
LAXY, TRANSIT, FOCUS, MERCEDES 
BENZ SPRINTER, NISSAN ALMERA, 
TINO, CITROEN XSARA PICASSO, 
PEUGEOT 406, ŠKODA OCTAVIA, VOL-
VO V-40, VOLVO S-80, TOYOTA YARIS. 
Tel. 8-699 74-655, 8-652 15-699.

Dalimis: 1990m. AUDI-80, 1993m. 
VW GOLF 1.9D, 2000m. RENAULT 
LAGUNA 1.9D. Tel. 8-662 70-627.

Dalimis: 2002m. OPEL VECTRA 2.2D, 
OPEL ASTRA 1.7D, 2.0D. Tel. 8-662 
70-627.

1995m. VW PASSAT 1.8 (sidabrinis, 
benzinas, universalas) dalis. Tel. 8-
686 63-616.

GAZ priekinį tiltą, padarytą va-
žiuoklę ir du GAZ ratus. Tel. 8-615 
76-064.

Žemės ūkio 
technika
Prikabinamą 4m lėkštinį skutiką. 
Tel. 8-620 86-899.

Buitinė technika
Televizorius, palydovines ir TV an-
tenas, internetinius imtuvus, akty-
vines kolonėles, automagnetolas, 
navigacijas. Tel. 8-675 12-313.

Šaldymo dėžes, šaldiklius, šaldy-
tuvus, skalbimo mašinas, žoliap-
joves, betono maišykles. Tel. 8-616 
48-616.

Skalbykles, skalbinių džiovykles, 
indaploves, šaldiklį, šaldytuvus, 
siuvimo mašinas. Tel. 8-612 15-862.

Baldai
Tvirtas ir ergonomines kompiuterio 
kėdes. Galima pasirinkti audinį. Tel. 
8-600 51-591.

Miegamojo komplektą, dvigulę 
lovą, dvigulį fotelį, viengulį fotelį. 
Tel. 8-612 15-862.

Odinius baldus: komplektą 3+2+1, 
3+2, puoštą ąžuolu 3+2. Tel. 8-612 
15-862.

Apvalius ištraukiamus stalus, ovalų 
ištraukiamą stalą, dvisėdį fotelį. Tel. 
8-612 15-862.

Statybinės prekės
Lauko dailylentes, terasines ir grin-
dines lentas, statybinę medieną 
(viengubo, dvigubo pjovimo), kons-
trukcinę obliuotą medieną, atrai-
žas. Pristatome. Tel. 8-657 58-140.

Pigiau plastikinius langus, duris ir 
aliuminines slankiojančias siste-
mas. Tel. 8-679 19-711.

Šulinio žiedus bei dangčius. Kasa-
me, giliname šulinius. Tel. 8-618 
66-878, 8-634 66-774.

Medinius balkelius 3 cm x 3.5 cm 
x 2m, naudotą mažais lapais šiferį. 
Tel. 8-689 67-121.

Statybinę pušies medieną 12x12, 
12x6, 10x10, 10x5, lentas. Tel. 8-
607 13-955.

Statybinę medieną: dviejų pjovi-
mų – 105-135€, vieno pjovimo 
lentas – 70-85€. Akcija. Tel. 8-626 
14-881.

Statybinę medieną. Išpardavimas. 
Dviejų pjovimų – 90-125€, vieno 
pjovimo lentas – 65-85€. Tel. 8-613 
71-277.

Statybinę medieną. Akcija. Dviejų 
pjovimų – 100-135€, vieno pjo-
vimo lentas – 67-87€. Tel. 8-630 
32-028.

Gyvos prekės
Kiaulę (per 200 kg). Tel. 8-609 
54-921.

Paršelius, kiaulę skerdimui. Tel. 8-
618 45-627, 8-616 70-571.

Paršelius. Tel. 8-622 12-926, 8-345 
68-136.

Paršelius. Tel. 8-616 08-218.

Triušius veisimui: „Belgų milžinai“, 
„Prancūzų avinai“, „Kalifornijos“. 
Tel. 8-698 29-610.

5 mėn. „Prancūzų avinų“ triušius. 
Tel. 8-622 21-178.

Kitos prekės
Pigiausiai durpių briketus, stam-
bią Kuzbaso anglį, malkas kon-
teineriuose. Atvežame. Tel. 8-653 
33-222.

Briketus: beržinius ir ąžuolinius - 
99€, medžio granules 6mm - 159€. 
Atvežame. Tel. 8-622 20-222.

Beržines, juodalksnines malkas. 
Skaldytas, kaladėmis, rąsteliais. 
Taip pat pjuvenas maišuose - 1 
€/vnt. Tel. 8-698 05-768.

Skaldytas, kaladėmis ir rąsteliais 
alksnines, beržines malkas, juo-
dalksnio atraižas - supjautas arba 
nesupjautas pakais. Greitas ir ne-
mokamas pristatymas. Tel. 8-699 
40-234.

Kokybiškas skaldytas beržines, 
alksnines malkas, malkas rąsteliais, 
stambias alksnio atraižas. Vežu ne-
mokamai. Tel. 8-610 45-504, 8-645 
34-667.

Malkas: beržines, alksnines (skaldy-
tos, kaladėmis ir rąsteliais), stam-
bias supjautas ir nesupjautas (pa-
kais) juodalksnio atraižas. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8-602 09-301.

Malkas: beržas, juodalksnis, ąžuo-
las, uosis, skroblas. Skaldytas, kala-
dėmis, rąstais. Tel. 8-634 09-998.

Malkas: beržas, juodalksnis, uosis. 
Galime atvežti kaladėmis nuo 5m. 
Tel. 8-602 06-336.

Sausas kaladėles didmaišiuose, 
supjautas, stambias atraižas. Arba 
pakais. Atvežu. Tel. 8-603 28-628.

Įvairias malkas dvimetriais. Galiu 
atvežti supjautas ir sukapotas. Tel. 
8-615 97-284, 8-624 32-558.

Sausas kapotas malkas, sausas ber-
žo, juodalksnio kaladėles didmai-
šiais, stambias atraižas, pjuvenų 
briketus. Pristatome. Tel. 8-626 
41-082.

Juodalksnio malkas – 15 €/erdm. 
po 2m. Pasiimti patiems, šalia Ger-
džiūnų. Tel. 8-633 69-664.

Pušines atraižas. Atvežu. Tel. 8-648 
61-061.

Lapuočių malkas – 17 €/m. Akcija. 
Tel. 8-630 32-028.

Stambias pušies atraižas – 11 €/m. 
Tel. 8-630 32-028.

Pigiai uosio, beržo, juodalksnio, 
drebulės, pušies, eglės malkas. 
Atvežame. Tel. 8-630 32-028.

Lapuočio malkas kaladėmis – 21 
€/m. Akcija. Tel. 8-626 14-881.

Uosio, juodalksnio, drebulės, pu-
šies, eglės malkas – 18 €/m. Tel. 
8-626 14-881.

Pušies atraižas – 10 €/m. Akcija. 
Dovanoja pjuvenas. Tel. 8-626 
14-881.

Lapuočio malkas kaladėmis – 20 
€/m. Akcija. Atvežame. Tel. 8-612 
98-010.

Pigiai beržo, uosio, juodalksnio, 
drebulės, eglės malkas. Tel. 8-612 
98-010.

Pušies atraižas. Dovanojame pju-
venas. Pasiimti patiems. Tel. 8-612 
98-010.

Lapuočių malkas kaladėmis – 19 
€/m. Akcija. Tel. 8-625 46-234.

Pigiai lapuočio malkas kaladėmis. 
Tel. 8-625 46-234.

Beržo, uosio, drebulės, juodalksnio 
malkas – 18 €/m. Akcija. Tel. 8-625 
46-234.

Beržines malkas supjautas kala-
dėmis. Atvežu po 5m. Tel. 8-618 
72-009.

„Juškų raugyklėlė“ Giedručiuose 
natūraliai raugintus kopūstus, 
agurkus, sultis. Tel. 8-600 49-912.

Serbentus, vyšnias, agrastus. Tel. 
8-620 65-564.

Bulves, morkas, svogūnus, burokė-
lius, cukinijas, kopūstus. Tel. 8-345 
44-635, 8-652 07-803.

Šviežius kopūstus, burokus Šakiuo-
se. Tel. 8-600 49-912.

Naudotus vokiškus paprastus ir 
elektrinius dviračius (akumulia-
toriams suteikiama garantija). Tel. 
8-603 24-694.

Ekonomiškus užkraunamus centri-
nio šildymo katilus, pirties krosne-
les. Tel. 8-636 46-008.

Lauko skalbinių džiovyklą (nauja, 
sukasi), staklinį spaustuvą (naudo-
tas). Tel. 8-650 19-334.

Malūną, obliavimo, pjovimo, gręži-
mo stakles, kompresorių, runkelinę, 
variklius. Tel. 8-616 91-720.

80 bosų „Weltmeister“ akordeoną 
– 100€. Tel. 8-684 02-475.

Naują dušo įdėklą, kaina sutartinė. 
Tel. 8-614 96-004.

Medinius lauko tualetus, šulinių 
apdailas, voljerus šunims, sandė-
liukus, malkines. Atvežu. Tel. 8-648 
61-061.

A.Dailidienės ūkyje jau pre-
kiaujama šilauogių (4.50 €/
kg) ir gervuogių (3.00 €/kg) 
uogomis. Norintys gali užsi-
sakyti. Tel. 8-616 32-213, Pa-
tašinės k., Griškabūdžio sen.
Metalinius 20l kanistrus (naudoti, 
sandarūs) – 5 €/vnt. Tel. 8-686 
63-616.

Avilius, senus didelius ir mažus 
rėmelius – 30-40 ct, šimtaines 
svarstykles, 2l penėtuves. Tel. 8-
345 51-527.

Traktoriuką frezą, kreizą (varomas 
varikliu „Andižanas“), kreizo lapus, 
galąstuvą. Tel. 8-618 15-373.

Centriniame turguje, dešinėje 
pusėje, paskutiniame kioske, pre-
kiaujame mokykliniais švarkais. Tel. 
8-611 36-498.

Elektrines, benzinines žoliapjoves, 
elektrinį trimerį, dviračius, kepimo 
krosnelę. Tel. 8-612 15-862.

Perka
Sodybą, žemės sklypą ar mišką prie 
ežero ar upės. Žinantys siūlykite - 
atsilyginsime. Tel. 8-611 01-110.

Brangiai mišką su žeme arba mišką 
išsikirtimui. Sutvarkome visus do-
kumentus. Tel. 8-623 69-061.

Brangiai įvairios brandos 
mišką. Atsiskaitome iš kar-
to. Tel. 8-686 93-198.
Miškus išsikirtimui arba su žeme. 
Taip pat su gaminta mediena: rąs-
tus, plonrąsčius, tarinę medieną, 
popiermedį, malkas. Tel. 8-647 
42-210.

Dirbamą žemę aplink Griškabūdį, 
Paluobius, Patašinę. Arba išsinuo-
motų. Tel. 8-616 93-209.

Žemės ūkio paskirties žemę. Gali 
būti apleista. Tel. 8-624 53-311.

AUDI-80 2.0 (benzinas, 66 kW, su 
monoįpurškimu, veikiančiu varik-
liu) ardymui. Pageidautina pilka. 
Tel. 8-688 96-220.

AUDI-80 1.9 TDI (66 kW, pilką, 
universalą, su kabliu, signalizacija, 
grotuvu, TA). Tel. 8-688 96-220.

Automobilius, mikroautobusus, 
sunkvežimius aukščiausia kaina. 
Pasiimame patys, dirbame kasdien. 
Tel. 8-603 98-020.

Geromis kainomis važiuojančius 
ir nevažiuojančius automobilius. 
Būklė nesvarbu. Pasiimame. Tel. 
8-692 55-566.

UAB „Metalynas“ juodojo 
ir spalvotojo metalo laužą, 
automobilius. Prekiaujame 
naudotomis automobilių de-
talėmis, propanu, deguoni-
mi balionuose. Tel. 8-687 43-
150, 8-641 27-995, Antanavo 
k., Kazlų Rūdos sav., www.
info@metalynas.lt.
Sunkvežimius, mikroautobusus, 
automobilius važiuojančius ir ne-
važiuojančius. Tel. 8-655 84-975.

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų 
baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

(Buiteka, Feliksnavis, Traidenis, 
Švaistė, August ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo 

darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje 

Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106
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medienos pjuvenų 
BRIKETAI,

GRANULĖS, 
akmens anglis.

 J. Dainelienės 
įmonė

Pristatome savo transportu.
Tel: 8 686 47275, 8 698 70494

Ypač sausų 
lapuočių 
(alksnis, 
bukas) 

Vasaros AKCIJA
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AB „Vilniaus paukštynas“ viščiukai
Rugpjūčio 5 d. (trečiadienį)
bus parduodami Vilniaus paukštyne išperinti vakcinuoti greitai augantys (COBB-
500 ir ROSS-208) vienadieniai ir paauginti 2, 3, 4, 5, 6 savaičių mėsiniai viščiukai. 
Pardavinėsime mėsinius ančiukus (pekino). 
Taip pat prekiausime vakcinuotas 3-4-5-6 mėn. rudas HAISEX BROWN, raibas, juodas, 
baltas, leghornas dėsliąsias vištaites. Prekiausime spec. kombinuotaisiais lesalais.

Lekėčiuose ____ 10.10 val.
Liepalotuose ___ 10.40 val.
Lukšiuose _____ 10.50 val.
Gerdžiūnuose __ 11.20 val.
Kriūkuose ____ 11.30 val.
Plokščiuose ___ 12.00 val.
Briedžiuose ___ 12.20 val.
Šakių Zanavykų 
turguje ______ 12.40 val.

Veršiuose _____ 13.30 val.
Griškabūdyje ___ 13.50 val.
Bliuviškiuose ___ 14.00 val.
Barzduose ____ 14.15 val.
Baltrušiuose ___ 14.30 val.
Degutinėje ____ 15.00 val.
Žvirgždaičiuose _ 15.15 val.
K.Naumiestyje __ 15.45 val.
Keturnaujienoje _ 16.05 val.

Sintautuose ___ 16.15 val.
Išdaguose ____ 16.30 val.
Gotlybiškiuose __ 17.00 val.
Slavikuose ____ 17.15 val.
Gelgaudiškyje __ 17.45 val.
Valenčiūnuose __ 18.00 val.
Voveriuose ____ 18.15 val.
Žygėnuose ____ 18.20 val.
Kiduliuose ____ 18.30 val.

Priimami išankstiniai užsakymai vienadieniams ir paaugintiems 2-3-4-5 savai-
čių iki 3 kg gyvo svorio broileriams viščiukams įsigyti. Tel. 8-612 80-109.

R-0462

UAB “Vilkdara”, Kęstučio g. 19, Šakiai (buvusios tarpkolūkinės kieme).
Tel. 69-169, 8-682 68-321, 8-615 44-618 www.vilkdara.lt

Brangiai 
superkame
juodojo metalo LAUŽĄ

Prekyba akmens anglimi, 
durpių briketais, 

fasuota anglimi po 25 kg
IŠPARDAVIMAS

Mieste atvežame nemokamai

R-0465

Gauta nauja akmens anglių siunta

UAB „STORAS MEDIS“
SUPERKAME:   JUODOJO IR SPALVOTOJO METALO LAUŽĄ;
                                         NEREIKALINGĄ BUITINĘ TECHNIKĄ;
                                         AKUMULIATORIUS;
                                         TELEVIZORIŲ IR KOMPIUTERIŲ PLOKŠTES;
                                         BUITINIUS LAIDUS;
                                         AUTOMOBILIUS. IŠDUODAME PAŽYMAS
                                         IŠREGISTRAVIMUI.
GALIME PASIIMTI PATYS.
PARDUODAME  ĮVAIRIAS  NAUDOTAS AUTOMOBILIŲ DALIS.
VALIŲ G.29, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJ. SAV. 
DIRBAME: I-V   8 - 17,  VI   8 -13  Tel.: 8 699 95390, 8 655 20413  R-
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GRAUŽINIŲ  II
ŽVYRO KARJERAS!

Geriausia kaina!
Yra galimybė atvežti.
Tel.: 8 640 27 022.

• Smėlis
• Įvairių frakcijų sijotas žvyras
• Skalda
• Akmuo R-0386
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Automobilius aukščiausia 
kaina. Gali būti nevažiuo-
jantys. Sutvarkome doku-
mentus. Pasiimame patys 
jums patogiu laiku. Tel. 8-
625 08-683.
Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Mokėsiu iki 250€. 
Pasiimu pats. Tel. 8-618 04-895.

Automobilius ardymui. Išrašomi 
dokumentai. Tel. 8-699 74-655.

Automobilius (lengvuosius, auto-
busus, sunkvežimius, visureigius), 
sodo traktoriukus aukščiausia kai-
na. Tel. 8-624 36-612.

Šienapjovę „Fortschritt“ ir jos ke-
derius, šieno presą „Kirgizstan“, 
„Welger“ 51, 52, 61, 71, „Claas“ 
55, 60, 65, „Deutz Fahr“ 400, 200, 
„John Deere“ 456, 456A, „Sipma 
224/1“. Tel. 8-686 37-339.

Traktorinę priekabą, T-25 (tech-
ninė būklė nesvarbi). Tel. 8-631 
33-229.

Minitraktoriuką su freza, sunkveži-
mį arba traliuką, lengvojo automo-
bilio priekabą. Tel. 8-672 38-276.

Vienfazį suvirinimo aparatą, 7 vietų 
automobilį iki 1000€, „kercherį“. Tel. 
8-672 38-276.

Motorolerius, keturračius, motocik-
lus, automobilius, sunkvežimius, 
traktorius. Gali nevažiuoti. Tel. 8-
621 33-468.

Baravykus, raudonviršius, mėlynes. 
Tel. 8-607 13-955.

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
V.Sutkaičio IĮ veršelius auginimui. 
Tel. 8-655 44-847.

Tolesniam penėjimui galvijų prie-
auglį (svoris ir amžius nesvarbus). 
Tel. 8-601 34-337, 8-611 22-874.

Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 
kg buliukus, telyčaites, „belgus“ 
auginimui. Moka 6-21%, atsiskaito 
vietoje. Tel. 8-699 75-181.

UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
UAB “Galvijų eksportas” 
brangiai pienu girdomus 
45-90 kg buliukus ir telyčai-
tes, “belgus”. Moka 6-21%, 
atsiskaito iš karto. Tel. 8-646 
81-037, 8-612 34-503.

Ieško darbo
Buhalterė ieško papildomo darbo. 
Tvarkau visą apskaitą. Tel. 8-611 
03-740.

Kraunu malkas, pjaunu žolę, galiu 
dirbti darže. Tel. 8-605 17-738.

Du vaikinai ieško darbo. Skaldome 
maldas. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8-662 34-061.

Reikalingi
Transporto įmonei reikalingas au-
tošaltkalvis vilkikų ir puspriekabių 
remontui. Tel. 8-686 80-556.

Reikalingi vairuotojai C, CE katego-
rija, 95 kodas. Darbas su vilkiku + 
savivartė puspriekabė. Tel. 8-686 
80-556.

Reikalingas tarptautinių perveži-
mų vairuotojas LT-AT-LT. Tel. 8-650 
94-933.

Reikalinga moteris per 50m., turin-
ti automobilį, prižiūrėti moterį. Tel. 
8-623 74-777, po 20 val.

Paslaugos
Nestandartiniai baldai. Gaminame 
spintas, virtuvės, prieškambario 
baldus. Prekyba išsimokėtinai. 
Projektavimas, montavimas ne-
mokamai. Tel. 8-607 00-573.

Minkštų baldų restauracija ir re-
montas. Tel. 8-600 51-591, 8-628 
95-059.

“Ergo“ draudimo paslaugos: 
automobilio, būsto, nelai-
mingų atsitikimų, kelionių 
draudimas. Tel. 8-616 53-408, 
V.Kudirkos g.51-2, Šakiai.
Mobilus minkštų baldų, čiu-
žinių, kilimų, automobilių 
salonų ekologiškas valymas 
garais! Tel. 8-631 56-395.
Buhalterinės apskaitos paslaugos 
ūkininkams. Kaina nuo 70€. Tel. 
8-650 43-115.

Buitinės, palydovinės, eterinės, in-
ternetinės televizijos montavimas, 
instaliavimas, antenų pastatymas. 
Tel. 8-675 12-313.

Remontuoju automatines skalbimo 
mašinas. Atvažiuoju į namus. Tel. 
8-689 19-996.

Šaldytuvų ir šaldiklių taisymas. 
Atvažiuoju į namus. Tel. 8-679 
79-665.

Remontuoja elektrines virykles, 
orkaites, skalbykles, džiovykles, 
indaploves. Tel. 8-645 03-712.

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Vežu žvyrą, smėlį, akmenukus, 
juodžemį, Ežerėlio briketus ir kitus 
krovinius iki 3t. Tel. 8-603 28-628.

Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, ak-
menukus ir kitus krovinius. Mani-
puliatoriaus paslaugos. Tel. 8-615 
18-521.

Pristatome žvyrą, smėlį, 
juodžemį, asfalto ir betono 
drožles ir kt. medžiagas. 10-
25t. Sunkvežimio su kranu ir 
kaušu paslaugos. Zvyroatve-
zimas.lt. Tel. 8-662 44-940.
Pigiai atvežame smėlį, sta-
tybinį, kelinį žvyrą, įvairią 
skaldą, akmenukus, juodže-
mį, asfalto drožles (1-25t). 
Tel. 8-658 71-343, Darius.
Vežu žvyrą iki 1.5t ir kitokius krovi-
nius. Tel. 8-615 76-064.

Savivarčio su kranu paslau-
gos. Tel. 8-616 53-462.
Mikroautobusu pervežu įvairius 
krovinius. Perkraustome. Tel. 8-
686 63-616.

Vežu grūdus. Tel. 8-616 53-462.

Vežu grūdus su savivarčiu nuo 
kombaino (14-18/t). Tel. 8-678 
48-345.

Pervežu gyvulius, šieno, šiaudų 
rulonus, kitus įvairius krovinius iki 
2.5t. Tel. 8-616 75-704.

Rekonstrukcijos meistrai 
– atvažiuosime, patarsime, 
įrengsime (rekonstrukcija, 
renovacija, statyba). Tel. 8-
611 06-077.
Tvorų tvėrimas, trinkelių 
dangos įrengimas, kasimo, 
lyginimo ir aplinkos tvarky-
mo darbai. Tel. 8-611 06-077.
Atlieku vidaus apdailos darbus, 
dengiu stogus, darau pakalimus. 
Tel. 8-604 71-634.

Dažome medinius namus ir 
stogus savo ir užsakovo me-
džiagomis. Patirtis, kokybė. 
Tel. 8-636 94-394.

Įrengimo – remonto dar-
bai. Elektros instaliacija, 
santechnika, GKP montavi-
mas, glaistymas – dažymas, 
plytelių klijavimas, grindų 
klojimas, rekuperacija, 
ventiliacija, skylių gręžimas. 
Ilgalaikė patirtis. Tel. 8-623 
76-711.
Visi santechnikos darbai nuo krano 
keitimo iki katilinių montavimo. Tel. 
8-638 05-500.

Karkasinių namų statyba, pakali-
mai, stogų dengimas, lietaus si-
stemos, namo apdaila. Tel. 8-652 
33-541.

Statau automobiliams stogines, 
terasas, priestatus, sodo namelius, 
karkasinius pastatus, suleidžiant 
medieną (be metalinių kampų). 
Tel. 8-676 09-807.

Karkasinių pastatų statymas, senų 
stogų dengimas (renovavimas), su-
darau sąmatą, pasirūpinu medžia-
gomis. Tel. 8-605 05-650.

Mūriju krosnis, statau židinius, 
valau kaminus. Parduoda lovius ir 
tvoras. Tel. 8-625 46-234.

Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir įstatome nerūdijančio 
plieno kaminų įdėklus į ka-
minus. Pristatomi apšiltinti 
kaminai. Tel. 8-610 85-100, 
8-634 64-490.
Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
Šlaitinių stogų įrengimas, renova-
cija, skardinimo darbai. Karkasiniai 
statiniai. Tel. 8-621 35-234.

Stogų dengimas bei visi 
skardinimo darbai. Dirba-
me su savo bei užsakovo 
medžiagomis kokybiškai ir 
greitai. Tel. 8-639 19-943.
Stogų dengimas, skardinimo dar-
bai, kaminų įdėklai, žaliuzės, tvo-
ros. Tel. 8-682 44-876.

Dengiame stogus, atliekame 
kitus išorės statybos darbus. 
Patirtis 20m. Tel. 8-674 37-
489, Artūras.
Dengiame stogus su savo arba už-
sakovo medžiagomis. Tel. 8-635 
56-052.

Greitai ir kokybiškai atlie-
kame skardinimo darbus su 
savo ir užsakovo medžiago-
mis: vėjinės, kraigai, loviai. 
Tel. 8-634 31-278.
Atliekame visus skardinimo darbus, 
renovuojame stogus, darome pa-
kalimus. Tel. 8-636 49-635.

Tvarkingai kasame ir valome 
tvenkinius, rezervuarus. Iš-
lyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, kro-
vimo, lyginimo darbai. Tel. 
8-659 45-419, 8-686 15-419.
Žemės kasimo, planiravimo, kro-
vimo, gręžimo ir kiti darbai su 
vikšriniu minikrautuvu „Bobcat“ 
ir 6.3t miniekskavatoriumi. Išrašo 
sąskaitas. Tel. 8-651 30-017.

Kanalizacijos pajungimas 
prie bendrų tinklų. Iškasa-
me ir pajungiame su savo 
medžiagomis buitines, 
lietaus, drenažo nuotekas, 
vandentiekį. Įrengiame va-
lymo įrenginius. Atkasame 
ir apšiltiname pamatus, 
paruošiame pagrindus trin-
kelių dėjimui. Duodame ga-
rantijas. Išrašome sąskaitas. 
Tel. 8-652 63-120.
Ekskavatoriaus nuoma, visi ka-
simo darbai, drenažas, pagrindų 
ruošimas, polių gręžimas, žemės 
lyginimo ir kiti gerbūvio darbai. 
Tel. 8-615 18-521.

Automobilių servisas MB „Laraga“: 
automobilių remontas, paruošimas 
TA, padangų montavimas, prekyba 
padangomis. Tel. 8-689 88-999.

Autoelektriko paslaugos. Diagnos-
tika. Šviesų reguliavimas. Kondicio-
nierių pildymas ir remontas. Tel. 8-
614 55-901, Šakiai, Kęstučio g.22.

Ruošiame automobilius techninei 
apžiūrai, važiuoklės, variklių, dus-
lintuvų remontas, kėbulo virinimas, 
montavimas, šviesų reguliavimas. 
Tel. 8-699 74-655.

Padangų montavimas, balansa-
vimas. Yra padangų. Tel. 8-618 
08-500.

Aeruojame, pjauname veją, kulti-
vuojame žemės sklypus. Tel. 8-699 
83-887.

Pjauname žolę žoliapjove, 
trimeriu. Tel. 8-601 46-300.
Pjauname žolę traktoriuku, trime-
riu, žoliapjove, karpome gyvatvo-
res, pjauname medžius. Tel. 8-656 
30-135.

Žolės pjovimas trimeriu, žoliapjove. 
Šakų smulkinimas kapokle. Tel. 8-
629 08-838.
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UAB “Vilmilda“
Galvijų supirkimas: 
karvės, buliai, telyčios.
prieauglis 
tolimesniam auginimui
Atsiskaitome iš karto,mokame 6%-21%.
Pasiimame patys. Vairuotojas supirkejas 

Vaidas: tel. 8-627 45054

R-0448

R-0453
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„UAB „Lukšių pieninė“ 

reikalingi 
gamybos darbininkai (-ės)

Kreiptis Tel. +370 65557909
Skambinti darbo dienomis 

nuo 9 iki 16 val.“ R-
04

32

Kokybiškai diržiniu presu 
rulonuojame šiaudus, šie-
ną. Ritinio matmenys 0.90-
1.60m. Tel. 8-628 97-390, 
8-686 37-551.
Greitai, tvarkingai pjauname mal-
kas kliento namuose, sukapojame. 
Tel. 8-625 85-013.

Nuoma
Brangiai išsinuomočiau arba 
pirkčiau žemės Kidulių, Vo-
verių, Gelgaudiškio ir aplin-
kinėse kadastro vietovėse. 
Tel. 8-647 46-244.
Išsinuomotų dirbamos žemės. Tel. 
8-674 49-972.

Nuomojamas 1 kambario butas 
Šakiuose. Tel. 8-686 40-588.

Statybinio alkūninio keltuvo nuo-
ma. Dirba nuo 220V, max keliamas 
aukštis 18m, minimalus nuomos 
laikas 1 para. Paros kaina 60€. Tel. 
8-674 37-489.

Įvairūs
Liepos 25d., Barzduose, pames-
tas telefonas Iphone XR. Radus 
prašau grąžinti, atsilyginsiu. Tel. 
8-606 35-797.

Sveikų, deformuotų nagų kirpi-
mas, įaugusių nagų tvarkymas, 
nuospaudų šalinimas. Tel. 8-611 
19-936, V.Kudirkos g.94, Šakiai.

Šakiuose turgelyje, V.Kudirkos 
g.104a, pigiai prekiaujame tur-
kiškomis užuolaidomis. Tel. 8-609 
36-282.

Atsiliepk, žmogau, iš Jankų krašto 
pirkęs medsukį. Labai reikia pasi-
kalbėti. Tel. 8-345 51-527.

Vyras ieško moters ar merginos 
trumpiems susitikimams. Rašyti 
SMS. Tel. 8-603 03-592.

Dovanoja veikiantį nedidelį šaldy-
tuvą. Tel. 8-674 10-981.

Jums siūlo;
Kondicionavimo sistemos 

užpildymą, 
visų rūšių freono dujomis, 

žemės ūkio technikai, sunkvežimiams, 
lengviesiems automobiliams.

Kondicionavimo sistemos 
gedimų šalinimas, 

Aliuminio, vario, žalvario 
detalių virinimas.

Į reikiamą vietą atvykstame 
su mobilia įranga. 
Tel. 8-693 52756

Parko g. 17 Giedručiai R-
04
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SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS

1 m²- nuo 1,40 €.
TEL. 8-628-70999

R-
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SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (-ų) (kad. Nr. 8490/0002:153), esančio (-ių) Šakių r. 
sav., Sintautų sen., Skaistgirių k., savininkų E.B ir S.B paveldėtojus , kad MB „Mato 
formos“ matininkas Antanas Stepulaitis (Nr.607) 2020-08-12 13 val. vykdys že-
mės sklypo (kad. Nr. 8490/0002:190), esančio r. sav., Sintautų sen., Skaistgirių k., 
ribų ženklinimo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į MB „Mato forma“ adresu 
Raudondvario pl. 164A-309 Kaunas, el. paštu antanas.stepulaitis@gmail.com arba 
telefonu +37068693198 R-0469

Tiražo Nr. 1429 
Data: 2020-07-29

01 08 21 25 34 42
Vikingų skaičius - 01

Vieno derinio laimėjimų lentelė: 
6+1    4 399 997,00  Eur (0 priz.)
6        456 606,00  Eur (0 priz.)
5+1       25 830,00  Eur (1 priz.)
5          1 186,00  Eur (2 priz.)
4+1           94,50  Eur (30 priz.)
4              8,00  Eur (226 priz.)
3+1            5,50  Eur (515 priz.)
3              1,50  Eur (3820 priz.)
2+1            1,25  Eur (3936 priz.)
2              0,75  Eur (28383 priz.)
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Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų (lotyniškais rašmenimis) galite perduoti trumpąja žinute (SMS) .
Skelbimas paprastas. Rašykite žinutę: VLS tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 2,00€. 

Skelbimas paryškintas. Rašykite žinutę: VLP tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 4,00€.
Žinutės, gautos iki penktadienio 15.00 val., spausdinamos antradieniniame “Laikraštis Valsčius” numeryje. 
Žinutės, gautos iki trečiadienio 15.00 val., spausdinamos šeštadieniniame “Laikraštis Valsčius” numeryje.  
Skelbimo žinutėje būtinai nurodykite telefoną, kuriuo kreiptis.  Redakcija už negautas žinutes neatsako.

Pasitikslinti ar gauta žinutė galite tel. +370 612 10411. (darbo metu)
Dėl didesnės apimties skelbimų, užuojautų, padėkų, nekrologų, sveikinimų kreipkitės darbo metu į redakciją 

(V.Kudirkos g. 35, Šakiai) arba rašykite laišką - reklama.valscius@gmail.com

Pirmadienis,
rugpjūčio 3d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Hadsonas ir Reksas“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios atostogos.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Romų genocido dienai. „Juodasis 

paukštis“. Dok.f.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija“.

LNK 
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo policija“.
11.00 „Kvailiai šėlsta“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 Nuo… Iki...
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 1634.
22.30 „Sukrėtimas“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Pasaulis pagal moteris“.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms - viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Dešimt su puse“. (f)
23.45 „Majų baikerių klubas“.

BTV 
6.25 „CSI.Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Reali mistika“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Prieš ugnį - ugnimi“. (f)
22.55 „Jūrų pėstininkai“.

Antradienis,
rugpjūčio 4 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Džesika Flečer“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Hadsonas ir Reksas“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Daiktų istorijos.
13.00 Įdomiosios atostogos.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 „Istorijos perimetrai“. Dok.f.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija“.

LNK 
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 Nuo… Iki...
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 Nuo… Iki…
21.30 Žinios.
22.30 „Nakties įkaitas“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Viešbutis“.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms – viskas“.
21.00 TV3 žinios.
22.00 „Dešimt su puse“. (f)
23.45 „Majų baikerių klubas“.

BTV 
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Sukrečiantis skrydis“. (f)
23.05 „Prieš ugnį - ugnimi“. (f)

Eidama 97-uosius metus 
mirė ilgametė Šakių 

metalo cecho darbininkė 
Petronėlė 

Angrabaitienė.
Užjaučiame dukras 
Danutę, Genovaitę 
ir jų šeimas, kurios 

nuoširdžiai rūpinosi 
Petronėle senatvėje, o 

ypatingai dukrą Danutę 
iki pat mirties savo 

namuose išslaugiusią vis 
sunkiau pasiligojančią 

mamą.
Telydi jus visus pagarba 

ir dvasios ramybė.
Kaimynai D.Liudžiuvienė, 

J.R.Kriaučiūnai

Nuoširdžiai 
dėkojame visiems, 

mus užjautusiems ir 
parėmusiems sunkią 

valandą, laidojant sūnų
Remigijų.

B.A.Šulcai

Paminklai, 
tvorelės, 
skaldelė.

Pamatų liejimas
Kapavietės 
uždengimas plokšte
Ilgametė patirtis
Kiduliai, Taikos g.10 
(prie kapinių). 
Tel. 62-037, 8-655 03-340.

R-
04

59

Dirbame 

be išeiginių

Paminklų, 
tvorelių 
bei kitų gaminių 
iš granito gamyba 
bei projektavimas. 
Senų paminklų restauravimas, 
kapų dengimas plokštėmis. 
Pamatų liejimas, montavimo darbai. 
Siesarties g. 29A, Šakiai (Girėnai) 
Tel. 8-618 84731, 8-603 55698.

R-0461www.paminklaiSakiuose.lt
Dirbame be išeiginių

Paminklai, tvorelės, skaldelė.
Pigiai dengiame granito plokštėmis.

Tik pas mus - ištisinės tvorelės už sudurtinių kainą.
Kiduliai (prie pagrindinės sankryžos) Tel. 8-685 85-700, 8-652 89-402.

R-
03

30

PAMINKLAI 
granito plokštės, 

tvorelės, skaldelė.
Betonavimo ir 

montavimo darbai.

V. Kudirkos g. 144, Šakiai
(Prie senųjų kapinių)
Tel. 8-636 66005 R-

04
60

Atsisveikiname su Gailute Meškevičiene
1961 – 2020

Trapus ir laikinas žmogaus 
gyvenimo kelias – ir toks grei-
tas mūsų ėjimas juo... Po sun-
kios ligos liepos 28 d. ant ilgo 
bibliotekininkų vėlių suolelio 
atsisėdo kūrybinga, darbšti, 
nuoširdi kolegė. Širdis stab-
telėjo ir jau amžiams nutilo 
po prasmingų darbų, atida-
vusi išmintį ir širdies šilumą 
tiems, kurie jos laukė.

Gailutės gyvenimo kelias 
prasidėjo 1961 m. balandžio 11 
d. Raugalų kaime, Šakių rajone. 
Ji baigė Kudirkos Naumiesčio 
V. Kudirkos vidurinę mokyklą, 
o Vilniaus kultūros mokyklo-
je įgijo bibliotekininkės spe-
cialybę. Nuo 1986 m. savo gy-
venimą susiejo su Kudirkos 
Naumiesčio biblioteka.

Žingeidi, kūrybinga, toleran-
tiška, spinduliuojanti šilumą, 
geranoriškumą, išorinę ramy-
bę, vidinio pasaulio dosnumą` 
dalijo šeimai, knygos mylėto-
jams. Aktyviai dalyvavo rajo-
no kultūriniame gyvenime, 
Kudirkos Naumiesčio ben-
druomenės centro „Santaka“, 
moterų klubo „Ieva“ veikloje. 
Dažnai buvo renginių, užsiėmi-

mų, edukacijų, kelionių orga-
nizatorė ir dalyvė. Žavėjo jos 
išradingi mezginiai, margučiai, 
sukomponuotos puokštės. Net 
ir ligos atskirta nuo besisukan-
čio gyvenimo, stengėsi iš rankų 
nepaleisti su biblioteka ir kūry-
ba siejančių gijų: rašė straips-
nius Šakių kalendoriui, rūpi-
nosi kraštotyrinės medžiagos 
įprasminimu... Liko tik papra-
stos moters nepaprastas dva-
singumas, kurį glaudžiame lyg 
pumpurą, dar nespėjusį pilnai 
išsiskleisti…

Nuoširdžiai užjaučiame 
mamą, sūnus Vygantą, Vaidotą, 
Mindaugą, vyrą Joną, seserį, 
brolį, visus artimuosius ir liū-
dime kartu.

Šakių rajono 
bibliotekininkų 
bendruomenė

Šakių verslo 
informacijos centras 
informuoja:

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS IR 
VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDAS

rugpjūčio mėnesį renka Smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros fondo paraiškas beprocentei paskolai gauti.

Paraiškos renkamos  iki rugpjūčio 31 d. 15 val.
Daugiau informacijos tel.: 8 345 51 090,  mob. 8 612 17 767 
arba apsilankius Šakių VIC, Bažnyčios g. 4-100, Šakiai. R-0450

Nuoširdžiai užjaučiu
Birutės 

GYLIENĖS
šeimą, anūkes Neringą 
ir Rasutę dėl mamos ir 

močiutės mirties.
Vida Sederevičienė

Dėl mamytės mirties 
užjaučiame
Genovaitę 

JOKŪBAUSKIENĘ
su šeima.

Namo gyventojai
Dėl tetos 

Janinos Miliūnaitės 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiu Birutę su šeima.
L.Mitrikevičienė

Nuoširdžiai užjaučiame
Zitą 

AŠTRAUSKIENĘ
ir jos artimuosius dėl 

brolio mirties.
BC „Tėviškė“

Tyliai užgesai kaip žvakė, 
išdalinusi šilumą, meilę 
dukroms, vaikaičiams, 

provaikaičiams.
Nuoširdžiai užjaučiame

Danutę 
ŠLAPIKIENĘ,

jos sesę Genovaitę ir 
jų šeimas dėl mylimos 

mamytės mirties.
Kaimynai

Dėl Onutės 
Stalioraitienės mirties 

nuoširdžiai užjaučiame jos 
artimuosius. 

Baltrušių bendruomenės 
centras

Visada mama liks su Jumis
Nors žodžiais ir 

neprakalbės.
Pavasarį – žieduos 

švelniuos,
Rudenį – lapų šlamesy.

Dėl Petronėlės 
Angrabaitienės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame

G.V.JOKUBAUSKŲ
ir D.V.ŠLAPIKŲ 

šeimas.
G.G.Fresdorfai

Nuoširdžiai užjaučiame
Elytę 

BYBARTIENĘ
ir jos sūnų Vaidą dėl vyro 

ir tėtės mirties.
Kaimynės Janina R., Danutė 

K. ir Elytė G.
Nuoširdžiai užjaučiame

Romutę 
RAČIUVIENĘ

ir jos šeimą dėl mylimos 
mamytės mirties.
Baltrušių bendruomenės 

centras
Gili užuojauta

Elytei 
BYBARTIENEI

ir jos sūnui Vaidui.
Telydi jus paguoda ir 

dvasios stiprybė netekus 
mylimo vyro ir tėtės.

Aldutė ir Rimantas Rekešiai
Dėl Gailutės 

Meškevičienės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 

artimuosius.
Rajono bibliotekininkų 

bendruomenė

Rugpjūčio 7 d. 19 val. 
kaimo turizmo sodyboje ‘’Bičnamis’’ 

įvyks 21-asis tradicinis kasmetinis 

gitaristų-bardų festivalis.
Renginys nemokamas

Porciunkulës atlaidai Plokðèiuose
Rugpjûèio 2 dienà 

350 metø jubiliejø ðvenèianèiuose Plokðèiuose 
vyks Porciunkulës atlaidai, 

o Ðvè. Mergelës Marijos Vardo baþnyèios ðventoriuje 
bus paðventintas koplytstulpis per 150 metø èia 

dirbusiems klebonams atminti. 
Ðv. Miðios: Ðventaduobëje – 9 val., 

baþnyèioje: Votyva – 10.30 ir Suma – 12 val.

Alinos Plioplienės privačioje 
spaudos platinimo tarnyboje 

Šakių miesto gyventojai 

gali užsiprenumeruoti 
šiuos leidinius:

“Laikraštis Valsčius”, “
Lietuvos rytas”, 
“Vakaro žinios”.

Leidiniai bus pristatomi iki 8 valandos.
Tel.: 8 623 55273 

arba el.p. alinyteee@gmail.com
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Kalendorius
Saulė 
teka 05 val. 27 min.
leidžiasi 21 val. 23 min.
dienos ilgumas 15 val. 56 min.
31 metų savaitė
Mėnulis – Priešpilnis

Varduvininkai
08.01 Alfonsas, Bartautas, 

Bartautė, Almeda
08.02 Steponas, Tautvilas, 

Guoda, Gustavas, Alfonsas
08.03 Lidija, Mangirdas, 

Lengvinė, Augustė

Šeštadienis,
rugpjūčio 1 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Klausimėlis.
6.25 Pasaulio puodai.
7.20 „Bebė ir Tina. Sutrikę ir apkerėti“. (f)
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.50 „Džesika Flečer“.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22.30 „Tvirti vyrukai“. (f)

LNK 
6.50-10.00 Animac.f.
11.40 „Trys nindzės sugrįžta“. (f)
13.30 „Ponas Bynas“. (f)
14.30 „Zatura. Nuotykiai kosmose“. (f)
16.35 „Paskutinis tėvų išbandymas. 

Mažieji Fokeriai“. (f)
18.30 Žinios.
19.30 „Debesuota, numatoma mėsos 

kukulių kruša“. Animac.f.
21.25 „Tėtukas namie 2“. (f)
23.25 „Kietuolis Rodas“. (f)

TV3 
6.30-8.00 Animac.f.
8.30 „Kitsy“.
9.00 „Sveiki atvykę“.
9.30 „Maisto kelias“.
10.30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11.00 „Mano mažoji sesutė Mirai“. 

Animac.f.
13.00 „Čihuahua iš Beverli Hilso“. (f)
14.50 „Nuleist periskopą!“. (f)
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Garfildas“. (f)
21.05 „Holograma karaliui“. (f)
23.00 „Ta nejauki akimirka“. (f)

BTV 
6.00 „Geriausi šuns draugai“.
7.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Lituanos Locos.
10.00 „Geriausi šuns draugai“.
10.30 „Nepaprastos žmogaus 

galimybės“.
11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Spec.būrys. Išlieka stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
14.00 „Pragaro virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.05 „Ekstrasensų mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „International“. (f)
23.50 „Ryklys robotas“. (f)

Sekmadienis,
rugpjūčio 2 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
9.00 „Princesė Malėnė“. Pasaka.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.50 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno Loto“
15.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 „Lietuvos kolumbai“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo.
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Otilijos fon Faber – Kastel 

istorija“. (f)
23.05 „Kai apkabinsiu tave“. (f)

LNK 
6.40-9.50 Animac.f.
11.20 „Beverli Hilso nindzė“. (f)
13.10 „Ponas Bynas“. (f)
13.40 „Nuogas ginklas 33 1/3“. (f)
15.20 „Šeimos savaitgalis“. (f)
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Supermenas. Sugrįžimas“. (f)
22.30 „Taiklus šūvis“. (f)

TV3 
6.30-8.00 Animac.f.
8.30 „Kitsy“.
9.00 „Ūkio šefas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
11.00 „Žalioji byla“.
11.30 „Dama ir valkata“. Animac.f.
13.05 „Baltuolė ir Rožytė“. (f)
14.40 „Seni vilkai“. (f)
16.25 „Havajai 5.0“.
17.25 „Tai - mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Kodas: L.O.B.I.A.I.“. (f)
22.05 „Šeimos susitikimas“. (f)
0.10 „Iksmenai. Praėjusios ateities 

dienos“. (f)

BTV 
6.00 „Pričiupom!“.
6.30 Baltijos galiūnų čempionatas. 
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos galiūnų komandinis 

čempionatas. Žagarė.
10.00 „Geriausi šuns draugai“.
10.30 „Nepaprastos žmogaus 

galimybės“.
11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Spec.būrys. Išlieka stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
14.00 „Pragaro virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.05 „Ekstrasensų mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Narkotikų prekeiviai. Meksika“.
22.45 „Sūnus paklydėlis“.
23.40 „Fargo“.

Tegul laikas Tau nutapo drobę iš šviesių spalvų,
Tegul jis ramiai vingiuoja be pavojų ir kliūčių.

Te jame kiekvieną dieną būna gera ir jauku,
Tegul sveikata ir Dievo palaima Tave lydi visada.

Jubiliejaus proga
Ireną 

STANKEVIČIENĘ
sveikina Julija, Danutė, Aldona, Juozas, Janina.

Su meile lietuviškai uogai
Sėkmė lydi tuos, kurie 
nebijo darbo, rizikos, 
turi svajonę ir atkakliai 
stengiasi ją įgyvendinti. 
Taip galima pasakyti ir 
apie visai prie pat Jankų 
esančio šilauogių ūkio 
įkūrėją Astą Matukynę. 
Jaunai moteriai ir jos 
šeimai darbas ūkyje 
– nuostabus laikas 
gamtoje, šauni patirtis, 
atokvėpis nuo protinės 
veiklos bei energijos 
šaltinis visai darbo 
savaitei.

Tarp miesto ir kaimo
Iš pirmo žvilgsnio atrodo 

nerealu, kad žmogus, gyve-
nantis Marijmpolėje, dirbantis 
Kazlų Rūdoje bei turintis ūkį 
Jankuose, gali visur kokybiš-
kai suspėti. Pasirodo – gali! 
Žinoma, be aplinkinių pa-
galbos išsiversti nepavyksta, 
tad šilauogių ūkyje darbuojasi 
visa šeima – padeda netoliese 
gyvenantys tėvai, sesuo, mielai 
talkina vyras su dukrele Urte 
bei augintiniu Pepsiu, kuris 
kartais patenka į reklamos 
kadrą. Talkon atskuba ir griška-
būdietės draugės Agnės šeima, 
nelabai toli auginanti smidrus, 
būrys marijampoliečių draugų, 
nebijančių žemės ūkio darbų ir 
mielai leidžiančių laiką uogy-
ne. Dažni šeimos vakarai bei 
sezono savaitgaliai skiriami 
ne poilsiui jaukioje namų ap-
linkoje ar kelionei į svečius, o 
triūsiant prie šilauogių. Pasak 
pašnekovės, tai – turiningos 
akimirkos gamtos prieglobs-
tyje, kai bendravimas ir darbas 
sukuria harmoningą visumą.

Pradžia – nuo žinių
Auginti šilauoges buvo pasi-

rinkta neatsitiktinai – domėtasi 
šia tema apsčiai. Įtakos pasirin-
kimui turėjo ir mėgstamos lai-
dos „Svajonių sodai“, „Svajonių 
ūkis“,- tėveliui pavargus dirbti 
žemę, buvo sunku atiduoti ją į 
svetimas rankas. Giliai viduje 
tūnančiai žemdirbiškai sielai 
norėjosi ir efektyviai išnaudoti 
nedidelį žemės plotą, ir atras-
ti naudingą kultūrą. Skaityta 
daug literatūros, lankytasi pas 
augintojus, dalyvauta semina-
ruose, o galop, sukrovus reika-
lingą žinių bagažą, 2016 įkurtas 
šilauogių ūkis. Didesniame nei 
hektaras plote pasodinta per 
1300 krūmų, o šiemet ūkis 
prasiplėtė dar 350-čia naujai 
pasodintų krūmelių. Iš viso 
auga penkios ne tik įvairaus 
ankstyvumo, bet ir skirtingo 
skonio bei dydžio uogų veislės. 
Šiemet šilauogių sezonas pra-
sidėjo gana anksti – pirmąsias 
uogas ponia Asta skynė liepos 
10-ąją. Tai leido jas gana pel-
ningai parduoti, nes kaina siekė 
iki 12 eurų už kilogramą. Šiuo 
metu 1 kg uogų kainuoja 6-7 

eurus,- ūkio savininkė mano, 
jog ne tik investicijos, bet ir 
pats triūsas turi savo vertę. Ji 
pasakoja, kad karantino laiko-
tarpis buvo dėkingas šilauogių  
augintojams – galėjo ilgiau pa-
dirbėti laukuose. Vakarais de-
ginant šlapius šiaudus pavyko 
žiedus apsaugoti nuo šalnų, tad 
dabar derliumi nesiskundžia 
– jei pernai iš viso per sezoną 
priskinta 400 kg, tai jau dabar 
skaičiuojama daugiau nei 300 
kg derlių. 

Šilauogės – jaunystės 
uogos

Sodinė šilauogė – ne tik 
viena naujausių ilgaamžių ne-
tradicinių sodo augalų, bet ir 
plataus spektro vitaminų šal-
tinis. Puikaus skonio uogos 

– antioksidantų šaltinis, jose 
esančios madžiagos saugo 
organizmą nuo senėjimo (at-
erosklerozės, Alzheimerio, 
Parkinsono ligų), mažina cho-
lesterolio kiekį kraujyje, gerina 
širdies ir kraujagyslių sistemos 
veiklą, mažina akių nuovargį 
dirbantiems kompiuteriu. Dalis 
Mendelejevo lentelės elementų 
– geležis, kalcis, kalis, magnis, 
cinkas, fosforas, varis, folio 
rūgštis – telpa nedidelėje tam-
siai mėlynoje, šiek tiek mėlynę 
primenančioje uogoje. Apie jų 
naudą ponia Asta galėtų pasa-
koti daug ir be galo įdomiai, 
tačiau bene svarbiausia tai, kad 
didelis dėmesys šiame ūkyje 
skiriamas ekologijai – anot 
pašnekovės, patiems auginant 
vaikus norisi, kad jie valgytų 

Savaitgalis nudžiugins tik viena 
malonia diena

Šeštadienio dieną ties Lietuvos padange dažnai 
švies saulė. Trumpalaikis, nelabai gausus lietus 
Suvalkiją aplankys antroje dienos pusėje, kai kur, 
tikėtina, pagriaudės perkūnija. Vėjas bus apysmar-
kis, pūs iš šiaurės vakarų, šiaurės. Temperatūra 
įdienojus šoktelės iki 22-24 laipsnių.

Sekmadienį mūsų šalies orus ims lemti aukš-
to slėgio sritis. Naktį debesų šydas retės, lie-
taus tikimybė menks. Dvelks silpnas, nepasto-
vios krypties vėjas. Temperatūra paryčiais pa-
žemės iki 10-12 laipsnių šilumos. Sekmadienio 
diena prognozuojama labai graži, mažai debe-
suota ir sausa. Vėjas ir toliau išliks nestiprus. O 
šiluma gyventojus palepins dar šiek tiek labiau, 

termometrai pietvakariniuose rajonuose rodys 
24-26 laipsnius.

Pirmadienio naktį debesuotumas ims didėti, 
nes iš vakarų artinsis šaltasis atmosferos frontas, 
kuris dieną praslinks per visą šalį. Naktį Suvalkijoje 
išliks sausa, o dieną klius trumpalaikio lietaus. 
Vėjas ims pūsti iš pietvakarių, pasieks 6-11 m/
s greitį. Apniukusią naktį atvės iki 14-16, o die-
ną sušils iki 22-24 laipsnių.

Panašu, kad antradienio dieną Lietuvą pasieks 
ciklonas iš pietų, kuris, tikėtina, atgabens gerokai 
didesnę lietaus porciją. Šiluma bus menkesnė, o 
vėjas darysis nemalonus – ims stiprėti.

Sinoptikė Edita Gečaitė

sveikas vitaminais, o ne chemi-
kalais praturtintas uogas.  

Sveikas požiūris į 
konkurenciją

Nuo šių metų A.Matukynė 
– Lietuvos uogų augintojų aso-
ciacijos narė, uogų indelius jau 
puošia etiketės ne tik su ūkio, 
bet ir su asociacijos logotipu. 
Tai – ir noro tobulėti, ir atkak-
laus darbo rezultatas. „Mes esa-
me draugai, o ne konkurentai, 
dalinamės patirtimi, žiniomis 
ir praktiniais įgūdžiais, stengia-
mės padėti vieni kitiems, kon-
sultuojamės. Tai bendraminčių 
ratas, kuriame gali būti atviras 
idėjoms ir nebijoti pasidalinti 
svajonėmis“,- kalbėjo šilauo-
gių ūkio prie Jankų įkūrėja. 
Džiugu, kad apsilankantiems 
svečiams jame stengiamasi ne 
tik uogas parduoti, bet sutei-
kiama daugybė informacijos. 
Šaunų savaitgalį čia praleido 
svečiai iš Utenos, patirdami 
mažą popietės edukaciją – ir 
patys uogas skynė, ir jų skonį 
degustavo. Uteniškiai išsivežė 
30 kg mūsų krašto uogų, nors 
dienos rekordas – 55 kg – kol 
kas dar neįveiktas. Viešėjo ir 
svečiai iš Rumšiškių, kurie savo 
konditerijos gaminiuose norė-
tų naudoti natūralias šilauoges, 
nes jos suteikia subtilų skonį. 
Šilauoges galima ne tik šaldyti 
– iš jų gaminamas puikaus sko-
nio vynas, džemai, išradingos 
šeimininkės jomis pagardina 
ne tik blynus, bet ir mišraines, 
netgi silkę. 

Šiltas ir jaukus bendravimas 
A.Matukynės šilauogių ūkyje 
palieka puikius prisiminimus, 
kviečia užsukti dar kartą pasi-
mėgauti vasaros pabaigos uogų 
skoniu, mat pati savininkė au-
gina jas su didele meile.

Vitalija Ližaitienė

Asta Matukynė, triūsdama savo ūkyje, net nepastebi, kaip bėga 
laikas. S.Sinkevičiaus nuotraukos.

Šilauogės vis labiau užkariauja ne tik valgytojų, bet ir augintojų širdis.


