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Sunkiausiai karantiną išgyvenanti
įmonė nepraranda vilties
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ
Pradinukų grąžinimas
į mokyklas, kai kurių
ugdymo įstaigų skyrių
uždarymas, privačių
ir didžiųjų šalies
transporto įmonių
maršrutų nutraukimas
bei pasitraukimas iš
rinkos galbūt nuteiktų
viltingai Šakių
autobusų parko veiklos
perspektyvą. Tačiau
2020-ieji metai parodė,
kad ši įmonė buvo
labiausiai pažeidžiama
savivaldybės įmonių
sąraše nenumatytoms
aplinkybėms, kurias lėmė
COVID–19 pandemija
ir ilgalaikis karantinas.
2020-aisiais praktiškai
per pastarąjį dešimtmetį
įmonė pirmą kartą
patyrė nuostolį – per
54 752 eurus. O kur dar
laukiantys iššūkiai?

Atsižvelgiant į artimiausių dienų orų prognozę, rajono savivaldybės administracijos direktorius Dainius Grincevičius pasirašė įsakymą centralizuoto šildymo sezono pabaigą iš balandžio 27 dienos nukelti į balandžio 30 dieną. Galimybe prašyti
nutraukti šildymą anksčiau kol
kas pasinaudojo vienintelis
Vytauto g. 4 daugiabutis, aptarnaujamas UAB„Nemuno būstas“.
UAB „Šakių šilumos tinklai“ vadovas Raimondas Rauckis tikisi,
kad nuo balandžio 30 d. hidrometeorologų prognozės pildysis ir orai pagaliau atšils.

Sureagavo

Balandžio 22 dieną, apie 10.50
val., Bendrajam pagalbos centrui buvo pranešta apie tai, kad
V.Kudirkos gatvėje, Šakių mieste, vyksta mitingas, būriuojasi
daug žmonių, o šiam renginiui
savivaldybės leidimas neišduotas. Rajono policijos komisariato
viršininkas Aušrys Kvederevičius
informavo, kad nurodytu adresu
nuvykę policijos pareigūnai kelių eismo taisyklių pažeidimų nenustatė, taip pat nepastebėjo ir
kitų nusižengimų – nurodytoje
vietoje stovėjo trys automobiliai
su renginio „Didysis šeimos gynimo maršas 2021“ simbolika,
bei trys asmenys dalino skrajutes bei spaudą, susijusius su planuojamu renginiu.„Dėl aplinkybių, susijusių su šiuo pranešimu,
niekas nenubaustas, bet aplinkybės tikslinamos, dėl galimo pažeidimo aiškinamasi“,– komentavo A.Kvederevičius.

Parama

nukelta į 3 psl.
Karantino metu „Šakių autobusų parkas“ patiria itin sumažėjusį keleivių skaičių, tenka važiuoti praktiškai tuščiais autobusais, todėl
nuostolis – neišvengiamas. S.Sinkevičiaus nuotr.

Šakių rajonas gali
būti išbrauktas iš
„gerųjų“ sąrašo
Tačiau yra ir gerų žinių.
Anot R.Juškaičio, vadinamoji
Anykščių atmaina, kurios vienas atvejis siejamas su Šakiais,
jau nebeaktualus. Šis atvejis
užfiksuotas dar balandžio 3
dieną, žmogus dirba Jurbarke,
bet gyvenamąją vietą yra deklaravęs Šakių rajone. Jis nuo
COVID–19 viruso pasveiko
dar balandžio 9 dieną, o kiti
du su juo sieti didelės rizikos kontaktų turėję asmenys
izoliavosi, jie virusu neužsikrėtė.
Per septynias pastarąsias
paras dėl COVID–19 viruso
Anykščių atvejis
testavosi 727 žmonės, teigianebeaktualus
Šakių rajono savivaldy- mų tyrimų dalis – 3 proc.
bės rodiklis – 207 nauji atvejai per 14 dienų 100 tūkst. Daugiau nei 2,5 tūkst.
gyventojų (Lietuvos rodiklis nepaskiepytų senjorų
Pirma doze paskiepyta
– 538,7). Saviizoliacijoje –
197. „Kadangi Šakių rajono 24,43 proc. rajono gyventojų
savivaldybei priskiriami 207 (6368 žmonės). Antrąja doze
nauji atvejai 100 tūkst. gyven- vakcinuota 8,96 proc. gyventojų, galbūt būsime išbraukti tojų (2336 žmonės). Šakių
iš gerųjų savivaldybių sąrašo. rajone galimai imunizuoti
Jeigu iš jo iškrisime, tada rei- (persirgę ir vakcinuoti bei
kės testuoti mokinius, tačiau imunitetą turintys žmonės)
šį klausimą Vyriausybė spręs 29,4 proc.
tik trečiadienį“,– pasakojo panukelta į 5 psl.
šnekovas.
Pirmadienio duomenis,
Šakių rajone COVID–19
virusu sirgo 57 mūsų
gyventojai, tad Šakių
rajonas yra „raudonoje“ zonoje. Per parą
COVID–19 diagnozę
vidutiniškai išgirsta po
keturis mūsų rajono
gyventojus. „Stovime
vietoje, situacija nei gerėja, nei blogėja“,– sakė
ekstremaliųjų situacijų operacijų vadovas
Redas Juškaitis.

Šildymas

Strategiją gelbsti verslo
įmonių projektai
Loreta BATAITIENĖ
Kaimo bendruomenės
turi idėjų, tačiau stinga
pinigų jų įgyvendinimui,
juolab nedrąsu kurti
darbo vietas. Verslo
įmonės drąsesnės –
naudojasi galimybe gauti
paramą, nors nemažą
dalį lėšų tenka investuoti
patiems. Įgyvendinant
Šakių krašto vietos
veiklos grupės (VVG)
strategiją, daugiau nei 80
procentų verslo projektų
įgyvendina verslininkai.
Reikia rajonui naudingų
projektų
Kaimo bendruomenės daug
nuveikė – suremontavo nemažai savivaldybei priklausančių
patalpų ir pastatų, kurias bendruomenės valdo patikėjimo
teise, tik vienintelė Panovių
kaimo bendruomenė turi
nuosavas, sutvarkė viešąsias
erdves, o Griškabūdžio bendruomenės centras sugebėjo
nupirkti... tvenkinį ir aplink jį
kuria aktyvaus poilsio oazę.
nukelta į 5 psl.

Savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vedėja Irena
Žemaitienė informavo, kad karantino metu Žemės ūkio ministerija numatė vienkartinę paramą.
Kai žemės ūkio subjektas gauna pajamų iš daržininkystės, uogininkystės arba sodininkystės
ir jos sudaro ne mažiau kaip 50
proc. visų veiklos pajamų, gali
gauti 1800 eurų išmoką. Jeigu
žemės ūkio valdoje yra partnerių
ar samdomų darbuotojų, kiekvienam iš jų skiriama 1800 eurų
išmoka. Besiverčiantiems gyvulininkyste išmokos priklauso nuo
valdos ekonominio dydžio, o pinigų suma – nuo 121 iki 38 eurų
(kuo mažesnė valda, tuo išmoka
didesnė). Visais atvejais pagalbos
dėl COVID–19 suma negali viršyti 7000 eurų. Kas atitinka nustatytus reikalavimus ir gali pretenduoti į išmokas, konsultuoja
žemės ūkio specialistai.

Stovyklos

Ketvirtadienį Švietimo, mokslo ir sporto ministerija paskelbė, jog ir šiais metais skirs pinigų vaikų vasaros stovykloms.
Anot Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiojo specialisto Gintaro Demeniaus, joms
numatyta skirti 450 tūkst. eurų.
Paraiškas dėl stovyklų gali teikti
visos bendrojo ugdymo mokyklos. Dar viename konkurse galės
dalyvauti ir neformaliojo ugdymo įstaigos. Praėjusiais metais
Švietimo, mokslo ir sporto ministerija dėl atšauktos Moksleivių
dainų šventės vaikų vasaros stovykloms ir kitoms neformaliojo
vaikų švietimo veikloms skyrė 2,5
mln. eurų. Pinigai savivaldybėms
paskirstyti pagal vaikų skaičių.
Mūsų rajono savivaldybei tuomet
buvo skirta 23 500 eurų.

ISSN 2424-6107
ISSN 2438-6743 (online)
Šakių krašto vietos veiklos grupės pirmininkas Juozas Dainelis
sako, kad tiek verslo, tiek bendruomenių atstovai turėtų naudotis
galimybe gauti lėšų idėjų įgyvendinimui. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Iš teismo salių

Melavo gelbėdamas
draugą
Du kartus teistas rajono
gyventojas G.A. primelavo pareigūnams. Tačiau
vyras taip elgėsi ne pikto
norėdamas, bet gelbėdamas savo draugą, o kai šis
mirė, melagystę pripažino. „Dabar jam nepakenksiu“,– sąžiningai pripažino
šakietis.
G.A. primelavo duodamas
parodymus, kai buvo apklausiamas rajono policijos komisariate dėl viešosios tvarkos pažeidimo. Jis tvirtino, kad praėjusių metų lapkritį, apie 20 val.,
ėjo link namų pro Siesarties tiltą nuo sodų pusės Draugystės
2–ąja gatve ir prieš pat tiltuką tamsoje pastebėjo tris asmenis, kuriems buvo maždaug
20 metų. „Aš ėjau pro juos ir
išgirdau sakant „duok rūkyti“. Atsakiau, kad jeigu išmoko rūkyti, tai reikia išmokti ir
nusipirkti. Tada, perėjęs tiltuką,
gavau smūgį į nugarą, parvirtau ir ne mažiau kaip tris kartus jaučiau kojų spyrius į įvairias kūno vietas“,– įvykius aiškino užpultasis. Pareigūnams
G.A. pasakojo, kad po šio įvykio grįžo namo ir iškvietė medikus, nes skaudėjo galvą ir krūtinę. Šakių ligoninės priėmimo
skyriuje gydytojas jį apžiūrėjo
ir greitosios pagalbos automobiliu išsiuntė į Kauno ligoninę.
Ten rimtesnių traumų nenustatė ir išleido į namus. Kitos ap-

klausos metu jis jau tvirtino,
jog jaunuoliai nesumušė, o istoriją vyras išgalvojo nenorėdamas turėti problemų. Jis pripažino, kad išties į kailį gavo nuo
draugo G.G., su kuriuo soduose,
prie prekybos centro„Senukai“,
vartojo alkoholį.„Seniai esame
draugai, visą laiką palaikėme
gerus santykius. Tą dieną buvau gerokai išgėręs, kai G.G.
pradėjau priekaištauti dėl to,
kad nebendrauja su tėvu. G.G.
labai įsižeidė ir supyko, todėl
man trenkė“,– prisipažino vyras. Po nesutarimų jis patraukė savo keliais, tačiau pasijuto blogai, todėl išsikvietė medikus. Medicinos įstaiga apie
sužalotą vyrą informavo policijos pareigūnus, o šie pradėjo aiškintis įvykio aplinkybes.
„Nenorėjau įduoti savo draugo, nes santykiai buvo geri.
Policijos pareigūnams pamelavau, kad sumušė jaunuoliai
prie tiltuko, tačiau pretenzijų
niekam neturėjau, todėl galvojau, kad viskas tuo ir baigsis“,– neslėpė šakietis. Jis pripažino, kad dar kartą apklausiamas policijos pareigūnų pasakė tiesą, nes G.G. mirė, todėl
pakenkti draugui negali.
Teismas G.A. pripažino kaltu
padarius nusikaltimą ir įpareigojo neatlygintinai dirbti kas
mėnesį po 40 valandų visuomenės labui, iš viso – 160 valandų.
LV inf.

Brangi kelionė pas
kaimyną
Vedęs, dirbantis, anksčiau
neteistas rajono gyventojas M.M. šių metų vasario
2 dieną vairavo girtas, todėl teks paploninti piniginę ir mažiausiai trejus metus negalės vairuoti.
Automobilį„Nissan Primera“
apie 21.30 val. sustabdę policijos pareigūnai vairuotojui nustatė 1,70 promilių girtumą.
Vyras teigė, kad namuose išgėrė apie du litrus alaus ir sugalvojo nuvažiuoti pas kaimynus. „Žinojau, kad jo žento automobilyje yra palikti rakteliai,
todėl pasiėmiau jo automobilį“,– aiškino pažeidėjas. Jis vairuotojo pažymėjimo neturi ir
niekada neturėjo, puikiai suprato, kad vairuoti girtam negalima, tačiau, apsvaigęs nuo
alkoholio, nesusimąstė apie atsakomybę. „Žento leidimo važiuoti automobiliu neprašiau ir
maniau, kad apie tai jis nesužinos. Nuvažiavau pas kaimynus, tačiau į kiemą greitai atėjo mano žmona, todėl teko važiuoti namo. Bet prie įvažiavimo į pagrindinį kelią sustabdė
policija“,– trumpą kelionės istoriją papasakojo M.M.
Liudytoja E.M. paaiškino, kad
su bendradarbe grįžo į kaimynės namus ir išgėrė po dvi stiklines sidro. Joms bendraujant į
kiemą įvažiavo vyras su žento
automobiliu. Nuėjusi prie jo ne-

pastebėjo, kad jis išgėręs, bet
kai įsėdo į automobilį, o šis pradėjo kalbėti, suprato, kad neblaivus.„Pradėjau priekaištauti,
kodėl be leidimo paėmė žento automobilį, klausiau, iš kur
gavo raktelius. Vyras atsakė, kad
rakteliai buvo palikti užvedimo
spynelėje. Važiuojant kelią užstojo policijos automobilis ir
pareigūnai tiek man, tiek vyrui nustatė neblaivumą. Vyras
žento automobilį pasiėmė be
leidimo, vairuotojo pažymėjimo mano vyras neturi“,– kalbėjo moteris.
Automobilio savininkas teigė, kad „Nissan Primera“ buvo
palikęs draugės tėvų kieme ir,
žinodamas, kad M.M. neturi vairuotojo pažymėjimo, įspėjo nesėsti prie vairo. Tačiau vasario 2
dieną sulaukė draugės mamos
skambučio, kad policija sulaikė vairavusį girtą vyrą.
Prokuroras neblaiviam vairuotojui siūlė skirti 5000 eurų
baudą ir uždrausti vairuoti
transporto priemones trejus
metus, taip pat konfiskuotino
turto, kurio vertė atitinka automobilio vertę – 820 eurų.
Teismas M.M. pripažino kaltu ir skyrė 4500 eurų baudą,
tačiau ją sumažino iki 3000
eurų, taip pat uždraudė vairuoti transporto priemones
trejus metus ir valstybės naudai priteisė 820 eurų.
LV inf.
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Šeimos žygis prasidėjo nuo Šakių
Protesto žygį „Didysis
šeimos gynimo maršas
2021“ organizatorių
komitetas pradėjo balandžio 22 dieną nuo Šakių
miesto. „Norime atkreipti
visuomenės dėmesį į
šeimos vertybes ir pakviesti bendram žygiui
gegužės 15 dieną“,- kalbėjo šios akcijos komunikacijos vadovas Viktoras
Jašinskas.
Jis teigė, kad vyksta tradicijų
naikinimas, o ši mada ateina
iš kitų Europos Sąjungos šalių
fondų, kurie galimai finansuoja kitų ideologijų atstovus.
„Bandoma prastumti įstatymus,
prieštaraujančius Konstitucijai
– Stambulo konvenciją, todėl
nusprendėme netylėti. Nors
karantinas riboja susibūrimus, tačiau tylėti negalima,
reikia atstovėti savo protėvių
tradicijas“,- teigė V.Jašinskas.
Jis gyvena Zapyškyje, Kauno
rajone, todėl taip lėmė, kad
žygio populiarinimas pradėtas
nuo Šakių rajono. Jis tvirtino,
kad šis žygis visiškai nesusijęs
su jokia partija arba partiniu
judėjimu.
Šakių miesto centre, prie
protesto žygį reklamuojančio
autobusėlio ir besidairančių organizatorių, susirinko tik keli
žmonės. Tačiau atėjo tie, kurie
palaiko tokią iniciatyvą ir tvir-

Vieni iš protesto žygio organizatorių Viktoras Jašinskas (kairėje) ir Raimondas Januševičius tvirtina,
kad atėjo laikas ginti šeimos teisę. S.Sinkevičiaus nuotr.

tino, jog reikia labiau puoselėti
šeimos vertybes. „Kai esame
įsprausti į kampą, tada pradedame mąstyti ir judėti. Tai
yra geras reiškinys, žmogaus
laisvė pareikšti savo nuomonę,
nes iki šiol tik kantriai tylėjome“,– kalbėjo šakietis. Jam pritarė ir moteris, kurios žodžiais,
visada mūsų bendruomenėje
buvo homoseksualių žmonių ir
jų niekas nesmerkė. Nesmerkia
ir dabar, tačiau kai jų interesai
sureikšminami paminant tikrąsias šeimos vertybes, reikia
tautai priminti, kas yra tikra
šeima. „Kai tiek daug reklamos
apie vyro su vyru santykius, tai

jaunimui kažin ar sugebėčiau
išaiškinti, jog tikrosios šeimos
vertybės yra visai kitos, nes pilna šeima - tai vyras, moteris ir
vaikai“,– teigė šakietė. Jos nuomone, šis žygis per Lietuvą nieko nesupriešins, o tik atkreips
dėmesį į šeimos statusą.
Prie šio žygio iniciatorių
buvo ir šakietis Raimondas
Januševičius. Jo pastebėjimu,
zanavykai yra santūrūs žmonės, todėl kvietimas ateiti
pasikalbėti nesulaukė didelio
dėmesio. Tačiau šis judėjimas didelio atgarsio sulaukė
Žemaitijoje – ten jau tūkstantis dalyvių užsiregistravo

ir planuoja dalyvauti žygyje,
kai Marijampolėje atsirado
tik apie šimtas entuziastų.
„Dar turime laiko, tikimės,
kad žmonės prisijungs“,– neabejojo R.Januševičius.
Protesto maršas prasidės
vienu metu visoje Lietuvoje,
renginio finišas – protesto
mitingas Vilniaus Vingio parke. Planuojama rinkti parašus
ir teikti reikalavimus valstybės vadovams siekiant atkurti
stabilumą valstybėje, saugumą
šeimoje bei Konstitucijos garantuojamas piliečių teises ir
laisves.
LV inf.

Nauja tvarka užtikrins gyvūnų gerovę?
Nuo gegužės 1 dienos
įsigalioja Mažmeninės
prekybos taisyklių
pakeitimai, numatantys
pareigą parduodantiems
augintinius – šunis, kates
ir šeškus, taip pat ūkinius
gyvūnus – ženklinti
ir skelbti apie juos
išsamesnę informaciją.
Skelbiant – daugiau
informacijos
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT)
Marijampolės departamento
Šakių skyriaus vyriausioji veterinarijos gydytoja–inspektorė Emilija Jančarienė teigė,
kad vienas iš būdų parduoti augintinius yra skelbimų portalai,
tačiau pastebėta, kad dažnu atveju augintiniai realizuojami be
dokumentų. Todėl Vyriausybė
paskelbė Mažmeninės prekybos taisyklių pakeitimus. Juose
numatyta, kad visiems gyvūnų pardavėjams – veisėjams,
globėjams ar prekiautojams
Balandžio 22 dieną
ugniagesiai atliko
stebėjimo darbus
sprogmenų radimo
vietose – Žvirgždaičių
ir Griškabūdžio
seniūnijose.
Apie 13.35 valandą ugniagesiai gelbėtojai gavo policijos
komisariato pranešimą, kad
A.Liorentaitės gatvėje, Tupikų

V.Kudirkos g. 35, 71125, Šakiai.
Darbo laikas: 900-1200 - 1300-1600
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– privaloma skelbimuose nurodyti VMVT suteiktą veterinarinio patvirtinimo ar registracijos numerį, Žemės ūkio
ministerijos nustatyta tvarka
paženklinto ir Ūkinių gyvūnų
registre registruoto ūkinio
gyvūno bandos ar individualų
numerį, taip pat paženklinto
ir Gyvūnų augintinių registre
registruoto gyvūno augintinio
(šuns, katės, šeško) mikroschemos numerį, gyvūno atvedimo
datą arba amžių, gyvūno kilmės
šalį. E.Jančarienė teigė, kad nusprendusiems įsigyti gyvūną
ši informacija labai svarbi ir
reikalinga, nes dažnai susiduriama su nesąžiningais gyvūnų
veisėjais ar prekiautojais.
Inspektoriai prašo skelbimų portalų administracijų
blokuoti skelbimus, kurie pateikti pažeidžiant nustatytą
tvarką. Jau buvo atvejų, kai
skelbime nurodomi gyvūnų
veisėjai neregistruoti VMVT,
tad vykdė nelegalią ūkinę komercinę veiklą. Neteisingos,

klaidinančios informacijos apie
siūlomą parduoti gyvūną gali
užtraukti atsakomybę – piniginę baudą.
Ženklinimas būtinas, bet
jis kainuoja
Privatus veterinarijos gydytojas atkreipė dėmesį, kad
parduodami ar perduodami
augintiniai turi būti paženklinti poodine mikroschema ir
registruoti Gyvūnų augintinių
registre, o tai kainuoja apie 15
– 20 eurų. „Už šią kainą mes
galime atvykti į namus ir ne tik
paženklinti gyvūnus, bet ir vakcinuoti nuo pasiutligės“,– teigė
kalbintas veterinarijos gydytojas. Vakcinacija nuo pasiutligės
taikoma tik nuo 12 savaičių
amžiaus, tačiau labai svarbu
augintinius vakcinuoti ir nuo
kitų užkrečiamųjų ligų, kurios
gali būti jam pavojingos.
Gyvūnų gerovės įstatymo
pataisos nurodo, kad nuo
gegužės 1 dienos atvestus
šunis, kates ir šeškus būtina

paženklinti ir registruoti per
keturis mėnesius, o anksčiau
įsigytiems paženklinti ir registruoti skirti metai – iki
2022-ųjų gegužės 1 dienos. Ar
Gyvūnų gerovės įstatymo pataisos išjudins apmirusį šunų,
kačių ir namie laikomų šeškų
ženklinimą mikroschemomis?
Tuo abejoja netgi veterinarijos
gydytojai, kurių pastebėjimu,
kaime visų šunų ir kačių niekas
nesugaudys, o jeigu sodyboje
laksto keli šunys, tai savininkas
vargiai išlaidaus juos ženklindamas.
Kaip turėtų vykti privalomas
augintinių žymėjimas, kol kas
nelabai aišku. Tikėtina, kad
kontroliuoti gyvūnų registravimą galės daugiau tarnybų.
Dažniausiai gyventojai ženklina tik veislinius gyvūnus, o kad
registruotų mišrūnus – retas
atvejis, todėl niekas negali pasakyti, kiek tiksliai rajone yra
šunų, kačių ar šeškų.
LV inf.

Sprogmenų arsenalas
kaime, Žvirgždaičių seniūnijoje, laukuose rastas sprogmuo.
Atvykę jie užtikrino saugumą,
kol į įvykio vietą atskubėjusi Juozo Vitkaus inžinerijos
bataliono išminavimo kuopa
vietoje sunaikino 72 milimetrų
artilerijos sviedinį.

Apie 21 valandą ugniagesiai stebėjimo darbus atliko Margauskų kaime,
Griškabūdžio seniūnijoje. Čia
net kelias dienas vyko išminavimo darbai, nes atvykę išminuotojai rado septynis 77 milimetrų artilerijos sviedinius,
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keturis 88 milimetrų artilerijos
sviedinius, vieną rankinę granatą, dešimt šautuvo šovinių.
Jie nukenksminti ir sunaikinti
Kazlų Rūdos poligone. Toks
ginklų arsenalas rajono teritorijoje seniai nebuvo rastas.
LV inf.
giedrime.valscius@gmail.com
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Nukentėjo labiausiai
Ypač griežta disciplina, nuolatinės finansų ir ekonominės
būklės analizės įmonėje lėmė,
kad iki 2020 m. vasario mėnesio sudėtingomis kokurencinėmis sąlygomis ji sugebėjo dirbti
pelningai. Įmonės vadovas
Tomas Povilaitis sako, kad pernai sausis ir vasaris netgi buvo
pelningesni nei tie patys 2019
m. mėnesiai. Tačiau iš giedro
dangaus nugriaudėjo perkūnija
– smūgį sudavė pandemija. Ir
jeigu kitos savivaldybės įmonės paslaugų nenutraukė, nes
tiek šilumos ūkis, tiek vandens
tiekimas ir nuotekų tvarkymas
bei laidojimo paslaugos gyventojams buvo neišvengiamai
reikalingos, tai karantinas sustabdė žmonių judėjimą, netgi
atpratino nuo jo.
Pernai kovą paskelbus
Lietuvoje karantiną, Vyriausybė
priėmė giežtus keliones ribojančius sprendimus. Nuo to
laiko, sako įmonės vadovas,
Šakių autobusų parko veikla
praktiškai sustojo, prarasdama moksleivių vežimą, kuris,
net atšaukus pirmąjį karantiną, nebuvo atnaujintas, buvo
atšaukti visi užsakomieji reisai, įmonė pajamų neteko už
įvažiuojančius kitų transporto
įmonių autobusus į Šakių autobusų stotį. Nutraukus tolimojo
susisiekimo maršrutus, neliko
galimybės siuntų pervežimui,
uždaryti siuntų terminalai.
Vietinio susisiekimo maršrutai atnaujinti tik balandžio pabaigoje, tačiau keleivių skaičius
išliko labai mažas. O po pusmečio atėjo nauja banga – lapkričio 7 d. šalyje karantinas su
dar griežtesniais ribojimais vėl
buvo atnaujintas. Gruodžio 24
d., apribojus judėjimą tarp savivaldybių, nutraukti visi tolimojo susisiekimo maršrutų
reisai.
Pažado netesi
Savivaldybės taryba yra patvirtinusi nuostolingų, tačiau
visuomenei būtinų maršrutų
sąrašą, įsipareigojusi nuostolius
padengti. Tačiau dėl pandemijos labai dažnai maršrutai buvo

Sunkiausiai karantiną išgyvenanti
įmonė nepraranda vilties
problema iškilusi visoms savivaldybėms. Mūsų savivaldybės
administracija jau kreipėsi į
Finansų ministeriją, prašydama, kad vis dėlto pažadai būtų
ištesėti.

Įmonės vadovas Tomas Povilaitis laukia didžiųjų iššūkių – Šakiuose
paskelbto vežėjo konkurso ir viešojo transporto sistemos pertvarkos,
pagal kurią įmonė liktų be vienintelių pelningų tolimųjų reisų, o
gyventojai – be patogaus susisiekimo. S.Sinkevičiaus nuotr.

koreguojami. Įprastais metais
nuostolingi maršrutai savivaldybei atsieidavo apie 240 tūkst.
eurų, tačiau praėjusiais metais
iš biudžeto teko atseikėti 285
tūkst. eurų.
Įmonės vadovas T.Povilaitis
teigia, kad įskaitant priemiesčio nuostolių kompensaciją,
įmonės pajamos 2020 m. sudarė 807 824 eurus, kai tuo
tarpu pajamų sąnaudos buvo
862 576 tūkst. eurų. Pajamos
iš keleivių pervežimo, įskaitant
savivaldybės kompensaciją, sudarė 714 328 eurus ir, palyginti
su 2019 m., mažėjo net 330 276
tūkst. eurų. Kadangi ugdymo
įstaigos perėjo prie nuotolinio
mokymo, už nepervežtus mokinius pajamų įmonė negavo,
jai nuostolis nebuvo dengiamas. Negana to, nuo 2020 m.
kovo 16 d. iki balandžio 28 d.,

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ,
VYKDANČIŲ IKIMOKYKLINĮ IR PRIEŠMOKYKLINĮ
UGDYMĄ, BEI SVEIKATOS PRIEŽIŪROS IR GYDYMO
ĮSTAIGŲ PASTATŲ ŠILDYMO
2021 m. balandžio 26 d. Nr. AT-341; Šakiai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio
1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių patvirtinimo“ 61, 63, 65 ir 66 punktais, Šakių rajono
savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu
Nr.T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 24 punktu:
1. N u s t a t a u, kad Šakių rajono savivaldybės švietimo
įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, bei
sveikatos priežiūros ir gydymo įstaigų vadovai savarankiškai
priima sprendimus dėl įstaigų pastatų šildymo, tai suderinę
su uždarąja akcine bendrove „Šakių šilumos tinklai“.
2. P r i p a ž į s t u netekusiu galios Šakių rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 19 d. įsakymą Nr. AT-401 „Dėl Šakių rajono savivaldybės švietimo įstaigų, vykdančių ikimokyklinį ir priešmokyklinį ugdymą, pastatų šildymo“.
2. P a v e d u Šakių rajono savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriui įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, Šakių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje bei rajoninėje spaudoje.
Šis įsakymas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo
jo paskelbimo dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.
Administracijos direktorius Dainius Grincevičius
R-0251

vadinasi, daugiau kaip mėnesį,
šalies ekstremaliųjų situacijų
operacijų vadovo, sveikatos
ministro Aurelijaus Verygos
nurodymu, keleiviai buvo
vežami nemokamai, pasižadant savivaldybei dengti visus
nuostolius. Pasak savivaldybės
Biudžeto, turto ir strateginio
planavimo skyriaus vedėjos
Egidijos Grigaitienės, savivaldybė, vykdydama sveikatos ministro įsakymą, patyrė
apie 42 tūkst. eurų nuostolio.
Tačiau esmė ta, kad Sveikatos
ministerija pažadėjo, o tesėti
turėjo Finansų ministerija, kuri
šių įpareigojimų neprisiėmė ir
savivaldybei nuostolių neketina dengti. Tai ne vien mūsų
savivaldybės problema,– dėl
įsipareigojimų netesėjimo yra
susirūpinusi Lietuvos savivaldybių asociacija, nes tokia pati

Drastiškai sumažėjo
keleivių
Keleivių pervežimas niekada nebuvo labai pelningas
Šakių autobusų parkui, kadangi didesnę pusę keleivių (62
proc.), įskaitant mokinius, sudaro lengvatiniai, kuriems taikoma 50 ar net 80 proc. tarifo
lengvata.
Keleivių mažėjimas, pervežimo tarifai, išaugęs lengvųjų
automobilių skaičius, konkurencija su kitais vežėjais, nelegali keleivių vežimo veikla, taip
pat seniūnijų ir geltonieji mokykliniai autobusiukai, kuriais
tarsi lengvindama moksleivių
vežiojimo į ugdymo įstaigas paslaugą teikia savivaldybė, tuo
pačiu blogindama ekonominę
įmonės būklę, per praėjusius
metus buvo pagrindinis iššūkis
įmonei. Palyginti su 2019 m.,
pernai pervežamų mokinių
skaičius sumažėjo 49 908, tolimojo susisiekimo maršrutuose
keleivių skaičius sumažėjo 63
316, o mokinių – 4392. Iš viso
tolimojo susisiekimo maršrutuose praėjusiais metais sumažėjo 67 708 keleivių. Vietiniais
maršrutais pervežta per 77 900
keleivių mažiau nei 2019 m.,
tolimojo ir vietinio susisiekimo
maršrutais mažiau pervežta 45
600 moksleivių. Praėjusiais metais iš viso pervežta daugiau nei
136 300 keleivių mažiau nei
2019 metais.
Nežiūrint to, įmonė aptarnavo ir savivaldybės nekompensuojamus maršrutus. Šių
maršrutų nuostoliai praėjusiais
metais taip pat nemaži – 12 490
eurų, kai 2019 m. jie sudarė 3
675 eurus. Juos kompensavo

pelningi įmonei tolimojo susisiekimo maršrutų reisai.
Labai svarbi įmonės išlikimui – techninė parko būklė.
Iš 29 turimų autobusų net 22
nusidėvėję, vienas autobusas
pernai nurašytas. Dėl sunkios
ekonominės būklės, nors planavo, įmonė naujų įsigyti negalėjo, dėmesį ir finansus skyrė
esamų priežiūrai ir remontui.
Kadangi remontas atliekamas
daugiausia įmonės pajėgomis,
T.Povilaitis pastebi, kad remonto darbininkams tenka mokytis
perprasti naujesnės technikos
priežiūros subtilybes. „Ypač
pasigendama patyrusių, kvalifikuotų specialistų autobusų
elektrinės dalies remontui ir
priežiūrai, Šakiuose jų rasti
sudėtinga“,– teigia įmonės vadovas. Pagrindinė motyvacinė
priemonė, leidžianti neprarasti
kvalifikuotų ir gabių darbuotojų konkuruojant su kitomis
įmonėmis yra atlyginimas. O
bendrovėje jis mažas (vidutinis darbo užmokestis įmonėje 2020 m. sumažėjo palyginti
su 2019 m. ir buvo 921 eurų
per mėnesį). Dėl ekonominės
situacijos sumažėjo ir pačių
darbuotojų.
Laukia iššūkiai
Didžiulis iššūkis įmonei
šiemet būtų Lietuvos transporto saugos administracijos
planuojama viešojo transporto paslaugų organizavimo sistemos pertvarka, pagal kurią
žadama sumažinti apie 20 proc.
tolimojo susisiekimo maršrutų. Ją įgyvendinus daugelis pasienio savivaldybių, taip pat ir
Šakių rajonas, liktų be jų, vadinasi, Šakių autobusų parkas
liktų be pelningų maršrutų, o
gyventojai – be patogaus susisiekimo. Šiai pertvarkai nepritaria nei Lietuvos savivaldybių

asociacija, nei Lietuvos keleivių
vežimo asociacija, kuriai priklauso ir Šakių keleivių pervežimo įmonė. Teismo nutarimu
ir minėtų organizacijų prašymu
šie planai pratęsti iki šių metų
lapkričio 14 d.
Be to, įmonės laukia dar
vienas egzaminas, lemsiantis
jos išlikimą rinkoje. Tai – savivaldybės paskelbtas „Vežėjo
(operatoriaus) parinkimas viešųjų paslaugų įpareigojimams
vykdyti Šakių rajono savivaldybėje“, kuris, vos tik šalyje
prasidėjus karantinui, pernai
kovo 22 d. ir buvo paskelbtas,
tačiau balandžio pabaigoje nutrauktas, o liepą paskelbtas iš
naujo.
Kokios bus Šakių autobusų
parko galimybės jame, priklausys nuo konkurso sąlygų.
Konkursui autobusų parkas
ruošiasi. Kad būtų konkurencingas, žada įsigyti du naujus
autobusus. „Aišku, priklausys
dar ir nuo to, kokia situacija bus
po karantino, kiek vežėjų liks
rinkoje, kiek jų atnaujins darbą.
Keleiviai galbūt šiek tiek persiskirstys, bet nei Šakių rajonas,
nei jame gyvenantys žmonės,
taip pat ir keleiviai niekur nedings – paslaugą reikės vienaip
ar kitaip teikti“,– neabejoja
T.Povilaitis.
O pabaigti norėtųsi situacija, kai iš Sintautų į Šakius teko
pavėžėti pagyvenusią moterį.
Atrodo, moteris iš svetimo
„namų ūkio“, lyg ir netiktų jos
vežti, tačiau atvažiuoti iš Šakių
ji atvažiavo, nes prieš Motinos
dieną norėjo sutvarkyti kapus.
O išvažiuoti nebuvo kuo – valandą ar dvi stoviniavo prie
parduotuvės ir laukė, kas galėtų
ją pavėžėti atgal į Šakius, nes
autobusų jau nebebuvo.

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIUS ĮSAKYMAS
DĖL ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS
DIREKTORIAUS 2021 M. BALANDŽIO 22 D. ĮSAKYMO
NR. AT-334 „DĖL 2020–2021 METŲ ŠILDYMO SEZONO
PABAIGOS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE“
PAKEITIMO
2021 m. balandžio 26 d. Nr. AT-344; Šakiai
Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos
įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 13 straipsnio
1 ir 2 dalimis, Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 25 d. įsakymu Nr. 1-297 „Dėl Šilumos tiekimo ir vartojimo
taisyklių patvirtinimo“ 61, 63, 65 ir 66 punktais, Šakių rajono
savivaldybės administracijos nuostatų, patvirtintų Šakių rajono savivaldybės tarybos 2016 m. rugsėjo 23 d. sprendimu
Nr.T-277 „Dėl Šakių rajono savivaldybės administracijos nuostatų patvirtinimo“, 24 punktu:
1. P a k e i č i u Šakių rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus 2021 m. balandžio 22 d. įsakymo Nr. AT-334 „Dėl
2020–2021 metų šildymo sezono pabaigos Šakių rajono savivaldybėje“ 1 punktą ir jį išdėstau nauja redakcija:
„1. N u s t a t a u 2020–2021 metų centralizuoto šildymo sezono pabaigą – 2021 metų balandžio 30 dieną (2020–2021
metų necentralizuoto šildymo sezono pabaigą – 2021 metų
balandžio 27 dieną).“
2. P a v e d u Šakių rajono savivaldybės administracijos
Bendrųjų reikalų skyriui įsakymą paskelbti Teisės aktų registre, Šakių rajono savivaldybės administracijos interneto svetainėje bei rajoninėje spaudoje.
Šis įsakymas per vieną mėnesį nuo įsakymo paskelbimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui adresu: Laisvės al. 36, Kaunas,
arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams adresu: A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas.
Administracijos direktorius Dainius Grincevičius
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Gerbiami žemdirbiai

UAB ,,Aletovis’’ siūlo prekes bei paslaugas:

• Parduodame chemines augalų apsaugos priemones,
• Parduodame trąšas, am. salietrą ir kt.
• Grūdų valymo paslaugos,
• Teikiame grūdų beicavimo paslaugas,

R-0241
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“Savaitgalis“

Nestabilumas
valstybėje
– nelaimė
piliečiams
Kada žmogus būna laimingas?
Tada, kai jo gyvenimas yra stabilus, kai žino, kad jis toks ir išliks.
Jau seniai šeimos gydytojai,
psichologai skalambina visais
varpais, kad mūsų piliečių psichologinė sveikata ypač pašlijusi. Vos ne kas trečias pacientas
prašo medikų pagalbos dėl nerimo, baimės, netikrumo ar net
depresijos. Per karantiną tokių
žmonių ypač padaugėjo.
Tačiau nereiktų nurašyti visko
pandemijai. Ji greičiausiai kaip
koks indikatorius dar labiau sustiprino ir išryškino visus valstybės valdymo nesklandumus ir absurdus, kurie griūva tarsi lavina
vienas po kito. Vyriausybė, tarsi
lengvindama žmonių gyvenimą
ir taikydama įvairias lengvatas bei
paramą šiuo sudėtingu laikotarpiu, neišvengiamai paliko už borto tam tikrą dalį žmonių, kurie
sėdi be darbo ir be pinigų, ir nežinia kada jų turės. Kaskart lankydamasi vienoje iš prekybos centrų parduotuvių Šakiuose stebiu
veikiančią mėsos parduotuvėlę
toje pačioje prekybos centro salės erdvėje. Ji prekiauja per visą
karantiną ir niekas net nesikėsina jos uždaryti, nes tai – prekyba maisto produktais. Lygiai taip
pat šalia prekiauja vaistinė, įleisdama po leistiną skaičių žmonių.
Tačiau šalia drabužių parduotuvėlė uždaryta, jai prekiauti draudžiama, kadangi neturi atskiro
įėjimo. Bet neturi ir mėsos prekiautoja bei vaistinė! Ir tai – ne
vienintelis pavyzdys, neturintis
loginio paaiškinimo, kodėl vieni
gali dirbti, o kiti turi laukti paramos, už kurią išgyventi yra menas. Negi valstybė tokia turtinga,
kad galėtų neskaičiuoti pajamų,
skolintis, o pasiskolinusi pinigus
žarstyti į kairę ir į dešinę,– skolas
tikriausiai atidavinės ne tik mūsų
vaikai, bet ir anūkai.
Tokie neapgalvoti sprendimai
smarkiai kerta ir per visas kitas
gyvenimo grandis. Manau, kad ir
kokia valdžia keistų kitą, bet kokiu atveju turėtų išlikti tęstinumas, garantuojantis stabilų gyvenimą savivaldybėse. Štai, pavyzdžiui, pernai kovą, vykdydama
sveikatos ministro A.Verygos nurodymą, savivaldybė savo ruožtu davė nurodymą Šakių autobusų parkui vežti žmones nemokamai. Tas vežiojimas truko
daugiau kaip mėnesį. Buvo žadėta, kad Finansų ministerija patirtus nuostolius kompensuos.
Savivaldybė padengė įmonės išlaidas, tačiau ministerija sugalvojo jos neskirti. Kaip suprasti tokį
ministerijų nesusišnekėjimą, o gal
naujai atėjusios valdžios seniau
priimtų įsakymų ar nutarimų ignoravimą? Juk bet kokiu atveju
nukenčia žmonės. Savivaldybės
biudžetas ir taip nesurenka pajamų, yra kaimiškas, žmonės norėtų ir geresnių kelių, nori ir veikiančių, o ne uždaromų mokyklų skyrių, bibliotekų, nori geresnio pavėžėjimo ir geresnio gyvenimo, nieko išskirtinio nereikalaudami. Bet kaip jiems išaiškinti, kad savivaldybė jų išlaikymo tiesiog nepaveža?Paskutinis
siurprizas Šakiams – negauta investicija į sporto aikštynus, kuriems įrengti pritrūko mokinių
skaičiaus rajone. Kuo mes skiriamės nuo vilkaviškiečių, kas
pasakys?
Lygiai tokios pačios problemos
su privačia dirbama žeme, kuri dėl
įvairių priežasčių paimama valstybės poreikiams, žadant kompensuoti visiškai neadekvačiomis
pinigų sumomis. Žmonės piktinasi ir keikia valdžią. Pirmiausia
tą, kuri arčiausiai.
Kol žmonės laukia tiesioginių seniūnų rinkimų, nes
mano, kad tokie būtų teisinges-

Dėl sumažėjusio skaitytojų skaičiaus
uždaroma dar viena biblioteka
Reda ZARAUSKIENĖ

ni, Konstitucinis Teismas išaiškino,
kad net ir tiesioginiai mero rinkimai, įvykę 2015 ir 2019 metais,
yra neteisėti. Reiktų suprasti, kad
visi tarybos sprendimai, visi potvarkiai ir dokumentai, ant kurių
pasirašė išrinktieji merai, yra neteisėti. Tokie absurdai gali būti tik
mūsų šalyje. Kodėl Konstitucinis
Teismas tylėjo prieš 2015 mero
rinkimus? Sunku patikėti, kad tik
dėl to, jog niekas į jį nesikreipė išaiškinimo? Juk paprastai Seimas,
priimdamas įstatymą, neapeina
aukščiausios šalyje teisėtvarkos
institucijos. Kaip gi buvo iš tiesų? O buvo taip. 2015 metais į
Konstitucinį Teismą kreipėsi 46
praėjusios kadencijos parlamentarai, daugiausia konservatoriai,
taip pat vienas kitas liberalas,„darbietis“ ir „tvarkietis“. Jie paprašė Teismo išaiškinimo, ar galima įteisinti Lietuvoje tiesioginius mero rinkimus nepakeitus
Konstitucijos. Tačiau Konstitucinis
Teismas bylos nagrinėjimo ėmėsi tik šių metų kovą, jis truko vos
mėnesį. Kodėl Teismas negalėjo šiuo opiu klausimu paskubėti,
nesukeldamas sumaišties teisėtvarkoje ir teisėkūroje, nesukeldamas sumaišties savivaldoje?
Kita vertus, kodėl reikėjo praėjusios kadencijos Seimo valdantiesiems skubėti nesulaukus išaiškinimo? Ar tokiu būdu siekta populizmo, partinio „valstiečių“, kurie tuomet turėjo daugumą Seime, postų visose valdžios
grandyse? Teismas išaiškino, kad
pagal galiojančias Konstitucijos
nuostatas visi savivaldybių tarybų nariai yra lygūs ir turi vienodas teises ir galimybes pretenduoti į aukščiausią savivaldoje
– mero postą.
Visa ši painiava sukelia ne ką
kitą, kaip nepasitikėjimą Seimo
nariais, kurie prasprūsta per sąrašus visiškai neturėdami nei teisinių žinių, nei kompetencijos valdyti valstybę, priima reikšmingus
sprendimus, kurie dar menkesnį
supratimą šioje painiavoje turintiems žmonėms, rinkėjams, kelia
nepasitikėjimą ir neužtikrintumą
vietos valdžia. Kad tos painiavos
nebūtų, prieš savaitę paskelbtas
Konstitucinio Teismo nutarimas
atidėtas iki kadencijos pabaigos
– iki 2023 m. gegužės 3 d.
Čia tik maža dalis pavyzdžių,
patvirtinančių mūsų valstybės
valdymo nestabilumą, prieštaraujančių vienas kitam įstatymų,
prikurtų iki pasaulio pabaigos,
neadekvatumą. Juos teismai pasirenka tokius, kokie jiems labiau
tinka. O teismai patapo pagrindiniu demokratijos mūsų valstybėje garantu ir įrankiu!
Kada sulauksime tiesioginių
seniūnų rinkimų ir ar apskritai
sulauksime – sunku pasakyti.
Turėjome seniūną, kuris norėjo
seniūnijoje įkurti atskirą respubliką, nepavaldžią LR įstatymams.
Tačiau toks eksperimentas nebūtų įmanomas, jau ne 1990-ieji, kai
demokratija, sumišusi su anarchija, liejosi per kraštus. Dabar
visiems tokiems ekperimentatoriams tuoj burną užčiauptų visagaliai teismai, nes bet kokį krustelėjimą reglamentuoja įstatymas.
Nesvarbu, kad jis bus kada nors
atšauktas. Svarbiausia, kad dėl
to nukentės žmonės. Nukentės
dabar. Ir nieko atstatyti jau nebebus galima.

Šakių rajono
savivaldybės viešosios
bibliotekos tinklo
optimizavimas smogė ir
Veršių padaliniui. Nors
rajono taryba galutinį
verdiktą pasakė tik
penktadienį, tačiau pats
padalinys neveikia jau
nuo rugsėjo.
Uždarymas planuotas ne
vienerius metus
Veršių biblioteka veikė
buvusiame mokyklos pastate
– dviejose klasėse esančiame
pirmame aukšte, tačiau jau nuo
rugsėjo bibliotekos durys užrakintos.
Šakių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos direktorė
Kristina Lebedžinskienė prisiminė, jog tik pradėjusi dirbti,
dar 2019 metų pradžioje, į
metinių užduočių planą buvo
įtraukusi rajono bibliotekų
tinklo optimizavimo planą.
Jame buvo numatyta uždaryti
Patašinės, Liepalotų, Veršių padalinius. Patašinės ir Liepalotų
padaliniai uždaryti dar 2019
metų birželį.
„Uždarymo priežastys tokios pačios – mažas skaitytojų ir knygų išdavimo skaičius, skaitytojų apsilankymo
bibliotekoje dažnumas. Be
to, Sintautų seniūnijoje yra
daugiau nei vienas padalinys.
Veršių gyventojai galės lankytis
Sintautuose esančioje bibliotekoje. Nemaža dalis šio kaimo skaitytojų ir taip važinėja
į Sintautų biblioteką, miestelius
skiria vos 7 kilometrai. Mano
Ketvirtadienį ugdymo
įstaigų vadovų
nuotaikas itin apkartino
suprastėję Šakių rajono
epidemiologiniai
duomenys,– naujų atvejų
per 14 dienų 100 tūkst.
gyventojų rodiklis perkopė
200. Jeigu šis rodiklis greitai
nepagerės, kontaktiniu
būdu ugdomiems
pradinukams teks testuotis.
Šeimos ūkiui testuotis
nereikės
Ketvirtadienį Šakių rajone per
14 dienų fiksuoti 207 atvejai 100
tūkst. gyventojų.„Riba peržengta. Jeigu situacija iki trečiadienio
nepagerės, pradinukai į mokyklas galės žygiuoti tik po testavimosi“,– kalbėjo Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas
Darius Aštrauskas.
Vyriausybei balandžio 21 dieną atnaujinus kontaktiniu būdu
ugdomų pradinukų testavimo
tvarką, prieš grįžtant į mokyklas nebebus privalomas mokinių namų ūkių tyrimas, bus testuojami tik patys mokiniai ir mokytojai. Tai pagreitins pradinukų
sugrįžimą į mokyklas tose savivaldybėse, kur testavimas kaupinių metodu privalomas.
Toks Vyriausybės sprendimas
priimtas atsižvelgiant į tai, kad
iki šiol vykdytų tyrimų metu pastebėta, jog mokinio namų ūkiui
priklausančiam asmeniui nustačius COVID–19 ligą, ji būdavo nustatoma ir mokiniui. Todėl pakanka tirti tik įstaigose kontaktiniu būdu besimokančius mokinius, pedagogus, įstaigų darbuotojus.
Savivaldybės gydytoja Edita
Zubrickienė pridūrė, jog testuotis nereikės tik tiems moky-

Veršių biblioteka užrakinta nuo rugsėjo, nuo tada, kai iš darbo
išėjo ten dirbusi bibliotekininkė. S.Sinkevičiaus nuotr.

požiūriu, geriau turėti mažiau
padalinių, bet kokybiškesnių“,– dėstė ji.
Maža to, dar rugsėjį iš
Veršių bibliotekos, anot direktorės, savo noriu išėjo ten 0,5
etato dirbusi bibliotekininkė.
„Kadangi planavome uždaryti
šį padalinį, net nesvarstėme
priimti kito žmogaus. Per tą
laiką nei aš, nei kiti bibliotekos darbuotojai ar seniūnija
nesulaukė žmonių skundų dėl
neveikiančios bibliotekos“,–
aiškino K.Lebedžinskienė.
Direktorė apgailestavo, kad
dėl karantino taip ir nepavyko
surengti lapkritį planuoto susitikimo dėl bibliotekos likimo
su vietos gyventojais.
Buvusioje mokykloje taip
pat yra ir Veršių bendruomenės centro patalpos. Tad planuojama, kad padalinio knygos bus perduodamos Veršių
bendruomenės centrui. Anot
K.Lebedžinskienės, šią idėją
sugalvojo pats bendruomenės
centras.
Veršių biblioteka – viena
mažiausių rajone, 2020 metais

bibliotekos aptarnaujamoje teritorijoje buvo 501 gyventojas,
iš jų biblioteka naudojosi vos
76. Per metus buvo gaunama
apie 80 naujų knygų, kurių įsigijimui skirta apie 400 eurų.
Veršių bibliotekos išlaikymas (darbo užmokestis, interneto, komunalinės paslaugos, periodinių leidinių ir kt.)
per metus kainavo apie 6500
eurų. Biblioteka pagal panaudos sutartį įsikūrusi buvusiose
mokyklos patalpose, už kurių
šildymą mokėjo Sintautų seniūnija.
Panaši padėtis
Gotlybiškiuose
Šakių rajono savivaldybės
viešosios bibliotekos sistemoje
yra 20 struktūrinių teritorinių
padalinių. Seniūnijų centruose veikia 13 padalinių, kaimo
gyvenvietėse – 7; po vieną padalinį yra aštuoniose rajono
seniūnijose, po du – šešiose seniūnijose. 2020 metais vienam
kaimo padaliniui vidutiniškai
teko 820 aptarnaujamos teritorijos gyventojų. Vieno pada-

linio paslaugomis vidutiniškai
naudojosi 168 gyventojai.
Uždarius padalinį Veršiuose,
Šakių viešosios bibliotekos tinkle vietoje 20 struktūrinių padalinių liko 19 padalinių.
Šakių seniūnijoje, be
Šakių viešosios bibliotekos,
veikia du padaliniai, vienas jų Gotlybiškiuose, kitas
Briedžiuose. Nuo rugsėjo
uždaromas ir Šakių „Varpo“
mokyklos Siesartėnų pradinio ugdymo skyrius, tad didelėje Siesartėnų mokykloje liks
tik vienoje klasėje įsikūrusi
Gotlybiškių biblioteka. Išlaikyti
tokio dydžio pastatą bus sunku,
tad gali būti, kad ir jos laukia
panaši ateitis. Tačiau šio skyriaus likimo K.Lebedžinskienė
kol kas nekomentavo. „Šakių
seniūnija yra didesnė už kitas
mūsų seniūnijas, todėl apie
šių padalinių ateitį kol kas
nebuvo svarstyta. Kas bus su
Gotlybiškių biblioteka, kai
užsidarys mokykla, pasakyti
sunku, neaišku, koks likimas
laukia mokyklos pastato, galbūt ieškosime mažesnių patalpų, kalbėsimės su valdžia,
„Varpo“ mokykla“,– kalbėjo
K.Lebedžinskienė.
Anot
mero
Edgaro
Pilypaičio, artėjant šiltajam
sezonui apie bibliotekos šildymą galvoti per anksti. „Ateis
ruduo ir priimsime atitinkamą
sprendimą. Tačiau turėtume išlaikyti tokį principą: biblioteka
– seniūnijos centre. Nors tokių
padalinių, kurie yra ne centre,
dar turime, bet kol ten yra ir
poreikis, ir techninės galimybės, padaliniai neuždarinėjami“,– kalbėjo meras.

Pedagogai pasisako už
privalomą testavimąsi
tojams, kurie yra vakcinuoti dvi- ti trečiadienio.„Jeigu Vyriausybė
em COVID-19 vakcinomis ir turi lieps testuoti mūsų pradinukus,
antikūnų.
kurie ir toliau norės mokytis kontaktiniu būdu, vaikus testuosime
tik nuo kito pirmadienio. Galbūt
Du testavimosi būdai
Be to, savivaldybės nuo šiol laboratorijos bus taip apkrautos,
galės rinktis, kokiu būdu į mo- kad net neturėsime galimybės
kyklas grįžtantys pradinukai bus rinktis kaupinių testavimo“,– patestuojami: kaupinių metodu stebėjo jis.
ar greitaisiais SARS–C5V–2 antigeno testais. Kaupinių meto- Nesitestuos – mokysis
du mokiniai ir mokytojai turės namuose
būti testuojami kas 4–7 dienas,
Nuo balandžio 26 dienos įsiantigeno testais – kas 3–4 die- galiosiančiame sveikatos apsaunas. Abiejų tyrimo metodų pro- gos ministro–valstybės lygio
cedūros nesukelia diskomforto. ekstremaliosios situacijos vals„Nepaisant testo tipo, tepinėlis tybės operacijų vadovo sprenbus imamas ne iš nosiaryklės, o dime nurodoma, jog savivaldyiš nosies landos“,– pridūrė eks- bėse, kuriose Vyriausybės sprentremaliųjų situacijų operacijų va- dimu negali būti taikomos šveldovas Redas Juškaitis. Jis įžvel- nesnės karantino sąlygos, į kongė ir testavimosi privalumų, vie- taktinį ugdymą gali grįžti pronas jų – mokytojams nebereikės filaktiškai testuotis sutinkantys
patiems vykti į mobilų COVID– pradinukai. Nesutinkantys tes19 punktą, jie galės pasitikrinti tuotis toliau lieka mokytis nuotoliniu būdu.
ugdymo įstaigoje.
„Ar tikrai turėsime keliems moR.Juškaitis pridūrė, jog patogiau rinktis antigenų testą, ku- kiniais, kurie atsisakys testuotis,
ris susirgimo atvejį išaiškina per priskirti kitą mokytoją, kuris pa90 minučių, o kaupinių testą rei- mokas ves nuotoliniu būdu? Kas
kės vežti į laboratoriją, parą laiko bus, jeigu visose klasėse nesiteslaukti atsakymo. „Antigenų tes- tuos po kelis vaikus?“,– teiravotas yra tikslesnis ir greitesnis, ta- si Lukšių Vinco Grybo gimnazičiau šiandien tikrai nėra būtina jos direktorė Nijolė Šapolienė.
apsispręsti dėl testo. Tik pabrė- Tokie patys klausimai kilo ir jos
žiu, kad abiem atvejais mėginys kolegoms.
imamas iš nosies landos“,– kal„Iš kur tų mokytojų tiek atsiras? Šis nutarimas – beprotiškas“,–
bėjo R.Juškaitis.
Anot savivaldybės adminis- galvą kraipė ir Griškabūdžio gimtracijos direktoriaus Dainiaus nazijos vadovas Arūnas Šalnaitis.
Grincevičiaus, tai lyg generali- Jis pridūrė, jog testuotis turėtų
nė repeticija, tad jis siūlė sulauk- visi mokiniai.„Nuo COVID–19 vi-

ruso pasaulyje jau mirė 3 milijonai žmonių, o dar kažkas nenori testuotis, nesuprantu tokių
tėvų, reikia baigti tokias diskusijas, testuojamės ir viskas“,– kalbėjo jis.
Plokščių mokyklos–daugiafunkcio centro laikinoji direktorė Nijolė Anankaitė, prisiminusi tėvų nuomonę apie kaupinių testavimą, atviravo, jog
greičiausiai dalis tėvų nepersigalvos, ir vaikai negalės mokytis kontaktiniu būdu.„Vyriausybė
galėtų palengvinti mokyklų dalią, jeigu testavimasis būtų privalomas. Dabar mokinių tėvus
tenka įtikinėti mums“,– kalbėjo
N.Anankaitė.
Prie diskusijos prisijungęs meras Edgaras Pilypaitis sakė, jog
testavimasis dar nieko nepražudė, tad maksimalų dėmesį reikia skirti tiems mokiniams, kurie prisiima atsakomybę ir testuojasi, o ne tiems, kurie mieliau liktų ir mokytųsi namuose.
D.Aštrauskas pridūrė, kad svarstoma ir apie 5–11 klasių grįžimą
į mokyklą ir kontaktinį ugdymą.
Tačiau kol kas Sveikatos apsaugos ministerija ir Švietimo, mokslo ir sporto ministerija nėra numačiusios tikslios datos.„Galbūt
šie mokiniai grįš su abiturientais
– gegužės 3 dieną. Jeigu atsitiks
taip, kad pradinukams mūsų rajone reikės testuotis, galbūt testuotis teks ir vyresniems mokiniams“,– sakė D.Aštrauskas.
LV inf.
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Pandemijos pradžia 2020
metais labai paveikė ir
mūsų ambulatorijų darbą. Ambulatorijos, vykdydamos nacionalines
prevencines programas,
nepasiekė visų Kauno
teritorinės ligonių kasos
(TLK) numatytų rodiklių.
Vieniems trūksta
viešinimo, kitiems
sąmoningumo
Privalomas profilaktinis
sveikatos tikrinimas yra vienas
patikimiausių būdų išvengti
ligų, įtarti ankstyvąsias jų stadijas. Mūsų ambulatorijos taip
pat įgyvendina gimdos kaklelio
vėžio ankstyvosios diagnostikos
(Kauno TLK vidurkis – 83,4%),
vaikų krūminių dantų dengimo
silantais, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos
(Kauno TLK vidurkis – 36,9%),
širdies ir kraujagyslių ligų
(Kauno TLK vidurkis – 31,6%),
priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos (Kauno
TLK vidurkis – 14,8%), krūties
vėžio ankstyvosios diagnostikos (Kauno TLK vidurkis
– 37,9) prevencines programas.
Tačiau Sveikatos ir socialinių
reikalų komiteto pirmininkas
Martinas Eimutis pasigedo
šių paslaugų viešinimo. Anot
jo, ypač svarbu stiprinti būtent
šias programas, kurios padėtų
užkirsti kelią ligoms.
Anot savivaldybės gydytojos Editos Zubrickienės, viena
didžiausių bėdų – vaikų krūminių dantų dengimo silantinėmis medžiagomis programa.
„Mūsų ambulatorijos nedidelės, ne visos pajėgia išlaikyti
odontologą, kuris dirbtų kasdien. Odontologai dažniausiai
į ambulatorijas važinėja. Ir ten
dirba 0,25 ar 0,5 etatu. Iš pradžių priima pacientus, kurie
į juos kreipiasi dėl skausmo,
pradžia 1 psl.

Tačiau naujoji Šakių krašto
VVG strategija buvo skirta ne
statyboms, bet veikloms, verslams, naujų darbo vietų sukūrimui. Todėl nenuostabu,
kad finansavimo galimybėmis
susidomėjo ir verslininkai.
Kaimo bendruomenės sunerimo – jeigu verslas įsisuks, tai
joms nebus šansų konkuruoti
ir gauti finansavimą, todėl buvo
sukurta bendruomenėms palankesnė strategija. Dabar tapo
akivaizdu, kad strategijos įgyvendinimą gelbsti verslininkai
– jie pateikė daugiausia projektų, kuriuose numatyta sukurti
naujas darbo vietas.
„Keitėsi finansavimo sąlygos – kaimo bendruomenės
nežinojo, kad įgyvendinant
verslo projektą pačioms reikės
turėti pinigų pridėtinės vertės
mokesčiui sumokėti. Nė viena
rajono kaimo bendruomenė
tokių pinigų neturi“,– kalbėjo
Šakių krašto VVG finansininkė
Alina Baltrušaitienė.
Šakių krašto VVG pirmininkas Juozas Dainelis tvirtino,
kad strategija įgyvendinama
sėkmingai, o projektus teikia
tiek verslo atstovai, tiek ir bendruomenės. „Nemanau, kad čia
gali būti konkurencija. Aš visus
skatinu ir raginu galvoti apie tai,
kokių rajonui veiklų ir verslų
labiausiai reikia, drąsinu kurti
darbo vietas ir teikti projektus
finansavimui. Svarbiausia, kad
projektai būtų parengti gerai, o
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Vieni pasigenda viešinimo,
kiti pacientų sąmoningumo

Anot savivaldybės gydytojos E.Zubrickienės, silpniausiai Šakių
rajone pavyksta įgyvendinti vaikų krūminių dantų dengimo
silantais prevencinę programą. S.Sinkevičiaus nuotr.

todėl dėmesio vaikų dantukų
priežiūrai lieka labai mažai. Už
šias programas ambulatorijoms
mokama, tačiau jos reikalauja
didelės iniciatyvos, darbo, pacientų raginimo tikrintis“,– aiškino E.Zubrickienė.
Tačiau „Panemunių ambulatorijos“ šeimos gydytojas
Mečislovas Švabas laikėsi kitos
nuomonės. „Mūsų ambulatorijoje odontologas yra, tačiau
pastebime, kad vaikų dantukai
užleisti tose šeimose, kurios gyvena sunkiau. Be to, įkainiai už
silantus yra mizeris – pajamos
nedidelės, išlaidos milžiniškos.
Todėl ambulatorijų gydytojai
ir yra apleidę šią programą“,–
pastebėjo jis. Anot jo, kyla ir
kitų problemų, kurios nėra
susijusios su ambulatorijomis
ar jose dirbančiais gydytojais.
„Kalbant apie gimdos kaklelio
vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencinę programą – be-

veik neįmanoma prisikviesti
darbingo amžiaus moterų,
todėl čia ypač svarbus pacientų sąmoningumas“,– sakė
gydytojas.
Tačiau M.Švabas įsitikinęs,
kad profilaktinių paslaugų daugėja, tad tendencijos gerėja.
Visgi užtikrinti 100 procentinį šių programų įgyvendinimą
– neįmanoma.

to galima pasiekti prieš tai pasikonsultavus su Šakių krašto
VVG administracijos darbuotojomis – jos geriausiai patars
ir padės“,– kalbėjo J.Dainelis.

jiems siūlysime maitinimą, taip
pat ir kitoms organizacijoms.
Jeigu iš šios veiklos negalėsime
išgyventi, gaminsime sūrius,
kepsime duoną“,– mintimis dalinosi Voniškių bendruomenės
centro pirmininkė.
Projekto įgyvendinimui reikalinga įranga jau užsakyta. Kai
ji bus sumontuota bendruomenės namuose, veikla prasidės.
„Naminiai gaminiai visada yra
populiarūs, todėl iš pradžių jais
prekiausime tik vietoje, tačiau
vėliau pasiūlą perkelsime į internetinę erdvę“,– planus atskleidžia pašnekovė.

Vidurkių nepasiekė, bet
situacija geresnė
Šakių pirminės asmens sveikatos priežiūros centras, turintis 5926 pacientus, 2020 metais
pagal prevencines programas
paslaugų suteikė 1473 pacientams (2019 metais – 1818).
Nors 92,6 proc. moterų buvo
suteikta informavimo dėl gimdos kaklelio piktybinių navikų
paslauga, tik 29,5 proc. moterų
buvo atlikta onkocitologinio
tepinėlio ir rezultatų įvertini-

mo paslauga. Patikrinta ir 32,4
proc. moterų, kurioms pagal
amžių turėtų būti suteikta
krūtų vėžio prevencinės programos paslauga.
2020 m. informavimo apie
storosios žarnos vėžio ankstyvąją diagnostiką ir imunocheminio slapto kraujavimo testo
išmatose (iFOBT) rezultatų
įvertinimo paslauga suteikta
32,4 proc. pacientų (365 žmonių, kai siekta – 1127).
Priešinės liaukos vėžio
ankstyvosios diagnostikos programa buvo patikrinta 11,37
proc. pacientų (108 žmonės,
kai siekta 950). O dėl širdies ir
kraujagyslių ligų rizikos buvo
patikrinta 25,8 proc. pacientų
(386 žmonės, kai siekta patikrinti 1494 žmonių). Taip pat
buvo suteiktos keturios vaikų
krūminių dantų ėduonies prevencijos paslaugos.
O mažiausiai pacientų
(1050) turinti Lekėčių ambulatorija pastebėjo, jog net dirbant
karantino sąlygomis sugebėta
atlikti daugiau profilaktinių
patikrinimų ir prevencinių
programų nei 2019 metais.
Gimdos kaklelio vėžio ankstyvosios diagnostikos paslaugos
atliktos 29 pacientėms (praėjusiais metais – 28), Širdies
ir kraujagyslių ligų prevencinėje programoje dalyvavo 86
pacientai (praėjusiais metais
78), o storosios žarnos vėžio
ankstyvoji diagnostika atlikta
58 žmonėms (praėjusiais metais tokių buvo 56). Mažesnis
skaičius fiksuojamas tik priešinės liaukos vėžio ankstyvosios diagnostikos prevencijos
programoje. Šiais metais ji atlikta 24 pacientams, praėjusiais
metais 30-čiai pacientų.

Šakių kultūros centrui
vadovaus naujas
direktorius
Praėjusią savaitę
gauta STT pažyma dėl
Griškabūdžio kultūros
centro direktoriaus
Mindaugo Kriaučiūno
tinkamumo dirbti Šakių
kultūros centro direktoriumi, o penktadienį
jis jau pateikė prašymą
dirbti šiose pareigose.
Pasak rajono savivaldybės mero Edgaro Pilypaičio,
pareiginių dokumentų perėmimas vyks jau gegužės 3
dieną ir M.Kriaučiūnas pradės dirbti.

Taip pat jis 0,5 etato laikinai, kol bus įgyvendintas projektas „Jablonskio vasaros“,
liks vadovauti ir Griškabūdžio
kultūros centrui, tačiau laikino vadovavimo Kudirkos
Naumiesčio kultūros centrui,
kur buvo įdarbintas 0,5 etato,
atsisakys. Kol bus paskelbtas
konkursas ir nebus paskirtas
nuolatinis vadovas, Kudirkos
Naumiesčio kultūros įstaigai
laikinai vadovaus garso ir
šviesos operatorius, kapelos
„Liocai“ vadovas Albinas
Šlakaitis.
LV inf.

Šakių rajonas gali būti
išbrauktas iš „gerųjų“
sąrašo
pradžia 1 psl. džiai. Tačiau šiuo metu rajone

Šeštadienį Šakių jaunimo
kūrybos ir sporto centre vakcinuota 170 žmonių. Dar 30
„Vaxzervia“ vakcinų liko pirmadieniui. Šią savaitę Šakių
rajoną turėtų pasiekti dar
900 „Pfizer“ vakcinų ir 100
„Vaxzevria“ vakcinų. „Greitai
turėtume pradėti vakcinuoti ir
globą turinčius mūsų gyventojus bei jų globėjus. Sąraše
per 700 žmonių, tačiau turime tik jų adresus, neturime
telefono numerių. Todėl labai
laukiame globėjų registracijos
telefonu 8 345 60725“,– kalbėjo pašnekovas.
Savivaldybės gydytoja
Edita Zubrickienė pasakojo,
jog vakcinacija Šakių rajone
vyksta pakankamai sklan-

vis dar yra šiek tiek daugiau
nei 2,5 tūkst. vyresnių nei 65
metų nepaskiepytų žmonių.
Jie kviečiami skiepytis ir šią
savaitę. „Senjorus vakcinuotis
kviečiame visais įmanomais
būdais, čia ypatingą vaidmenį
atlieka ir mūsų ambulatorijos
bei jų gydytojai, kurie geriausiai pažįsta savo pacientus ir
taip pagelbėja Šakių pirminės
asmens sveikatos priežiūros
centrui. Kol nebus vakcinuoti
šios amžiaus grupės gyventojai, tol negalėsime pereiti į
masinę vakcinaciją. Tad dabartinis mūsų tikslas – kuo
greičiau paskiepyti senjorus“,– kalbėjo savivaldybės
gydytoja.
LV inf.

Strategiją gelbsti verslo įmonių projektai
Ryžosi pokyčiams
Voniškių kaimo bendruomenės centras, vadovaujamas
Gitanos Kuncaitienės, parengė
projektą, kurio tikslas – teikti
išvežamojo maisto paslaugas,
taip pat gaminti sūrius, kepti
duoną, konditerijos gaminius.
Bendra projekto vertė (su
PVM) – 48 380 eurų. „Buvo
labai sunku apsispręsti, nes
prisidėjimui savo pinigų neturėjome, o ir veikla rizikinga
– karantino metu maitinimo
paslaugos buvo uždraustos.
Teikėme projektą finansavimui,
paskui suabejojome. Bet padrąsinti ryžomės – projektas buvo
pripažintas tinkamu finansuoti,
savivaldybės taryba leido imti
paskolą. Tikimės sėkmingai
įgyvendinti tikslus“,– kalbėjo
G.Kuncaitienė. Ji pripažino,
kaip kaimo bendruomenėms
sunku steigti darbo vietas, taip
pat nelengva sugalvoti naujų
veiklų. „Susirenka bendruomenės branduolys, kalbamės, ko
reikėtų mūsų kraštui. Bet esame mažo kaimo atstovai, todėl
sugalvoti ką nors originalaus
sunku. Kadangi aplink turime
nemažai žemės ūkio įmonių,

Tvirtas užnugaris
Verslo atstovai paramos
lėšomis planuoja kurti naujus verslus arba stiprinti esamus – nori veisti braškynus,
steigti sulčių spaudyklas,
statyti karkasinius namelius,
siūlyti tvarkymo ir pavėžėjimo paslaugas. Griškabūdžio
medžiotojų būrelis numatęs
edukacinę programą apie medžioklės tradicijas, o Šešupės
euroregiono turizmo informacijos centras organizuos gidų
rengimo kursus. Visi nekantriai
laukia Kidulių jaunimo ekologinio klubo „Šerenta“ projekto,
kuris skirtas vaistažolinkystei,
starto, taip pat klubo „Sudargo
piliakalnių aidai“ vietos projekto „Sudargo krašto stiprybė

gamtos, istorijos, literatūros
ir muzikos harmonijoje“ rezultatų. Ne mažiau svarbus
Kukarskės globos namų sumanymas teikti terapines paslaugas neįgaliems žmonėms
arba MB „Hidromelsta“ idėja
suprojektuoti ir atlikti aplinkos
apželdinimo darbus. Verslumo
keliu eis asociacija „Išmanus
jaunimas“, kavinę atnaujins
IĮ „Modėja“, verslą plės MB
„Šlepetija“. Tai tik dalis numatomų įgyvendinti projektų.
„Strategijoje numatytus rodiklius pasiekėme, tačiau dar
ne visos lėšos panaudotos, todėl bus skelbiami nauji kvietimai teikti paraiškas. Reikia
pripažinti, kad bendruomenės
išsisėmė, jos nenori prisiimti
atsakomybės ypač teikiant verslo projektus ir kuriant darbo
vietas, nes tam reikia turėti
savo lėšų, kuriomis padengtų
PVM mokestį. Kadangi reikiamą pinigų sumą reikia skolintis, atsiranda rizika“,– kalbėjo
J.Dainelis.
Jo įsitikinimu, jeigu yra gera
idėja, tai nereikia bijoti rizikos, juk rajono gyventojams
kuriama gerovė, todėl verta
drąsiau priimti sprendimus.
„Bendruomeniniai projektai
skirti tos vietovės bendruomenei, o bendruomenių niekas
nedrįs nuskriausti arba atimti,
todėl visos galimybės sugalvo-

ti veiklas ir rengti projektus jų
įgyvendinimui“,– drąsino Šakių
krašto VVG pirmininkas. Jo
manymu, jeigu yra sukurta
tokia tvarka ir finansavimo galimybės, tai reikia naudotis.
Rajono gyventojai tikriausiai
puikiai pamena istoriją apie tai,
kad Baltrušių bendruomenės
centras, statydamas bendruomenės namus, statybininkams
liko skolingas solidžią pinigų
sumą, kurią padengė savivaldybė. Taip pat skolų turėjo ir
Ritinių bendruomenės centras,
kuriam jas taip pat grąžinti
padėjo savivaldybė. Tad bendruomenės gali būti drąsios
– iš jų nieko neatims, nes yra
tvirtas užnugaris – savivaldybės taryba su finansavimu iš
biudžeto.
Sutaupo
J.Dainelis, sukaupęs nemažą verslininko patirtį, o dabar
neatlygintinai vadovaujantis
Šakių krašto VVG, įsitikinęs,
kad bendruomenių verslai
nekonkuruoja su įmonėmis,
todėl visiems užteks vietos po
saule. „Reikia džiaugtis, kad
bendruomenėse dar yra iniciatyvių žmonių, kurie kaime
kuria darbo vietas. Žinoma,
pasitaiko ir tokių telefono
skambučių, kai pinigų tikisi
gauti savanaudiškiems tikslams – jiems, žinoma, paaiš-

kiname, kad yra taisyklės ir jų
būtina paisyti. Ne visiems jos
patinka, todėl VVG administracija ir konsultuoja“,– teigė
J.Dainelis.
Šakių krašto VVG taupo
resursus ir išleidžia tik pusę
administravimui skirtų lėšų
– nors dirba penki žmonės,
tačiau sukurta 2,75 etato:
visuomeniniais pagrindais
dirbantis J.Dainelis atlyginimo negauna, administratorė
Alina Baltrušaitienė ir administravimo vadovė Laimina
Auštrienė dirba visu etatu, finansininkė Aušra Bizaitė – 0,25
etato ir viešųjų ryčių specialistė
Rima Rauktienė – 0,5 etato.
Sutaupytos lėšos bus panaudotos projektų finansavimui.
Būtų geriau, sako J.Dainelis,
jeigu žmonės konsultuotųsi
prieš pateikdami paraiškas
– pavyktų išvengti nesusipratimų, taisymų ir kitų problemų.
Šakių krašto VVG strategijos įgyvendinimas gali užtrukti
iki 2023 metų rugsėjo, tačiau
paskutinė projektų įgyvendinimo data – 2022 metų liepos
mėnuo, tad paraiškų rinkimas
vyks iki 2022 metų sausio. Visos
strategijos įgyvendinimui numatyta beveik 2,08 mln. eurų,
už kuriuos turi būti pateikta ne
mažiau kaip 58 vietos projektai.
Šis rezultatas jau pasiektas.
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Statybinės prekės

R-0225

R-0230

Skaldytas, rąsteliais, alksnines, berDalimis: Audi A-6, C-4, A-4, B-4, Polikarbonatinius šiltnamius žines malkas, juodalksnio atraižas
A-80, A-100, A-3, VW PASSAT, VW gamintojo kainomis. Galime supjautas arba nepjautas pakais.
Nekilnojamasis
GOLF, VW SHARAN, VW TRANSPOR- sumontuoti. Garantija. Tel. Tel. 8-699 40-234.
TER, VW LUPO, BORA, VW POLO, 8-659 08-776, 8-604 98-184. Malkas: beržas - 23€, juoturtas
VW CADDY, OPEL ASTRA, VECTRA,
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€,
1 kambario butą Šakiuose. Tel. 8ZAFIRA, OMEGA, MERIVA, RENAULT Lauko dailylentes, terasines ir grin- uosis, skroblas - 28€. Prista686 40-588.
LAGUNA, ESPACE, SCENIC, FORD GA- dines lentas, statybinę medieną tome nemokamai. Galime
1 kambario butą III aukšte cen- LAXY, TRANSIT, FOCUS, MERCEDES (viengubo, dvigubo pjovimo), kons- atvežti kaladėmis. Tel. 8-676
tre, garažą. Arba išnuomoja. BENZ SPRINTER, NISSAN ALMERA, trukcinę obliuotą medieną, atrai- 12-020.
Sodą (su pastatu) Šakiuose. Tel. TINO, CITROEN XSARA PICASSO, žas. Pristatome. Tel. 8-657 58-140.
Malkas: beržas, juodalksnis, ąžuo8-611 37-541.
PEUGEOT 406, ŠKODA OCTAVIA, VOL- Sausas pirties dailylentes, 4 mm
las, uosis, skroblas. Skaldytas, kala2 kambarių butą renovuojamame VO V-40, VOLVO S-80, TOYOTA YARIS. stiklą 120x85, 130x60, dujų balio- dėmis, rąstais. Tel. 8-634 09-998.
name, Šakiuose. Tel. 8-694 32-853. Tel. 8-699 74-655, 8-652 15-699. ną. Tel. 8-611 37-541.
Kapotas lapuočių malkas – 25€/m
Naujus plastikinius langus, duris.
Tvarkingą butą II aukšte iš III Žiedo Žemės ūkio
su pristatymu (yra sausų), supjauProjektavimas, montavimas, reg., Išdaguose (79.4m²). Tel. 8-640
tas stambias atraižas (ir pakais),
technika
guliavimas. Tel. 8-679 19-711.
sausas beržo, alksnio kaladėles
32-441.
Naujus ir naudotus, taip pat mi- Šulinio, kanalizacijos žiedus bei didmaišiais, pjuvenų briketus. Tel.
Mūrinį namą Šešupės g., Šakiuose nitraktoriams ž.ū. padargus, rodangčius. Kasame šulinius. Tel. 8- 8-626 41-082.
(12a sklypas, ūkinis, garažas). Tel. tacines šienapjoves, bulvių sodi618 66-878.
Įvairias malkas dvimetriais. Galiu
8-656 74-763.
namas, kaupikus, kasamąsias ir jų
4
cm
lentas,
12-23
cm
pločio,
6atvežti supjautas ir sukapotas. Tel.
Namą su ūkiniais pastatais Griškabū- transporterius, trąšų barstytuvus,
7m
ilgio,
1.4m³
–
220€.
Tel.
8-628
8-615 97-284, 8-624 32-558.
dyje – 35 000€. Tel. 8-685 53-044. įvairios talpos purkštuvus, smulkin- 23-773.
Malkas: beržas, juodalksnis, uosis.
tuvus (mulčerius), įvairaus pločio
Tvarkingą sodybą J.Jablonskio g., lėkštines akėčias, frezas, grėblius - 50 mm storio metalinius vamz- Galime atvežti kaladėmis nuo 5m.
Kubilėliuose (2008m. statyba, visi vartytuvus, plūgus, kultivatorius ir džius stulpeliams tvorai. Tel. 8-689 Tel. 8-602 06-336.
patogumai, 75a sklypas). Tel. 8-640 jų volus, žnyples, šakes rulonams 67-121.
Malkas: beržo, uosio, skroblo,
32-441.
krauti, rankines daržovių sėjamąąžuolo ir juodalksnio kalades, su8a sodą „Draugystės“ 4. Tel. 8-677 sias, kaupikus, bulvių varinėtuvus, Gyvos prekės
kapotas. Vežu po 10m. Pristatome
bulvių šutintuvus, elektrinius pie- 1 mėn. juodmargę telyčaitę, žą- per 2-3 dienas. Turime sausų. Tel.
49-809.
sinius kiaušinius perinimui. Tel. 8-627 39-559.
3.5 ha žemės ūkio paskirties že- menis gyvuliams ganyti, kuoliukus,
8-694 32-853.
laidą,
izoliatorius,
įvairias
atsargimės sklypą prie miesto. Tel. 8-677
Atraižas pakais. Atvežu. Tel. 8-648
nes dalis lenkiškiems padargams. Kiaulę skerdimui. Tel. 8-606 39-597. 61-061.
84-503.
Tel. 8-687 57-187, www.parduoMėsinį meitėlį – 2.50 €/kg, pašari- Medų. Tel. 8-665 51-077.
5.57 ha žemės sklypą Barkių k., Su- dutehnika.lt
nius runkelius. Tel. 8-663 54-898. Kaimiškų vištų kiaušinius – 1.50
dargo sen. (našumas 40.8 balai).
Prikabinamą priekabą prie neTel. 8-640 32-441.
didelio traktoriaus (nauja), kaina Kaimiškai augintą kiaulę Briedžiuo- €/10 vnt., gaidžius. Tel. 8-687 94se. Tel. 8-612 60-129.
317, Lukšiai.
sutartinė. Tel. 8-614 96-004.
Transporto
Lyginimo balkį su akėčiomis (plotis Kaimiškai augintas 140-160 kg kiau- Šviežiai rūkytus lašinius, šieną „kitpriemonės
les – 2.40 €/kg. Tel. 8-620 23-942. komis“. Tel. 8-645 80-589.
5m). Tel. 8-645 80-589.
Triratį japonišką motociklą. Tel. 8Traktoriaus „Jumz-6“ buksyro tiltelį Mėsines kiaules – 2.50 €/kg. Ga- Šviežiai lydytus kiaulės taukus. Tel.
626 41-082.
su kabe, šakes rulonams nešti. Tel. lima rinktis, paskerdžiame. Tel. 8-617 20-099.
8-620 98-697.
Kiaulienos skerdieną puselėmis: lie8-693 31-238.
UAB “Vilkdara“
tuviška svilinta - 2.85 €/kg, lenkiška
Briketai:
Paršelius. Tel. 8-615 70-581.
Buitinė technika
• beržų pjuvenų – 2.65 €/kg. Subproduktai – 11€.
• ąžuolo pjuvenų RUF
Televizorius, palydovines TV an- 6 savaičių paršelius. Galiu atvežti. Atvežame. Tel. 8-607 12-690.
• uosio pjuvenų
tenas, IPTV imtuvus, muzikinius Tel. 8-621 90-610.
• durpių briketai Dideles bulves „Solist“, „Red sonia“,
• granulinė akmens
centrus, automagnetolas, naviga- Kitos prekės
„Vineta“, „Laura“, vidutines „Agila“.
anglis - 6-25 mm
cijas,
videoregistratorius.
Tel.
8-675
Beržines, alksnines, uosines mal- Tel. 8-656 55-976, 8-656 11-550.
premium klasė
12-313.
• medžio granulės 6 mm
kas rąstais arba kapotas. Atraižas Dideles ir vidutines bulves – 10
premium klasė
pakais arba supjautas. Atvežame ct/kg. Tel. 8-652 07-803.
Pristatome nemokamai
Baldai
Kęstučio g. 19, Šakiai,
Nebrangiai medinį keturkampį nemokamai. Matuojame vietoje. Dideles bulves, sėklines bulves,
Tel. : 8-345 69 169;
stalą, aštuonias kėdes, dujinę. Tel. Tel. 8-690 44-060.
kviečius, avižas, kvietrugius. Tel.
8-682 68 321.
Supjautas ir nesupjautas atraižas, 8-685 38-729.
8-686 40-588.
beržines, alksnines, uosines malkas
Vasarinių miežių sėklą „Laureate“
rąstais, supjautas kaladėmis ir skal- C3. Tel. 8-611 86-539.
Nemokamo skelbimo, užuojautos,padėkos kuponas
dytas. Tel. 8-692 74-669.
Tekstas iki 10 žodžių. Rašykite atskirose eilutėse
Kviečius, šieną rulonais, priekabą,
Malkas skaldytas, beržines, alks- mėšlo kratytuvą. Tel. 8-624 95-334.
nines, uosines, stambias alksnio
1.
atraižas, pakais arba supjautas. Kviečius. Tel. 8-641 02-051.
Kviečius, kvietrugius. Galiu sumalti.
Tel. 8-610 45-504.
2.
Lapuočių malkas. Pristatau nemo- Tel. 8-611 52-298.
3.
Vasarinius kviečius, žirnius. Tel. 8kamai. Tel. 8-682 64-201.
620 13-115.
4.
Parduoda Vasarinius kviečius, miežius, avižas.
Vištaites iki 6 mėn.,
Galiu sumalti, atvežti. Tel. 8-671
mėsinius ančiukus,
5.
žąsiukus,
47-452.
kalakučiukus,
Pigiai beicuotus vasarinius kviečius
mėsinius viščiukus.
6.
Pristatome į namus.
(600 kg). Galiu atvežti. Tel. 8-612
Tel. 8-679 11-351.
88-243.
7.

Rumšiškių paukštyno viščiukai
Didieji mėsiniai kalakutai !!!

8.

Balandžio 29 d. (ketvirtadienį)

9.
10.
Kuponas galioja
iki 2021 m. gegužės 31 d.

Kontaktinė informacija:

Vardas:
Pavardė:
Telefonas:

Spausdinama vieną kartą.

Šį kuponą atneškite arba atsiųskite į “Laikraštis Valsčius“
redakciją - V.Kudirkos g. 35, 71125, Šakiai

Šakių rajone prekiausime UAB Rumšiškių paukštyne išperintais
vakcinuotais vienadieniais, paaugintais 2-3 sav ir 1-1.5 kg mėsinias
viščiukais Cobb-500. Prekiausime paaugintais anglų veislės big-6
rūšiuotais mėsiniais kalakutais, dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais
ir žąsiukais. 3-4-5-6 mėn. vištaitėmis. Prekiausime lesalais.
Priimami išankstiniai užsakymai.Tel.: 8-699 26-517.
Kiduliai _________ 8.00
Žygėnai ________ 8.15
Voveriai ________ 8.25
Valenčiūnai ______ 8.35
Gelgaudiškis ______ 8.50
Šakiai (Ūk.turg) ____ 9.15
Gotlybiškiai ______ 9.40
Slavikai _________ 9.55
Išdakai _________10.15
Sintautai ________10.25

Veršiai _________10.40
Keturnaujena _____10.55
Kudirkos Naumiestis _11.10
Žvirgždaičiai ______11.25
Degutinė ________11.35
Griškabūdis ______11.45
Paluobiai ________12.00
Jankai _________12.15
Baltrušaičiai ______14.40
Barzdai _________14.50

Patašinė ________15.00
Lukšiai _________15.25
Liepalotai _______15.35
Lekėčiai ________15.55
Kriūkai _________16.15
Gerdžiūnai _______16.25
Kubiliai _________16.35
Plokščiai ________16.45
Briedžiai ________17.00
R-0214

Pupų „Vertigo“ sėklą. Tel. 8-616
13-959.
Garstyčias, ridikus, daugiamečių
žolių sėklas, išvalytus vasarinius
miežius, kviečius, kvietrugius,
avižas, pelėžirnius, vikius, belukštes avižas. Beicuojame, valome
grūdus. Atvykstame į namus. Tel.
8-636 38-246.
Melasą, rankinę žolės sėjamąją,
200-600-1000l talpas, 220-380V
malkų skaldykles, grūdų malūnus, traiškytuvus, burokų tarkas,
sviestamušes, pieno separatorius,
pašarinius grūdus, traiškytus mišinius, kukurūzus, daugiamečių
žolių sėklas, garstyčias, ridikus.
Tel. 8-658 97-372.
Gyvatvorines ir piramidines tujas
0.6-2m. Tel. 8-606 67-838.
Žydinčias kaimiškas našlaites. Tel.
8-615 63-413.
Lamos vilnos patalynės komplektą
(4 vnt., gydo sąnarius), kaina derinama. Tel. 8-611 37-541.
Šešias knygas apie tremtį, partizanus. Tel. 8-611 03-258.
Aštuonis narvus triušiams, paukščiams. Tel. 8-611 03-258.
Medinius lauko tualetus. Atvežu.
Tel. 8-648 61-061.
Keturis naudotus avilius. Tel. 8-600
59-521.
Įvairių matmenų naudotus stiklo
paketus (9 vnt.), šaldytuvą “Snaigė
softline” (raudonas, aukštis 145 cm)
– 72€. Tel. 8-698 13-522.
Senovinius koklius, medines kėdes
(10 vnt.). Tel. 8-686 40-588.
Du rusiškus vyriškus dviračius. Tel.
8-689 67-121.

Brangiai benzininius ir benzinas
- dujos automobilius VW, AUDI,
BMW, TOYOTA, MB, OPEL, MITSUBISHI, NISSAN nuo 1985m. iki
2000m. Sutvarkau dokumentus.
Tel. 8-686 94-982.
Važiuojančius ir nevažiuojančius
automobilius. Mokėsiu iki 250€.
Pasiimu pats. Tel. 8-618 04-895.
Geromis kainomis važiuojančius
ir nevažiuojančius automobilius.
Būklė nesvarbu. Pasiimame. Tel.
8-692 55-566.
Automobilius aukščiausia kaina.
Gali būti nevažiuojantys. Sutvarkome dokumentus. Pasiimame
patys jums patogiu laiku. Tel. 8625 08-683.
VW, AUDI, OPEL, RENAULT, MAZDA
automobilius su defektais. Tel. 8687 20-615.
Automobilius ardymui. Išrašomi
dokumentai. Tel. 8-699 74-655.

UAB „Metalynas“ juodojo
ir spalvotojo metalo laužą,
automobilius. Prekiaujame
naudotomis automobilių detalėmis, propanu, deguonimi balionuose. Tel. 8-687 43150, 8-641 27-995, Antanavo
k., Kazlų Rūdos sav., www.
info@metalynas.lt.

Miniveną iki 1000€, benzininę žemės dirbimo frezą, gręžimo stakles.
Tel. 8-621 33-468.
Motociklų techninius pasus bei
detales. Tel. 8-605 69-845.
Motorolerius, keturračius, automobilius, sunkvežimius, traktorius,
motociklus. Gali nevažiuoti. Tel. 8621 33-468.
Mopedo „Delta“ arba benzininės
žemės dirbimo frezos („kurmis“)
Brangiai įvairios brandos karbiuratorių. Tel. 8-693 31-238.
mišką. Atsiskaitome iš kar- Pjūklą iki 200€, nešiojamą kompiuterį, dvigulę lovą, minkštą kampą.
to. Tel. 8-686 93-198.
Miškus išsikirtimui arba su žeme. Tel. 8-672 38-276.
Taip pat su gaminta mediena: rąs- UAB „Raskafas“ brangiai vertus, plonrąsčius, tarinę medieną, šelius auginimui. Mokame
popiermedį, malkas. Tel. 8-647 PVM, nurašome veterinari42-210.
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8Automobilius, mikroautobusus, 620 53-868, 8-693 07-001.
autopriekabas. Gali būti daužti,
V.Sutkaičio IĮ veršelius auginimui.
po avarijų. Tel. 8-692 82-752.
Tel. 8-655 44-847.
Automobilius (lengvuosius, autobusus, sunkvežimius, visureigius), Gero ir lieso įmitimo galvijus
sodo traktoriukus aukščiausia kai- mėsos kombinatų kainomis.
Tel. 8-616 43-646.
na. Tel. 8-624 36-612.

Perka

Parduodame naminius paukščius

Kiekvieną antradienį prekiaujame įvairių veislių ir spalvų vakcinuotomis vištaitėmis.
R-0211
Priimami užsakymai. Tel. 8-633 34-733.
Gelgaudiškyje ----- 7.50 val.
Valenčiūnuose ----- 8.05 val.
Voveriuose--------- 8.20 val.
Kiduliuose --------- 8.40 val.
Sudarge ----------- 9.00 val.
Slavikuose --------- 9.20 val.
Šilgaliuose --------- 9.30 val.
Panoviuose -------- 9.40 val.
Kudirkos
Naumiestyje ------10.10 val.

Keturnaujienoje --10.30 val.
Sintautuose ------10.45 val.
Veršiuose ---------11.00 val.
Žvirgždaičiuose ---11.15 val.
Degutinėje -------11.30 val.
Griškabūdyje -----11.40 val.
Barzduose --------12.00 val.
Baltrušiuose ------12.15 val.
Būdoje ------------12.30 val.
Patašinėje --------12.40 val.

Jankuose ---------12.55 val.
Paluobiuose ------13.10 val.
Šakiuose ----------13.40 val.
Lukšiuose ---------14.10 val.
Liepalotuose -----14.25 val.
Lekėčiuose --------14.55 val.
Kriūkuose ---------15.20 val.
Kubiliuose --------15.40 val.
Plokščiuose -------15.50 val.
Voniškiuose-------16.05 val.

Vištaitės, viščiukai, ančiukai, žąsiukai!
Balandžio 30 d. (penktadienį)
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Parduoda

KUPONAS galioja iki 2021 m. gegužės 31 d.

®

2021 m. balandžio 27 d. Antradienis. Nr. 30 (444)

bus parduodami Vilniaus paukštyne išperinti vakcinuoti greitai augantys (ROSS208) vienadieniai mėsiniai viščiukai, paauginti 2-3-4-5 savaičių iki 2,5 kg
gyvo svorio broileriai viščiukai.
Pardavinėsime mėsinius ančiukus (pekino, mulardus, albinosus), žąsiukus, vienadienes rūšiuotas vištaites, vakcinuotas 2-3-4-5-6 mėn. olandų veislės rudas, juodas, raibas, baltas vištaites.
Prekiausime kombinuotaisiais lesalais. Tel. 8-620 48-009.
Kiduliuose ____ 8.00 val.
Sudarge ______ 8.15 val.
Slavikuose ____ 8.40 val.
Panoviuose____ 9.00 val.
K.Naumiestyje _ 9.30 val.
Keturnaujienoje 10.00 val.
Sintautuose __ 10.15 val.
Veršiuose ____ 10.30 val.
Žvirgždaičiuose 10.45 val.

Degutinėje ___ 11.00 val.
Griškabūdyje _ 11.15 val.
Barzduose ___ 11.45 val.
Baltrušiuose __ 12.00 val.
Patašinėje ___ 12.30 val.
Jankuose ____ 12.40 val.
Paluobiuose __ 13.00 val.
Šakiuose ____ 13.20 val.
Lukšiuose ____ 13.50 val.

Gerdžiūnuose _ 14.10 val.
Kriūkuose ____ 14.20 val.
Kubiliuose ___ 14.40 val.
Plokščiuose __ 15.00 val.
Voniškiuose __ 15.15 val.
Gelgaudiškyje _ 15.30 val.
Valenčiūnuose 15.45 val.
Voveriuose ___ 16.00 val.
Žygėnuose ___ 16.10 val.

R-0197

Pristatome žvyrą, smėlį,
skaldą, juodžemį, asfalto ir
2-8 savaičių veršelius. Sveria- betono drožles bei kt. meme elektroninėmis svarstyk- džiagas. 5-10-25t. Sunkvežimio su kranu ir kaušu palėmis. Tel. 8-686 46-230.
slaugos. Tel. 8-662 44-940,
UAB “Galvijų eksportas”
www.naujojiprekyba.com
brangiai pienu girdomus
45-90 kg buliukus ir telyčai- Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, akmenukus ir kitus krovinius. Manites, “belgus”. Moka 6-21%, puliatoriaus paslaugos. Tel. 8-615
atsiskaito iš karto. Tel. 8-646 18-521.
81-037, 8-612 34-503.
Nebrangiai atvežu žvyro,
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90
smėlio, akmenukų, skaldos,
kg buliukus, telyčaites, „belgus“
auginimui. Moka 6-21%, atsiskaito juodžemio, asfalto drožlių (112t). Tel. 8-683 31-480, Jonas.
vietoje. Tel. 8-699 75-181.

Ieško darbo
Ieškau darbo. Prižiūriu kapus, padedu seneliams buityje. Tel. 8-609
35-728.

Reikalingi
Reikalingi darbininkai karkasinių
namų, fasadų, gipskartonio darbams ir ekskavatorininkas. Darbas
komandiruočių principu - 12 €/val.
Tel. 8-699 97-333.
Reikalingas žmogus motobloku išdirbti 4a sodo sklypą Šakiuose. Tel.
8-627 75-413.

Veža žvyrą, smėlį ir kitus krovinius savivarčiu iki 3t. Tel. 8-603
28-628.
Pervežu gyvulius. Tel. 8-620 23-942.
Namų šiltinimas, dažymas, lentučių kalimas, apdailos darbai, grindų
dėjimas, visi statybos darbai. Tel. 8652 06-026.
Statau terasas, ūkinius pastatus,
automobiliams stogines, garažus
be metalinių kampų Tel. 8-676
09-807.

Greitai ir kokybiškai gaminame ir įstatome nerūdijančio
plieno kaminų įdėklus į kaminus. Pristatomi apšiltinti
kaminai. Tel. 8-610 85-100,
8-634 64-490.
Kokybiški nerūdijančio plieno kaminų įdėklai, pristatomi apšiltinti kaminai, gamyNestandartiniai baldai. Gaminame ba, montavimas, garantija.
spintas, virtuvės, prieškambario Tel. 8-683 75-879.

Paslaugos

baldus. Prekyba išsimokėtinai.
Projektavimas, montavimas ne- Visų tipų stogų, fasadų, patalpų
plovimas, atnaujinimas, dažymas.
mokamai. Tel. 8-607 00-573.
Konsultuojame. Suteikiame garanMobilivalykla.lt mobilus tiją. Tel. 8-621 99-958.

SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS
1 m²- nuo 1,40 €.

TEL. 8-628-70999

R-0228

minkštų baldų, čiužinių,
kilimų, automobilių salonų
ekologiškas valymas garais!
Tel. 8-631 56-395.

Žemės kasimo darbai miniekskavatoriumi. Tel. 8-623 10-428.
Automobilių servisas MB „Laraga“:
automobilių remontas, paruošimas
TA, padangų montavimas, prekyba
padangomis. Tel. 8-689 88-999.
Autoelektriko paslaugos. Diagnostika. Šviesų reguliavimas. Kondicionierių pildymas ir remontas. Tel. 8614 55-901, Šakiai, Kęstučio g.22.
Gelgaudiškio autolaužyne: klijuojame automobilių stiklus, atliekame
automobilių gedimų diagnostiką,
ruošimas dažymui ir atskirų detalių
dažymas, suvirinimo darbai: dugno,
slenksčių, duslintuvų, važiuoklės
remontas, paruošimas TA, variklių,
pavarų dėžių keitimas, pagrindinio
diržo ir kitų dirželių keitimas, montavimas - balansavimas, padangų
remontas, šviesų reguliavimas. Tel.
8-699 74-655.
Pjauname žolę traktoriuku, trimeriu, žoliapjove, kerpame gyvatvores, pjauname medžius. Tel. 8-636
30-135.
Pjauname žolę žoliapjove, trimeriu.
Tel. 8-601 46-300.
Žolės pjovimas, apleistų sklypų
tvarkymas. Tel. 8-619 39-352.
Greitai, tvarkingai pjauname malkas kliento namuose, sukapojame.
Tel. 8-625 85-013.
Žemės dirbimas minitraktoriumi.
Tel. 8-655 11-017.

Nuoma
Išsinuomotų butą Šakiuose arba
Lukšiuose. Siūlyti įvairius variantus.
Tel. 8-676 03-173.
Ūkininkas brangiai išsinuomotų
žemės Kidulių, Voverių ir aplinkinėse kadastro vietovėse. Tel. 8-668
27-167.
Išsinuomotų dirbamos žemės.
Moku brangiai. Tel. 8-602 49-735.

Nuoširdžiai užjaučiame
Stasę
KALESINSKIENĘ
ir jos šeimą dėl vyro
mirties.

V.Č.Mockevičiai,
K.Valevičienė

Nuoširdžiai užjaučiame
Stasę
KALESINSKIENĘ
dėl sesers mirties.

V.Č.Mockevičiai,
K.Valevičienė

Nuoširdžiai užjaučiame
Joną ir Ireną
DREVININKAIČIUS
dėl sesers mirties.

Kaimynai

Žmogus - tik žemės
svečias
Ir turi jis sugrįžt namo...
Nuoširdžiai užjaučiame
Editą
ENDZELIENĘ
dėl mylimo Tėvelio
mirties.

Bažnyčios gatvės 13 namo
gyventojai

Nuoširdžiai užjaučiame
Romualdą
GECEVIČIŲ
ir jo šeimą dėl mamos
mirties.

S.A.Matikaičiai

Nuoširdi užuojauta
Juozui
MOCKEVIČIUI,
artimiesiems dėl
mylimos sesutės mirties.

Laiptinės kaimynai

Nuoširdžiai užjaučiame
Janiną
JUŠKIENĘ
ir jos šeimą dėl brolio
mirties.

II laiptinės gyventojai

UAB ALETOVIS
SODŲ G. 3A, ŠAKIAI
DARBO LAIKAS:
I-V 8-17
+370 686 42 682

R-0171

sai. Kreiptis: Šakių MŽD, tel. 8646 07-200.
Sėklos! Zanavykų turguje, paviljone
Nr.5, prekiaujame daugiamečių žolių mišinių, vejų, dobilų, motiejukų,
liucernos, eraičino, svidrės, miglės,
pašarinių runkelių, svogūnėlių ir kitomis sėklomis.
Reikalinga priežiūra, globa ar slauga namuose? Teikiame maitinimo
organizavimo, pagalbos buityje ir
namų ruošoje, asmens higienos bei
kitas paslaugos. Tel. 8-685 84-109,
www.lankomojipagalba.lt
35m. vyrukas ieško draugės tik rimtai draugystei. Tel. 8-624 91-925.
Noriu susirasti gyvenimo draugą
nuo 66 iki 69m. Tel. 8-662 79-501.
Dovanoju geros būklės naudotą
sofą – lovą. Tel. 8-687 93-243.
Dovanoja medinius langus. Tinka
šiltnamiui. Išsivežti patiems. Tel.
8-686 40-588.
Leidžiu ganyti, šienauti 4.5 ha pievos netoli Kudirkos Naumiesčio. Tel.
8-656 60-134.

NAUJA PARDUOTUVĖ SODININKAMS:

ŽEMĖS; SĖKLOS;
TRĄŠOS; AUGALŲ
APSAUGOS PRIEMONĖS;
SODO ĮRANKIAI;
KIETAS KURAS.

Penktadienis,

UAB „Samsonas“
Šakių gyvulių skerdyklai

balandžio 30 d.

reikalingas

LRT

6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
Ketvirtadienis, 10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
balandžio 29 d. 12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
LRT
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai 8“.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
16.40 „Kalnų daktaras“.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
17.30 Žinios.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
18.30 Vartotojų kontrolė.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
19.30 Beatos virtuvė.
12.00 Vakaras su Edita.
20.30 Panorama.
13.00 1000 stebuklų.
21.00 Dienos tema.
14.00 Žinios.
21.30 Auksinis protas.
14.20 Laba diena, Lietuva.
22.55 „Ieškomas“. (f)
16.20 „Kaip atsiranda daiktai 8“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
LNK
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
18.30 Klauskite daktaro.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
19.30 (Pra)rasta karta.
10.00 „Kalnietis“.
20.30 Panorama.
11.00 „Širdele mano“.
21.00 Dienos tema.
12.10 „Būrėja“.
21.30 Širdyje lietuvis.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
22.30 Dviračio žinios.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
23.00 „Grančesteris“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
LNK
18.30 Žinios.
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
19.30 KK2 penktadienis.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
21.00 „Ištrūkęs Džango“. (f)
10.00 „Kalnietis“.
0.15 „Kobra“. (f)
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
TV3
13.20 „Turtuolė varguolė“.
6.20-7.10 Animac.ser.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
7.40 „Farai“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
9.40 „Mano dukrelė“.
18.30 Žinios.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
19.30 KK2.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
15.00 Animac.f.
21.30 Žinios.
16.00 TV3 žinios.
22.30 „Tik nekvieskite farų!“. (f)
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
TV3
18.30 TV3 žinios.
6.20-7.10 Animac.ser.
19.30 „Ledynmetis. Susidūrimas“.
7.40 „Gero vakaro šou“.
21.20 „Bėgantis labirintu 2“. (f)
8.35 „Meilės sūkuryje“.
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
9.40 „Mano dukrelė“.
0.00 „Patrulių zona“. (f)
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
BTV
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
6.25
„Akloji zona“.
15.00 Animac.f.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
16.00 TV3 žinios.
8.35 „Šuo“.
16.30 TV pagalba.
9.40 „Pėdsakas“.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
10.35 „Iškvietimas“.
18.30 TV3 žinios.
11.35 „Mentalistas“.
19.30 „Farai“.
12.35 „CSI. Majamis“.
20.30 „Prakeikti III“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
14.55 „Šuo“.
22.00 „Nesunaikinami 3“. (f)
16.00 „Pėdsakas“.
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.20 „Naktinė pamaina“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
BTV
18.30 „Akloji zona“.
6.25 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
21.30 „Baudėjas. Karo zona“. (f)
8.35 „Šuo“.
23.35 „Priešas už vartų“. (f)
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
e
Pamatų liejimas Dirbamių
16.00 „Pėdsakas“.
in
ig
be iše
Kapavietės
17.00 Info diena.

sandėlio darbininkas.
Tel. 8-612 94-904.

Paminklai,
tvorelės,
skaldelė.

17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Priešas už vartų“. (f)
23.40 „Raudonasis skorpionas“. (f)

uždengimas plokšte
Ilgametė patirtis

Kiduliai, Taikos g.10
(prie kapinių).
Tel. 62-037, 8-655 03-340.

R-0122

R-0198
R-0196

Tvarkingai kasame ir valome
tvenkinius, rezervuarus. Išlyginame žemes, darome
pylimus. Įvairūs kasimo, kroVeža žvyrą, skaldą, akmenukus, vimo, lyginimo darbai. Tel.
plautą žvyrą. Tel. 8-645 34-667. 8-659 45-419, 8-686 15-419.

Vežu žvyrą, smėlį, akmenukus,
Ežerėlio briketus ir kitus krovinius
iki 3t. Tel. 8-614 81-211.

arklius.

Tel. 8-608 01-085.

Įvairūs

Stogų dengimas bei visi
skardinimo darbai. Dirbame
su savo bei užsakovo medžiaOrganizuojami medžiotojų kurgomis. Tel. 8-639 19-943.

žvyrą, smėlį, skaldą, dolomitinę skaldą, akmenukus,
žemes ir kitas inertines medžiagas. Tel. 8-686 80-556.

Vežame smėlį, žvyrą (statybinį, kelinį), skaldą (akmens,
dolomito), įvairius akmenukus, juodžemį, gruntą, atsijas, asfalto drožles (1-27t).
Tel. 8-658 71-343, Darius.

Ūkininkas perka
įvairaus amžiaus
Pasiima greitai. Atsiskaito iš karto.
Perka mišką.

Minkštų baldų remontas, restauravimas. Baldų gamyba pagal individualius užsakymus. Tel. 8-600
51-591, 8-628 95-059.
Profesionalus cheminis drabužių ir
kilimų valymas. Pristatyti adresu:
Draugystės takas 6, Šakiai. Tel. 8635 87-809, 8-616 03-159.
Buitinės, palydovinės, eterinės, internetinės televizijos montavimas,
instaliavimas, antenų pastatymas.
Tel. 8-675 12-313.
Remontuoju automatines skalbimo
mašinas. Atvažiuoju į namus. Tel.
8-689 19-996.
Remontuoja skalbykles, el.virykles,
orkaites, indaploves, džiovykles.
Atvyksta, suteikia garantiją. Tel.
8-645 03-712.

Dengiame stogus, atliekame skardinimo darbus, remontuojame senus stogus, skardiname. Tel. 8-685
24-332.
Atliekame visus skardinimo darbus
(kaminai, lietaus sistemos ir kt.),
renovuojame stogus, darome pakalimus. Tel. 8-636 49-635.
Kasimo darbai miniekskavatoriumi.
Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8-624
64-870.
Ekskavatoriaus nuoma, visi kasimo darbai, drenažas, pagrindų
ruošimas, polių gręžimas, žemės
lyginimo ir kiti gerbūvio darbai.
Tel.
8-615 18-521.
Greitai ir nebrangiai vežame

R-0203
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R-0237

R-0058

®

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 penktadieniniame “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
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Kalendorius

R-0236

Orai vėl ims šilti

Trečiadienis,

Antradienis,

balandžio 28 d.

balandžio 27 d.
LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Slėpynės“.

LNK
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Stebuklas virš Hadsono“. (f)

TV3
6.20-7.10 Animac.ser.
7.40 „Karštai su tv3.lt“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Apiplėšimas Beikerio gatvėje“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.10 „Naktinė pamaina“.

BTV
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Greitojo reagavimo būrys“. (f)
23.20 „Kerštas“. (f)
TELELOTO

Tiražo Nr. 1307
Data: 2021-04-25
10 69 01 50 17 31 46
13 54 66 53 71 70 32
20 34 58 40 55 52 03
56 24 51 29 26 67 25
60 74 09 05 30 43 27
14 15 04 21 63
(keturi kampai, eilutė,
įstrižainės)
07 08 41 75 23 59 73
35 (visa lentelė)

LRT
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Nacionalinė ekspedicija.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai 8“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 1000 stebuklų.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Klanas“.

LNK
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Nežinomas“. (f)

TV3
6.20-7.10 Animac.ser.
7.40 „Prieš srovę“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Tamsos pakraštys“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
23.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.25 „Naktinė pamaina“.

BTV
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 Betsafe – LKL čempionatas.
21.00 „Raudonasis skorpionas“. (f)
23.10 „Greitojo reagavimo būrys“. (f)
Laimėjimai:

Visa lentelė - 1 x 400 347 Eur
Įstrižainės - 16,00 Eur
Eilutė
- 4,00 Eur
Keturi kampai - 2,00 Eur

Papildomi prizai:

Automobilis Peugeot 2008 bil.Nr. 0214203
500 Eurų - bil.Nr. 003*313
Paguodos prizas bil.Nr. 0176122, 0233640,
0235845, 0236790, 0238676,
0241725, 0243090

Pakvietimas į TV studiją 002*449, 012*154, 001*741.

Šalto oro masyvas, atkeliavęs iš šiaurės, jau
traukiasi. Pamažu orai vėl ims šiltėti. Antradienio
didesnę dienos dalį danguje telksis gana tankūs debesys, bet kris jau ne šlapdribos, o trumpi lietūs. Vakarėjant debesys sklaidysis. Vakarų,
šiaurės vakarų vėjas jau pūs ramiau. Dienai persisvėrus į antrą pusę temperatūra kils iki 8-9
laipsnių šilumos.
Trečiadienį numatomi ramūs, greičiausiai be
lietaus orai. Debesys toliau pamažu sklaidysis.
Diena bus gana saulėta. Orams giedrėjant naktis
dar bus gana šalta, temperatūra kris iki 1 laips-

nio šalčio. Tačiau dieną jau pasieks ar net truputį persisvers per 10 laipsnių šilumos. Vėjas bus
silpnas, naktį nepastovių krypčių, dieną nusistovės iš rytų - pietryčių.
Ketvirtadienį jau energingiau šiluma skinsis
kelią į Lietuvą. Temperatūra naktį jau nenukris
žemiau 1-3 laipsnių šilumos, dieną kils iki 1314 laipsnių. Naktis ir pirmoji dienos pusė bus
mažai debesuota, popiete dangų pamažu ims
traukti artėjančio lietaus debesys. Vėlai vakare jau pradės lyti.
Sinoptikė Alva Nagelytė

Saulė
teka 05 val. 52 min.
leidžiasi 20 val. 43 min.
dienos ilgumas 14 val. 51 min.
17 metų savaitė
Mėnulis – Pilnatis

Varduvininkai

04.27 Zita, Aušra, Žydrė, Edilija,
Anastazas
04.28 Prudencijus, Valerija,
Vygantas, Rimgailė, Vitalius
04.29 Kotryna, Tarmantas, Indrė,
Augustinas, Rita

Orai kol kas tęsia karantino tradicijas
Praėjusią savaitę,
ketvirtadienį, laikantis
visų karantino sąlygų,
jau galėjo atsidaryti visos
maitinimo įstaigų lauko
kavinės. Didieji miestai
tuoj suskubo ir subruzdo,
jaunimo negąsdino net
ir prastėjantys orai.
Provincijoje situacija kita
– lankytojų antplūdžio
maitinimo įstaigos
nepajuto. Tačiau vienas
kitas vis dėlto apsilankė
ir „Vilkentoje“, ir
„Kuchmistruose“. Lauko
staliukus su skėčiais
pasistatė „EIK EIK sushi“,
sudėtingesnė situacija
„Centre“ – vietoje lauko
terasos įsirengęs uždaras
patalpas, restoranas
vargu ar galės priimti
lankytojus tarp stiklo
sienų iki karantino
pabagos.
Gyventojų lankymasis lauko kavinėse susijęs ne tik su
poreikiu pasimaitinti, tačiau
pirmiausia – su poreikiu pabendrauti, aplankyti lankomas
vietas, juolab kad ir kultūros
įstaigos, muziejai jau atvėrė
duris. UAB „Vilkenta“, nors įsikūrusi Kiduliuose, visada jaučia
jurbarkiečių ir pravažiuojančių
panemuniais turistų srautą.
Dar prieš savaitgalį socialiniuose tinkluose kavinė–vyninė
„Vilkenta“ išplatino pranešimą
kad savaitgalį lauko kavinė jau
laukia pirmųjų lankytojų.
Pirmieji klientai savaitgalį
jau apsilankė būtent nuo šeštadienio pradėjusioje dirbti restorano „Kuchmistrai“ terasoje.
Įmonės administracija sako,
jog kol kas restoranas dirbs
tik savaitgaliais, o paskui priklausys nuo lankytojų srauto
ir poreikio. „Kuchmistrų“ lankomumas neabejotinai susijęs
su apgyvendinimu viešbutyje
Pirmadienį Šakių rajono
meras Edgaras Pilypaitis
susitiko su kraštiečiu,
buvusiu krepšininku
Rolandu Skaisgiriu ir
kartu apžiūrėjo J.Lingio
parką bei „Varpo“
mokyklos stadioną.
R.Skaisgirys yra užsimojęs
Šakiuose įrengti profesionalią
3x3 krepinio aikštelę. Anot
mero, 3x3 aikštelė greičiausiai atsiras „Varpo“ stadione.
Lietuvoje numatyta įrengti
šešias tokias krepšinio aikšteles, darbai Šakių rajone turėtų
startuoti šių metų pabaigoje. O
pirmieji krepšininkai aikštelę
išbandyti turėtų jau kitą pavasarį. Praėjusį ketvirtadienį
šie planai aptarti ir mero kabinete.
LV inf.

Kavinė–picerija lauko terasoje ruošiasi priimti pirmuosius
lankytojus.

„Zyplių dvaro oficina“, jau priėmusiame pirmuosius lankytojus. Kadangi užsakymai kol kas
rezervuojami savaitgaliams, tai
ir restoranas taikosi prie viešbučio darbo ritmo.
Darbui pasirengusi ir kavinė–picerija „Kiba“. Ir ne tik
pasirengusi – nugriovus šalia

„Gulbelės“ parduotuvės kioską miesto centre, numatoma
plėtra. Įmonės vadovas Arūnas
Tarnauskas džiaugiasi operatyviai parengtais projektiniais
sprendiniais, kurių autorius –
architektas Mantas Paketuris,
tik sako, kad šiek tiek problemiška rasti rangovą: „Eilutė,

nieko nepadarysi, todėl iki
finišo dar užtruks. Bet turime
sprendinius ir esame laimingi“,– kalbėjo A.Tarnauskas, įsitikinęs, kad uždarose patalpose
gali tekti dar ilgokai nedirbti,
todėl ir sugalvojo plėtrą – prieš
akis vasara, galbūt žadanti geresnius orus nei pavasaris su
sniegu.
Svetingai lankytojus terasoje priims ir cukrainė „Laimė“.
Laimėjusi Šakių miesto
VVG projektą, sėdimas vietas,
nuo saulės ar lietaus apsaugomas didelių skėčių, įsirengė
prie Šakių jaunimo kūrybos ir
sporto centro esanti sušių parduotuvėlė „EIK EIK sushi“.
Galimybė lankytojus priimti lauko terasose jas įsirengti
galbūt paskatins ir daugiau
maitinimo įstaigų. Tik dabar
pati didžiausia problema bus
orai, kurie nei smagiam pasisėdėjimui lauko kavinėse, nei
turizmui nebus labai palankūs.
Šilumos kol kas nežada ir ši savaitė,– po vėjuoto ir snieguoto sekmadienio temperatūra
naktimis dar žada neigiamą
temperatūrą. Tačiau ateinantį
savaitgalį šilumos galbūt bus
daugiau.
LV inf.

Paramą iš Šakių miesto VVG gavusi sušių gamybos įmonėlė „EIK EIK sushi“ taip pat tikisi sulaukti
klientų. S.Sinkevičiaus nuotraukos.

Planuoja padovanoti profesionalią
krepšinio aikštelę

Pirmadienį buvo renkamasi iš dviejų galimų vietų – Šakių „Varpo“ mokyklos stadiono ir J.Lingio
parko. S.Sinkevičiaus nuotr.

