
Šakių rajono laikraštis. 2021 m. spalio 12 d. Antradienis. Nr. 76 (490). Kaina 0,50 € Žinios

®

ISSN 2424-6107
ISSN 2438-6743 (online)

Klausimai atviri kaip nervai 
– vienos nuomonės nėra

Kad rajono kultūros 
įstaigų pertvarka iš-
lieka rajono vadovų, 
sudarytos darbo grupės 
ir kultūros darbuotojų 
dėmesio centre ir kad kol 
kas optimalaus spren-
dimo nepavyksta rasti 
dėl nuomonių skirtumo, 
iliustruoja tai, kad nei 
Kudirkos Naumiesčio, nei 
Griškabūdžio kultūros 
centrai dar neturi nuo-
latinių vadovų. Vis dėlto 
daugiausia klausimų 
kelia Zyplių dvaro sody-
boje įsikūrusių kultūros 
įstaigų ir ten esamo turto 
valdymo, etatų ir kiti 
klausimai, dėl kurių galu-
tinai nėra apsisprendusi 
ir kultūros įstaigų per-
tvarkos darbo grupė. Jos 
narių nuomonės išsiskyrė 
ir penktadienį nuotolinio 
posėdžio metu.

Svarsto kultūros įstaigų 
reorganizaciją

Rugsėjo 30-ąją vykusioje 
spaudos konferencijoje rajo-
no meras nieko konkretaus 
dėl kultūros įstaigų pertvarkos 
pasakyti negalėjo – pateikė tik 
kelias galimas versijas. Viena 
jų – visas kultūros įstaigas 
prijungti kaip padalinius prie 
vienos įstaigos – Šakių kultū-
ros centro. Tokia struktūra jau 
seniai veikia, anot jo, daugelyje 
rajonų. 

Parama
Spalio 8–9 dienomis Šakių 

miesto „Maxima“ ir IKI pre-
kybos centrų parduotuvėse 
buvo renkami maisto pro-
duktai pagal labdaros ir pa-
ramos fondo „Maisto bankas“ 
surengtą akciją. Jos metu au-
kotojai paaukojo 1402 vnt. 
maisto produktų, kurių ver-
tė – 1309 eurai. Vidutinė vie-
nos aukos vertė – 2,43 euro. 
Paramą prekybos tinklų par-
duotuvėse padėjo rinkti 43 
Šakių vaikų globos namų, VšĮ 
„Namai visiems“ bei Šakių so-
cialinių paslaugų centro sa-
vanoriai. Lietuvą suvienijan-
ti gerumo iniciatyva praėju-
sį savaitgalį vyko jau trisde-
šimt pirmąjį kartą.

Nedarbas
Užimtumo tarnybos duo-

menimis, nedarbas rajone per 
rugsėjo mėnesį mažėjo 0,9 
proc. punkto ir spalio 1 d. sie-
kė 10,3 proc., registruoti 1646 
bedarbiai (rugpjūčio mėne-
sį registruoi 1782), iš jų 54,1 
proc. moterų, 45,9 proc. vyrų. 
Iki spalio mėnesio rajone re-
gistruotos 273 laisvos darbo 
vietos, iš jų 224 – neterminuo-
tam darbui. Per visus devynis 
šių metų mėnesius didžiau-
sias nedarbas rajone buvo 
Žvirgždaičių (20,98 proc.) ir 
Barzdų (20,33 proc.) seniūni-
jose, taip pat Plokščių seniū-
nijoje (16,34 proc.), o rugsė-
jo mėnesį didžiausia bedar-
bystė buvo Barzdų seniūnijo-
je (18,3 proc.). Mažiausias ne-
darbas tradiciškai registruotas 
Kriūkų seniūnijoje (per devy-
nis mėnesius – 7,90 proc., rug-
sėjį – 6,1 proc.). Šakių mieste 
ir seniūnijoje rugsėjo mėnesį 
nedarbas siekė 8,7 proc., per 
tris metų ketvirčius vidutiniš-
kai – 11,73 proc.

Pajamos
Per du šių metų ketvirčius 

rajono savivaldybė savo pa-
jamų surinkimo planą vykdė 
96,46 proc. – į biudžetą nesu-
rinkta gerokai per pusė mili-
jono – 532 940 eurų – paja-
mų, iš jų mažiausiai surinkta 
žemės ir žemės nuomos mo-
kesčio – iš viso 798 500 eurų. 
Šiam mokesčiui mokėti ter-
minai baigsis lapkričio mėne-
sį. Vis dėlto, pasak savivaldy-
bės Biudžeto, turto ir strate-
ginio planavimo skyriaus ve-
dėjos Egidijos Grigaitienės, 
biudžeto pajamų planas vyk-
domas ne taip prastai – ge-
rokai (139 560 eurų) viršytas 
nekilnojamojo turto mokes-
čio surinkimas, kur kas dau-
giau nei planuota parduota 
nekilnojamojo turo, taigi pa-
jamos realizavus ilgalaikį tur-
tą planą viršijo net 203 750 
eurų, 188 020 eurų viršytas 
kitų pajamų surinkimo planas. 
E.Grigaitienė atkreipė dėme-
sį į augantį socialinių išmokų 
gavėjų skaičių.

Savivalda prasideda 
nuo kiekvieno iš mūsų
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Sekmadienį, spalio 
10-ąją, Lietuvoje buvo 
minima Vietos savivaldos 
diena. Šią dieną laikome 
savivaldybių tarnautojų 
profesine švente. Ir ne 
tik tarnautojų – ją mini 
ne tik rajono vadovai, 
savivaldybės tarybos 
nariai, administracijos 
darbuotojai, seniūnijų 
seniūnai bei kolektyvai, 
ne tik seniūnaičiai, kurių 
mūsų rajone yra net 74, 
bet ir bendruomenių, 
kurių balsas taip pat 
svarus sprendžiant 
rajono problemas, nariai.

Gyvenimas reformų 
sąlygomis

Vis dėlto kokią gi atsakomy-
bės naštą neša rajono savival-
dybės taryba ir administracija, 
kad mūsų žmonėms gyventi 
būtų geriau? Kiekviena išauš-
tanti diena kupina vis naujų iš-
šūkių – rajonas neturi didelių 
pramonės įmonių, norintys ir 
galintys investuoti čia pasigen-
da kvalifikuotos darbo jėgos. 

nukelta į 3 psl.

nukelta į 2 psl.

Imunizuojasi ne tik 
paskiepyti, bet ir 
persirgę žmonės
Koronavirusnė infekcija 
nepaiso nei seno, nei 
jauno, kimba ir prie vak-
cinuotų žmonių, tačiau 
šaltiniai teigia, kad jų 
liga lengva, primena 
peršalimą. Vienintelė 
paguoda, sako rajono 
ekstremalių situacijų 
operacijų vadovas 
Redas Juškaitis, kad 
didėjant susirgimų 
skaičiui didėja ir imu-
nizuotų žmonių skai-
čius. Pirmadienį iš ryto 
imunizuotų gyventojų 
skaičius rajone šoktelė-
jo iki 70,7 proc. Tačiau 
ir susirgimų skaičius 
nestabdomas – vakar 
iš ryto sirgo 208 rajo-
no gyventojai, iš jų 13 
paguldyti į ligoninę. 
Per pastarąsias keturias 
dienas registruoti 68 
COVID susirgimai, per 
pastarąją savaitę dienos 
susirgimų vidurkis – 18 
žmonių. Izoliacijoje 
vakar rytą buvo 299 
rajono žmonės.

Per 14 dienų 100 tūkst. 
gyventojų tenka 828,5 at-
vejo (ketvirtadienį buvo 728 

atvejo). Vien praėjusį ketvir-
tadienį rajone registruoti 28 
susirgimai.

Iš Marijampolėje nusta-
tytų 59 COVID–19 židinių 
septyni išlieka mūsų rajo-
ne. Pasak R.Juškaičio, iš jų 
sąrašo iškrito Šakių vaikų 
darželis „Berželis“, išlieka 
Gelgaudiškio „Šaltinio“ ug-
dymo įstaiga, Šakių ligoni-
nės Palaikomojo gydymo ir 
slaugos skyrius, rajono savi-
valdybės administracija, kur 
naujų atvejų skaičius nėra re-
gistruojamas, ligos plitimas 
čia sustabdytas, tačiau dar 
trijuose židiniuose – Plokščių 
mokykloje–daugiafunkciame 
centre ligos atvejų skaičius 
padidėjo iki 6, „Varpo“ mo-
kykloje iki 5, Lukšių V.Grybo 
gimnazijoje – iki 22 atvejų. 
Naujai registruotas židinys 
Lukšių seniūnijos adminis-
tracijoje, ten nustatyti trys 
sergantys asmenys.

Didėjant ligos atvejų skai-
čiui daugėja ir norinčiųjų tes-
tuotis. Šiuo metu per dieną 
Šakių mobiliajame patikros 
punkte atliekami vidutiniškai 
108 testai: 47 PGR testai ir 61 
greitųjų antigenų testas. 

nukelta į 2 psl.

Vienas iš siūlomų kultūros įstaigų pertvarko variantų – visas rajone esančias kultūros įstaigas jungti kaip padalinius prie Šakių kultūros 
centro. S.Sinkevičiaus nuotr.

Rajono meras ne retai atsiduria kryžminėje diskusijų ugnyje, jam 
tenka ne vienas iššūkis, kad gyvenimas rajone būtų ne tik stabilus 
ir gerėtų. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Savivalda prasideda nuo kiekvieno iš mūsųNegana to, nuolatos kaip 
Damoklo kardas kabo sveika-
tos apsaugos, švietimo sistemos 
reformų grėsmė. Faktiškai to-
kiomis nesibaigiančių reformų 
sąlygomis, nuolatos mažėjant 
gyventojų skaičiui, savivaldy-
bės įstaigos balansavo ištisus 
dešimtmečius. Reformos gy-
ventojų niekada nebuvo su-
tiktos palankiai. Deja, supra-
sti, kad įstaigų išlikimą sąlygoja 
jų gyvybingumas – pacientų, 
moksleivių skaičius bei socia-
linės problemos, užkrautos ant 
savivaldybių pečių – didėjantis 
nedarbas, socialiai remtinų gy-
ventojų armija, menkstančios 
įgyvendinti projektų iš ES pa-
ramos lėšų galimybės, labai 
sunku. O šalia – dar ir finan-
sams imli ir biudžetui nuosto-
linga pandeminė krizė, kurios 
suvaldymas taip pat gula ant 
savivaldybės vadovų, medikų, 
socialinių darbuotojų pečių. Jau 
antri metai, kai savivaldybės 
vadovybė sprendžia biudžeto 
stygiaus klausimą. Šiais metais 
biudžeto deficito skyles seka-
si užkišti lėšomis, gautomis už 
parduotą nekilnojamąjį turtą.

Tuo tarpu seniūnijų po-
reikis kaip buvo, taip ir išlieka 
didžiulis.

Pagrindinė problema 
– regioniniai keliai

Rugsėjo mėnesį rajono 
vadovai – meras Edgaras 
Pilypaitis, vicemeras Darius 
Jakavičius ir savivaldybės admi-
nistracijos direktorius Dainius 
Grincevičius – aplankė visas 
keturiolika rajono seniūnijų, 
susitiko ne tik su seniūnais, 
seniūnaičiais, bet ir bendruo-
menių centrų aktyvistais, kad 
išgirstų apie didžiausias jų 
problemas, kad skirstant lė-
šas pirmosios injekcijos būtų 
nukreiptos svarbiausioms, pri-
oritetinėms. 

Rugsėjo pabaigoje vyku-
sioje spaudos konferencijoje 
E.Pilypaitis apibendrino susi-
tikimų įspūdžius. „Visur buvo 
tos pačios problemos – asfaltų, 
apšvietimo klausimai. Išskyrus 
Griškabūdžio seniūniją – ten 
seniūnas pasakė, kad viskas ge-
rai, bet atradome, kad vienoje 
gatvėje vis dėlto trijų stulpų 
trūksta“,– šyptelėjo meras. 
Anot jo, keliose bendruo-

menėse buvo pageidavimas 
įrengti sporto aikšteles vaikams 
– „dėliosime prioritetus ir pir-
miausia siūlysime sprendimus 
įgyvendinti ten, kur didžiausia 
gyventojų koncentracija, kur 
sukurtu produktu galės naudo-
tis daugiau žmonių“,– komen-
tavo rajono vadovas. „Tikrai dar 
turime didelių įsipareigojimų 
vykdomiems projektams, ir 
labiau akcentavome, jog tas 
keliamas seniūnijų ir ben-
druomenių problemas žmo-
nės galėtų išsispręsti per ben-
druomeninius fondus, būtent 
tais pinigais, kurie prieinami 
per nevyriausybines organi-
zacijas ir bendruomenių cen-
trus“,– aiškino meras. Tačiau, 
anot jo, daugiausia problemų, 
su kuriomis susiduria gyvento-
jai,– ne rajono savivaldai pri-
klausantys objektai, konkrečiau 
– regioniniai keliai.

„Keista,– dalijosi mintimis 
meras,– kad apie mokyklas 
ir vaikų darželius praktiškai 
diskusijų nebuvo, išskyrus 
Griškabūdį. Originalesnių pa-
siūlymų, pasak E.Pilypaičio, ko 
reikėtų bendruomenėms ir ką 
jos pačios galėtų nuveikti ben-
dram labui, išskyrus Sintautus, 
rajono vadovai neišgirdo. 
„Pamatėme tokių įdomių da-
lykų, kad kaimyninės bendruo-
menės, gyvenančios praktiškai 
tokiomis pačiomis sąlygomis, 
labai skirtingai žiūri ir vertina 
savo problemas, kurios kyla.  
Nešienautos erdvės ir pakelės 
vienus nervina, o kiti ima ir pa-
sidaro patys“,– kalbėjo jis.

Vis dėlto meras pasidžiau-
gė tuo, kad kai kurių seniūni-
jų gyventojai „kai kuriose si-
tuacijose rado raktus, nuo ko 
galbūt reikėtų pradėti spręsti 
problemas“. Gelgaudiškyje, 

Suvestinėse
Marijampolės apskrities 
Vyriausiojo policijos ko-
misariato (VPK) rusėjo 8–
10 d. suvestinėse, pirmi-
niais duomenimis, regis-
truoti du įvykiai, registruo-
ti Šakių rajone.

Rastas negyvas
Spalio 9 d., apie 8 val., 

Papartynų kaime (Šakių sen.) 
rastas mirusio vyro (g. 1955 
m.) kūnas be išorinių smur-

to žymių. Pradėtas ikiteismi-
nis tyrimas mirties priežasčiai 
nustatyti.

Smurtavo
Spalio 9 d., apie 15 val., 

Gelgaudiškyje vyras (g. 1983 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 
1983 m.). Smurtavęs asmuo 
iš įvykio vietos pasišalino. 
Pradėtas ikiteisminis tyrimas 
pagal LR BK 140 str.

Imunizuojasi ne tik paskiepyti, 
bet ir persirgę žmonės

Per septynias dienas atlikti 
806 testai, iš jų – 17,2 proc. 
buvo teigiami.

Pirmadienio rytą, anot 
R.Juškaičio, rajone buvo pa-
skiepyta 17 345 rajono gyven-
tojai, arba 66,5 proc. (Lietuvoje 
– 63,2 proc,). Dėl didėjančio 
ligos atvejų skaičiaus, kaip 
minėta, žymiai šoktelėjo imu-
nizuotų gyventojų skaičius, pa-
skieii 358 gyventojai, apie pusė 
jų – mobiliajame savivaldybės 
autobusiuke.

R.Juškaitis pasidžiaugė, 
kad „fantastiškai“ gerai skie-
pijosi 35–44 metų amžiaus 
gyventojų grupė – 96,1 proc. 

Neblogi 65–69 metų amžiaus 
grupės rodikliai – paskiepyta 
82,5 proc. gyventojų, 55–64 
amžiaus gyventojų paskiepyta 
78,5 proc,, nuo 12 iki 15 metų 
– tik 29 proc.

Pagal gavusių skiepus žmo-
nių skaičių rajone lyderiauja 
Kidulių ambulatorija, paskie-
pijusi 79 proc. vyresnių nei 
65 metai žmonių. Operacijų 
vadovas pastebėjo, kad pri-
klausančių šiai amžiaus gru-
pei ir prisirašiusių prie Šakių 

pirminės asmens sveikatos 
priežiūros centro dar nepaskie-
pyta 400 gyventojų, „Zanavykų 
klinikoje“ skiepo dar laukia 322 
gyventojai, D.Zaleskienės am-
bulatorijoje – 202 gyventojai, 
Griškabūdžio ambulatori-
joje 165 žmonės, Kudirkos 
Naumiesčio ambulatorijoje 
– 154 žmonės, o Šakių sveika-
tos klinikoje – paskiepyta vos 
59 proc. šiai amžiaus grupei 
priklausančių žmonių.

R.Juškaitis pasakojo, jog iki 

lapkričio 14 d. už kiekvieną 
vyresnį nei 75 metų amžiaus 
paskiepytą žmogų šeimos gy-
dytojams numatoma mokėti 
po 30 eurų priedą, vėliau jis 
sumažės iki 15 eurų. Taip pat 
tiems, kurie atvyksta skiepyti 
į globos įstaigas ar į namus pas 
žmones, tiksliau, į vietą – dar-
bo dienomis mokama po 12,5 
euro už paskiepytą žmogų, po-
ilsio ir švenčių dienomis – po 
24,66 euro už žmogų. 

LV inf.

pradžia 1 psl.

pradžia 1 psl.

Lietuvos savivaldos savaran-
kiškumą“ esminius pokyčius, 
kurių savivaldybės pasigen-
da. Memorandume partijos 
įsipareigojo stiprinti šalies 
savivaldybių savarankiškumą 
ir atsakomybę, užtikrinti šim-
taprocentinį valstybės savival-
dybėms deleguotų funkcijų fi-
nansavimą, peržiūrėti funkcijų 
perskirstymą tarp centrinės ir 
vietos valdžių, didinti savi-
valdybių įtaką formuojant ir 
įgyvendinant regioninės poli-
tikos tikslus. Anot Asociacijos 
prezidento, savivaldybių jau 
artimiausiu metu laukia iššū-
kis – ES fondų finansuojamų 
projektų įgyvendinimas, ska-
tinantis regionų plėtrą. Prie 
jų prisidėti savivaldybės turės 
ne mažiau kaip 15 proc. savų 
lėšų. Todėl esminis klausimas 
lieka – galimybė laisvai sko-
lintis investicijoms ir turėti 
didesnes nuosavas pajamas kol 
kas nėra sprendžiamas. Seimo 
biudžeto ir finansų komitetas 
bei Finansų ministerija siūlo 
įstatymo pataisas, kurios leistų 
skolintis tik finansiškai atsiper-
kančioms investicijoms. Tačiau 
jos iš esmės nepadidintų savi-
valdybių galimybių, nes dau-
gelis tų projektų negeneruoja 
finansinės grąžos, nors yra 
naudingi socialiniu–ekonomi-
niu aspektu ir būtini kokybiš-
kų viešųjų paslaugų teikimui. 
M.Sinkevičius taip pat akcenta-
vo, kad šiek tiek pajudėjo pro-
cesas dėl teisės disponavimo 
valstybės žeme miestuose ir 
miesteliuose perdavimo sa-
vivaldybėms. Tikimasi, kad 
atitinkamos Žemės įstatymo 
pataisos Seimui bus pateiktos 
dar šių metų rudens sesijoje.

Bet palikime „ciesoriui“ tai, 
kas „ciesoriaus“.

Savivalda prasideda nuo 
kiekvieno

Deja, mūsų žmonės kon-
servatyvūs, kiek teko dalyvau-
ti tuose suėjimuose, kurie dar 
nebuvo smarkiai ribojami pan-
demijos saugos reikalavimų, 
žmonės nelinkę permainoms, 
vis dar nemato savęs ir savo in-
dėlio bendruomeniniame gyve-
nime, juolab kad didžioji dalis 
– sovietmečio karta, įpratusi, 

kad viską duotų valdžia. Tuo 
tarpu savivalda – tai ir kiek-
vieno iš mūsų reikalas. Negali 
savivaldybė būti turtinga, kai 
labai didelė biudžeto dalis išlei-
džiama socialinėms išmokoms 
išmokėti, o darbingų gyvento-
jų indėlis palyginti mažas. Visa 
tai ir iššaukia neatidėliotinas 
ir būtinas pertvarkas ir per-
mainas. Šiandien negyvena-
me taip, kaip gyvenome prieš 
dešimtmetį, po dešimties 
metų negyvensime taip, kaip 
šiandien. Kaip Šakių rajonas 
atrodys po penkiasdešimties 
metų, sunku net įsivaizduoti. 
Galbūt nė jo jau nebeliks, bū-
sime tik nedidelė pasienio, jau 
dabar darančio didžiulį poveikį 
mūsų gyvenimui, ribojantį in-
vesticijas, provincija? Negali be 
pacientų išsilaikyti ligoninė, be 
keleivių – autobusų parkas, be 
moksleivių – švietimo įstaigos. 
O bendruomenės, įsisavinan-
čios (bet ne investuojančios) 
per Vietos veiklos grupę atei-
nančius pinigus, vis dar mąsto 
lokaliai – milijonai išleidžiami 
negalvojant apie ilgalaikę išlie-
kamąją tų projektų vertę.

Negana to, ilgametis užsi-
tęsęs centrinės šalies valdžios 
požiūris į regionus, nestabili, 
nuolat strigusi regioninė po-
litika taip pat neliko be pėd-
sako – ji tokius rajonus kaip 
Šakiai klampino į nuolatinių 
įsiplieskiančių problemų liūną, 
palikdama rajono vadovams tik 
gaisrų gesintojų vaidmenį.

Pabaigai – mažas paste-
bėjimas. Kokie jie baisūs po 
lietaus, kai iš laukų didžiulius 
grumztus po savęs palieka į ke-
lius išriedėję traktoriai. Kitose 
valstybėse už tai, kad nesugeba 
nuvalyti asfalto, tokie artojai 
moka baudas. Pas mums vis 
dar žiūrima liberaliai. Apie 
kelius. Kas bus, kai prasidės 
cukrinių runkelių išvežimas? 
Reikalauti mokame, deja, savo 
atsakomybės bendram gėriui 
dar neišmokome jausti. Tai tik 
maža detalė, tik smulkmena. 
Bet iš jų susideda (ne)pagarba 
gyvenančiam ne tik šalia, bet ir 
tiems, kas tuos kelius prižiūri, 
kas tiesia, kas moka mokesčius, 
kad jie būtų.

anot jo, daugiausia kalbėta apie 
parką ir jame esančius takus. 
Rūpesčiai dėl jų turėtų atkristi 
realizavus didįjį Gelgaudiškio 
parko sutvarkymo projektą. 
Jis jau ekspertuotas, ruošiami 
dokumentai viešajam rangovo 
pirkimui.

Netrukus pajudės ir Lukšių 
miestelio erdvių moderniza-
cijos projekto įgyvendinimas. 
„Tai paskutinis miestelis, likęs 
iš tvarkytinų, kuriam buvo nu-
matyti pinigai. Darbai ten ne-
prasidėję, bet prasidės dar šiais 
metais. Kol leidžia orai, nema-
žai bus padaryta infrastruktū-
ros darbų, o žiemos laikotarpiu 
jie persikels į pastatą“,– papildė 
merą administracijos direkto-
rius D.Grincevičius. 

Baigdamas trumpą apžval-
gą, meras pasidžiaugė nau-
jaisiais seniūnais – jie labai 
energingi, daug bendrauja ne 
tik su rajono vadovais, bet ir su 
savo žmonėmis,  juos įjungia 
į aktyvią veiklą ir taip skatina 
bendruomeniškumą.

Savivaldybių laukia 
naujas finansinis etapas

Rugsėjo 7 d. Lietuvos sa-
vivaldybių asociacijos prezi-
dentas Mindaugas Sinkevičius 
Regionų forume pristatė es-
minius prieš metus Seime at-
stovaujamų politinių partijų 
pasirašyto Prezidento Gitano 
Nausėdos inicijuoto memo-
randumo „Dėl glaudesnės 
centrinės ir vietos valdžios 
partnerystės siekiant stiprinti 

Griškabūdžio seniūnas S.Naumavičius sakė, kad problemų 
šiuo metu nėra, gyventojai džiaugiasi naujomis gatvėmis. 
A.Didžiapetrio nuotr. 

Čia, Šakių rotušėje, sprendžiami pagrindiniai rajono gyvenimo klausimai. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Bibliotekose buvo minima disleksijos pažinimo savaitė

Klausimai atviri kaip nervai – vienos nuomonės nėra
Kai kurių darbo grupės 

narių siūloma įžvalga, kad vis 
dėlto Kudirkos Naumiesčiui 
taip pat reikia duoti šansą, jog 
naujai atėjęs vadovas galėtų 
išnaudoti visą ten esantį isto-
rinį, urbanistinį ir visų kitų ten 
esančių įstaigų potencialą jas 
įjungiant į aktyvią bendrą veik-
lą. Tai reiškia, kad Kudirkos 
Naumiesčio kultūros centrui 
tikrai reikia vadovo. „O ar tas 
vadovas patemptų dar ir kitas 
prijungtas įstaigas – nežinia. 
Kol to vadovo nėra, nėra ir pas 
ką pasiklausti. Šitoj vietoj klau-
simas kol kas atviras“,– kalbėjo 
jis.

Dvejopų pageidavimų ir siū-
lymų yra ir dėl Griškabūdžio 
bei Sintautų kultūros centrų. 
Vieni siūlo šias įstaigas jungti 
prie Šakių kultūros centro, kiti 
– prie Kudirkos Naumiesčio, 
„nes ten galbūt ir įstaiga būtų 
etatų skaičiumi didesnė, o 
kiti sako, kad vienas iš truk-
džių griškabūdiečiams būtų 
nepatogus susisiekimas, nes 
nuo Žvirgždaičių prasideda 
žvyrkelis“. Taigi ir šiuo atveju 
klausimas, anot mero Edgaro 
Pilypaičio, atviras.

Kalbama, kad jau nuo 
Naujųjų metų visoms viešojo 
sektoriaus įstaigoms turi būti 
parinkta vienoda apskaitos sis-
tema, o šiuo metu naudojamos 
kelios skirtingos. Viešumoje jau 
keliskart pasigirdo svarsty-
mai, jog savarankiški kultūros 
centrai galėtų išlikti tik mies-
tuose. Tai reikštų, kad tokios 
savarankiškos įstaigos būtų 
tik Šakiuose, Gelgaudiškyje ir 
Kudirkos Naumiestyje.

Išvažiuojamasis posėdis 
– įžvalgoms susidaryti

Mero potvarkiu sudaryta 
darbo grupė praėjusį pirma-
dienį nuodugniai „šukavo“ 
Lukšių miestelio kultūros 
įstaigas – nuo senojo kultū-
ros centro pastato iki Zyplių 
dvaro ansamblio užkaborių. 
Darbo grupės fokuse - išana-
lizuoti esamą situaciją, kad 
atėjus laikui būtų galima pri-
imti sprendimus dėl kultūros 
įstaigų ateities, būtų pasverti 
visi „už“ ir „prieš“. Daug klaus-
tukų kabo ir Lukšių kultūrinėje 
padangėje – ypač virš Zyplių 
dvaro ansamblio pastatuose 
veikiančių įstaigų. Tam ir buvo 
skirtas išvažiuojamasis posė-
dis, kuriame dalyvavo nemažas 
būrys savivaldybės specialistų, 
Lukšių miestelio seniūnas, 

bendruomenės pirmininkas, 
Zypliuose veikiančių kultūros 
įstaigų vadovės. Posėdis truko 
bemaž tris valandas ir momen-
tais tapo panašus į ekskursiją 
po dar „nepažintus Lukšių už-
kaborius“. 

Pirmiausia po patalpą buvo 
išnarstytas senųjų kultūros 
namų pastatas. Negalima 
teigti, jog pastarasis visai mi-
ręs – kartkartėmis ten vyksta 
kapelos repeticijos, darbo die-
nomis veikia biblioteka, renkasi 
moterų klubo narės, didžiąja 
sale naudojasi miestelio ben-
druomenė, kai vyksta didesni 
miestelio renginiai netelpantys 
dvaro menėse ar gimnazijos 
salėje. 

Kultūros namai pastatyti 
dar gūdžiais 1964 m. ir, kaip 
teko išsiaiškinti, nuo to laiko 

truks ne dvejus metus, bet, 
žinoma, viskas priklausys nuo 
šeimininkiško požiūrio. Jam 
kur kas labiau nerimą kelia 
kitas dalykas, ką reikės daryti, 
kai paveldosaugininkai pradės 
baksnoti į karvidžių pastatą ir 
siūlys jį restauruoti... Yra pasta-
tų, į kuriuos mielai pretenduotų 
tiek muziejus eksponatų saugo-
jimui, tiek seniūnija, kuri įleistų 
kurti „Dailiaus“ narius, bet kol 
kas pastatų „dalybos“ nevyksta, 
todėl ir diskusijos vyko tik puse 
lūpų ir tik tarp pretenduojančių 
šalių atstovų. 

Darbo grupės išvažiuoja-
mąjį posėdį sustabdė Vidas 
Cikana, panoręs sužinoti, ar 
atsiras „Dailiui“ patalpos kū-
rybai, tuo pačiu primindamas 
savo ilgametį indėlį atkuriant 
dvaro ansamblį. Dialogas su 
buvusiu seniūnu ir darbo gru-
pės nariais užsitęsė ir intensy-
vėjo, tačiau temos jau ne kartą 
girdėtos ir aptartos įvairiais 
rakursais, todėl darbo grupė, 
bet jau lydima V.Cikanos, tęsė 
pasivaikščiojimą po dvaro 
pastatus. Galiausiai buvo nu-
spręsta įžvalgomis pasidalinti 
jau uždarame darbo grupės 
posėdyje. 

Svarstys Kultūros ir 
meno taryba

Penktadienį vykusiame 
nuotoliniame darbo grupės 
posėdyje daugiausia dėmesio, 
kaip ir planuota, skirta Zyplių 
dvaro kompleksui, nes šiuo 
metu dalis ansamblio pastatų 
priklauso Zanavykų muziejui, 
dalis – Lukšių kultūros cen-
trui, dalis – seniūnijai. Dvaro 

sodyboje įsikūręs ir restoranas 
„Kuchmistrai“ su viešbučiu.  

Visų siūlyti variantai, ne-
atmetant status quo varianto 
(tai reiškia, nekeičiant nieko), 
kartu su savivaldybės Biudžeto, 
turto ir strateginio planavimo 
skyriaus skaičiavimais jau šią 
savaitę bus pateikti svarstyti ra-
jono Kultūros ir meno tarybai, 
kuri ir pateiks rekomendacijas 
rajono savivaldybės tarybai – 
bet kokiu atveju galutinį žodį 
tars ji. Spalio pabaigoje vyk-
siančiam tarybos posėdžiui 
klausimas, anot rajono mero 
Edgaro Pilypaičio, greičiausiai 
dar nebus parengtas.

Mero nuomone, visų kultū-
ros įstaigų Zypliuose pastatai 
turi būti ne trijų, o vieno gaspa-
doriaus rankose, taigi ir veiklą 
juose vykdyti turėtų viena 
įstaiga. Lukšių kultūros centro 
darbuotojai bei kolektyvai po 
Lukšių miestelio moderniza-
cijos projekto, kuris apims ir 
taip vadinamų Lukšių kultū-
ros namų, esančių miestelyje, 
erdvių, skirtų jaunimo veiklai, 
sutvarkymą, galėtų persikelti 
į Lukšius. Jis įsitikinęs, kad 
Lukšių kultūros centro darbuo-
tojai tokiu būdu galėtų admi-
nistruoti ir kultūrinę jaunimo 
veiklą, nes „kultūros namai“ 
vieno šeimininko kol kas taip 
pat neturi. „Šiandien kalbame 
apie formą, įstaigų skaičių ir 
vieningos buhalterinės siste-
mos pritaikomumą. Ar mes fi-
nansuojame administravimą ir 
apskaitą, ar mes finansuojame 
funkcijas – čia yra pagrindinis 
klausimas“,– kalbėjo meras.

Lina Morkūnienė

Spalio 4–10 dienomis 
vyko tarptautinė 
iniciatyva, kurios tikslas 
– didinti visuomenės 
žinojimą apie disleksijos 
sutrikimą, kaip galima 
padėti žmonėms, 
susiduriantiems su juo ir 
padrąsinti tuos, kurie su 
šiuo sutrikimu gyvena. 
Lietuvoje ši iniciatyva 
vyksta dar tik antrus 
metus, o šiemet prie 
jos spėjo prisijungti ir 
Šakių viešoji bei Lukšių 
miestelio bibliotekos. 

Nors bibliotekoje specia-
lių renginių šiai savaitei nėra 
suplanuota, Šakių viešosios 
bibliotekos direktorė Kristina 
Lebedžinskienė sako, jog ši 
savaitė buvo skirta tiesiog pa-
minėti ir supažindinti žmones 

su šia iniciatyva. „Įsijungėme 
labai spontaniškai, kai tik pa-
siūlė Lietuvos aklųjų biblioteka, 
tad nebuvo daug laiko pasiruoš-
ti“,– sako K.Lebedžinskienė. 
Esminiai šios minėjimo sa-
vaitės akcentai – raudonos 
spalvos apranga, vaišinimasis 
raudonais obuoliais, o svar-
biausia – garsinių knygų sąrašo 
paskelbimas. Vienas iš būdų, 
kaip galima padėti šį sutrikimą 
turintiems žmonėms – garsi-
nės knygos. Yra pastebėta, kad 
disleksiją turintys vaikai geriau 
supranta kitų perskaitytą tekstą 
arba garsines knygas, nes patys 
skaito mechaniškai, sutelkdami 
maksimalų dėmesį į skaitymo 
techniką. Taip pat svarbu su-
prasti, kad klausant skaitomų 

knygų vaikų, paauglių ar suau-
gusiųjų žodynas plečiasi taip 
pat, kaip ir skaitant knygas. 
Šakių viešoji biblioteka yra 
Lietuvos aklųjų bibliotekos iš-
davimo punktas Šakiuose, todėl 
čia yra nuolat gaunamos garsi-
nės knygos. Direktorė Kristina 
Lebedžinskienė pasakoja, jog 
taip ir nusprendė, kad būtent 
šios savaitės metu reikėtų pa-
skelbti tų garsinių knygų sąrašą 
viešai, kad tie, kam labiausiai 
reikia, galėtų jomis naudotis. 
Garsinę knygą, t.y. CD diską, 
galima iš bibliotekos pasiimti 
lygiai taip pat, kaip ir „popie-
rinę“ knygą, jų čia yra apie 70 
įvairių žanrų. 

Lukšių miestelio biblioteko-
je taip pat paminėta disleksijos 

pažinimo savaitė. Simboliškai 
vieną dieną bibliotekininkė 
buvo apsirengusi raudona spal-
va, taip pat dalinami raudoni 
obuoliai. Disleksijos pažinimo 
savaitė vyksta raudonos spal-
vos fone. Būtent tokios spal-
vos rašikliu žymimos klaidos, 
o disleksiją turintys vaikai 
įpratę savo sąsiuviniuose ma-
tyti begales raudonų taisymų. 
„Raudonos spalvos, kaip ir 
disleksijos, nereikia bijoti!“– su 
tokiu šūkiu ir misija yra mini-
ma ši savaitė.

Disleksija – tai ne tik skaity-
mo sutrikimas, kuomet skaitant 
pasikeičia raidės, painiojasi, 
„pabėga“ skiemenys. Disleksija 
taip pat gali pasireikšti vizualia 
atmintimi, tai reiškia ir unikalią 

mąstyseną. Taip pat gali būti 
padidėjęs jautrumas aplinkai, 
simetrijai ir detalėms. 

Ši liga nėra išgydoma ar „iš-
augama“. Tačiau pritaikius ug-
dymo programą, sudarius sąly-
gas patirti sėkmę, ugdant gebė-
jimą žodžiais reikšti mintis ir 
atpažinti kitų žmonių jausmus, 
nuolat palaikant ir padrąsinant, 
disleksiją turintiems vaikams 
atsiveria platūs savirealizacijos 
horizontai. Tokiems vaikams 
ypač svarbi logopedo, psicho-
logo ir/ar kvalifikuoto meno 
(dailės, muzikos) terapeuto 
pagalba. 

Būtent ši disleksijos pa-
žinimo savaitė ir buvo skirta 
supažindinti tiek disleksiją 
turinčius, tiek ją turinčiųjų 

artimuosius su šiuo sutrikimu. 
Pasaulyje disleksijos pažinimo 
savaitė pradėta minėti 2019 
metais, o 2021 metai paskelbti 
kūrybiškumo metais. Taip pat 
vienas iš simbolių, be raudonos 
spalvos, yra grotažymė #Dislek
sijosPažinimoSavaitė2021 arba 
#GoRedForDyslexia. 

Lietuvos aklųjų bibliote-
ka (LAB), teikianti paslaugas 
visiems, negalintiems skaityti 
įprastai, iniciatyva „Dyslexia 
centras“ ir Mokymosi ypatu-
mų centras „Labirintas“ spa-
lio 4–10 dienomis organizavo 
įvairias nemokamas veiklas ir 
renginius. Disleksijos pažinimo 
savaitę globoja Švedijos amba-
sada Lietuvoje.

Milda Čebanauskaitė

pradžia 1 psl.

nematęs kapitalinio remon-
to, tad natūralu, jog jo būklė 
nėra pavyzdinė. Seniūnijos 
iniciatyva periodiškai būdavo 
palopomas tai vienas, tai kitas 
jo kampas. Dar 2016 metų 
vasarį rajono savivaldybės ta-
ryba buvo pritarusi projekto 
„Lukšių gyvenamosios vieto-
vės atnaujinimas“ rengimui ir 
įgyvendinimui. Lukšiečiai vy-
lėsi, kad įgyvendinant maždaug 
928 tūkst. 816,47 eurų vertės 
projektą bus atstatytas jau ir 
tuomet neefektyviai naudoja-
mas pastatas (apie 1600 kv.m). 
Deja, kaip matosi iš šiandieni-
nės perspektyvos projektas liko 
neįgyvendintas. Vienintelė di-
desnė investicija į pastatą buvo 
2015 metais Seimo narės Onos 
Valiukevičiūtės skirti 80 tūkst. 
eurų tikslinių lėšų pastato sto-
go remontui. 

Antroji išvažiuojamojo po-
sėdžio dalis buvo jau po Zyplių 
dvaro teritoriją ir pastatus. 
Trys pastatai – amatininkų 
namas, vežiminė ir svirnas 
– šiuo metu yra Zanavykų 
muziejaus žinioje. Kiti pasta-
tai priklauso seniūnijai, dalis 
pastatų – verslo rankose. Vieni 
sutvarkyti projektinėmis lėšo-
mis, dar net kvepia naujumu, 
kiti gerokai pavargę, pilni 
nenaudojamų daiktų, stiklo 
atliekų, medienos likučių ir 
visko, kas, juokavo darbo ko-
misija, puikiai pasitarnautų 
siaubo filmų kūrimui. Rajono 
savivaldybės meras Edgaras 
Pilypaitis sako, kad sutvarkyti 
visus užkaborius seniūnui už-

Klausimų darbo grupei turėjo ir buvęs miestelio seniūnas Vidas 
Cikana – jam rūpėjo, ar atsiras vieta „Dailiaus“ nariams, jis taip 
nepraleido progos priminti apie savo indėlį į dvaro atstatymą. 
S.Sinkevičiaus nuotraukos.

Darbo grupės nariai užsuko ir į „neparadinę“ dvaro dalį, kur sandėliuojamas toks „lobis“, kokio 
niekas gal ir nesitikėjo išvysti. Meras dabartiniam miestelio seniūnui siūlė tvarkantis vadovautis 
šeimininkišku požiūriu. 

Senojo kultūros centro pastato viršutinis aukštas – pradėtas, bet nebaigtas. Kalbėta, jog čia būtų 
neblogos patalpos dabar ambulatorijos pastate veikiančiam vaikų dienos centrui. 
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“Savaitgalis“ „Vyčio“ startas sėkmingas: dvi pergalės

Pavilkijyje finišavo automobilių 
kroso čempionatas 

Spalio 3 dieną Pavilkijo au-
tomobilių kroso trasoje fini-
šavo 2021 metų Lietuvos au-
tomobilių kroso čempiona-
tas. Šakių „Motorsport LT“ 
komanda bendroje įskai-
toje užėmė antrąją vietą – 
vos dviem taškais atsiliko 
nuo pirmąją vietą užėmu-
sios ASK „Žemsportas“ ko-
mandos. 

Finalinis Lietuvos automobilių 
kroso čempionato etapas nepa-

gailėjo streso šakiečiams spor-
tininkams. Martynas Pikčilingis 
kvalifikaciniame važiavime paty-
rė gana rimtą avariją: „Kad ir po 
tikrai nemenko stogo, per daug 
mažiau nei valandą įvyko ste-
buklas, po kurio ne tik pavyko 
startuoti paskutinėje kvalifika-
cijoje, bet dar ir finale iš dvylikos 

dalyvių užimti ketvirtą vietą“. Po 
visų penkių etapų M.Pikčilingis 
„Super 2000“ klasėje užėmė tre-
čiają vietą. 

Jo komandos draugai Agnius 
ir Kristupas Pilipavičiai „Mini 
Buggy“ klasėje atitinkimai pa-
sidalino antrąją ir trečiąją vietas, 
o „Super Cars“ klasėje Vytautas 

Valiukonis tapo čempionu. 
„Motorsport LT“ komandą sub-
ūręs Valdas Stankūnas džiaugia-
si sėkmingu automobilių kroso 
finišu ir sako, kad tas nedidelis 
atotrūkis komandinėje įskaitoje 
nuo pirmosios vietos rodo, jog 
galima ir dar geriau. 

LV inf. 

„Kauno rudens“ ralis šakiečiams buvo dosnus
Spalio 9 d. vyko 
tarptautinis ralis „Kauno 
ruduo 2021“, kuriame 
aukštus rezultatus 
demonstravo šakiečiai 
sportininkai. 

„Kauno Ruduo 2021“ ralis įveik-
tas, absoliučiai tarp visų klasių 
užimta ketvirtoji vieta, o savo 
klasėje SGC-2 – pirmoji vieta, 
už greičio ruože greičiausią lai-
ką klasėje laimėta taurė, vadina-
si, tikslas pasiektas“,– įspūdžiais 
savo socialinių tinklų paskyroje 
dalinosi lukšietis Šarūnas Glikas, 
kuris ralyje dalyvavo su kitu luk-
šiečiu Tadu Bakiu. 

Toje pačioje klasėje antrąją vie-

tą užėmė kitas šakietis Ramūnas 
Vaitkūnas, važiavęs kartu su 
Augustinu Petroniu. 

O SGC-1 klasėje trečąją vietą 
užėmė dar vienas mūsų kraštie-
tis Tomas Kažemėkaitis, važiavęs 
su Pauliumi Krasausku. 

Tai buvo 48-asis toks ralis vi-
soje įdomioje ir turiningoje šio 
renginio istorijoje, prasidėjusioje 
dar praėjusiame amžiuje, bet ne-
nutrūkusioje net gūdžiais tarybi-
niais laikais, kai Lietuvą spaudė 
ekonominė blokada, kai žmonės 
eilėse laukdavo benzino. 

„Kauno rudens“ raliai tęsia sa-
votišką garbingą misiją, nes rengi-
nio metu pagerbiamas vienų žy-
miausių šalies automobilių spor-

to meistrų - Kastyčio ir Arvydo 
Girdauskų – atminimas.

48-ojo „Kauno rudens“ ralio ati-
darymas vyko šeštadienį Kaune, 
Rotušės aikštėje, o varžybų da-
lyviai sportines batalijas pradė-
jo iškart po renginio atidarymo. 
Renginio tradicijos tokios, kad 
iš anksto neskelbiama, kur ir ko-
kios rungtys vyks, tad su jomis 
ralio dalyviai galėjo susipažinti 
tik virtualiai, gavę kelio knygas. 
Iš esmės tai garantuoja ir visiems 
vienodas sąlygas, nes sportinės 
kovos prasidėjo be jokio išanks-
tinio pasiruošimo ir treniruočių. 
Buvo žinoma tik tiek, kad vetera-
nai ir istorinių automobilių savi-
ninkai lenktyniaus Kauno mies-

te ir rajone, o kitos grupės daly-
viai – sportininkai – be šių are-
nų pasieks ir Šakius bei rajone 
esančią Pavilkijo trasą, kurioje 
varžysis dėl jos kūrėjo ir puose-
lėtojo, daug garsių sportininkų 
išugdžiusio trenerio Romualdo 
Barkausko atminimo taurės. Beje, 
buvusių garsių šalies automo-
bilių sporto meistrų atminimo 
taurės – vienos geidžiamiausių 
ralio trofėjų. Sportininkai įveikė 
133,87 km ilgio distanciją su de-
šimčia skirtingų rungčių, iš kurių 
net tris teko įveikti po du kartus, 
dar trys rungtys driekėsi žvyruo-
tomis trasomis.

LV inf.

NKL sezono atidarymas 
įvyko su trenksmu 
– spalio 7 dieną Eriko 
Kučiausko auklėtiniai 
namuose sutriuškino 
Klaipėdos ekipą, o 
spalio 9 dieną užtikrintai 
nugalėjo „Žalgirio“ 
dublerius. 

Pirmosios varžybos namuo-
se baigėsi rezultatu 81:59 (19:8, 
21:14, 25:19, 16:18) – be jokių 
šansų Klaipėdos „Neptūno–
Akvaservis“ ekipai rimčiau 
pasipriešinti. Šakiečiai mače 
dominavo nuo pat pradžių ir 
po dviejų kėlinių turėjo 18 taš-
kų pranašumą (40:22). Antroji 
rungtynių dalis tebuvo tik for-
malumas, o Aurelijaus Pukelio 
vedamas „Vytis“ toliau triuški-
no klaipėdiečius, o ketvirtaja-
me kėlinyje pranašumas išaugo 
net iki 27 taškų (70:43).

Ryškiausiai šakiečių gretose 
žibėjo jau minėtas A.Pukelis, 
kuris per 20 minučių surinko 17 
taškų, atkovojo 13 kamuolių ir 
surinko 24 naudingumo balus. 
Jam mačas pasibaigė anksčiau 
dėl išnaudoto pražangų limito. 
Augustinas Mikštas prie perga-
lės pridėjo dar 12 taškų, Paulius 

Beliavičius – 10, Simonas 
Kriaučiūnas – 9, Gabrielius 
Čelka – 8.

Išvykoje „Vytį“ taip pat ly-
dėjo sėkmė – rezultatu 70:60 
(22:9, 13:13, 21:14, 14:24) šakie-
čiai nugalėjo Kauno „Žalgirį–
2“. Jau pirmajame kėlinyje mū-
siškiai įgijo dviženklę persvarą. 
Iš esmės ne itin rezultatyviose 

rungtynėse „Vyčio“ pranašumas 
tik didėjo ir vienu metu buvo 
pasiekęs 24 taškų pranašumą 
(49:25). Antroje mačo pusėje 
Šakių komanda ir toliau išlaikė 
solidžią persvarą, kurią kaunie-
čiams pavyko sumažinti tik dvi-
kovos pabaigoje. Šakių ekipoje 
išsiskyrė Marijus Užupis, kurio 
sąskaitoje 13 taškų, 4 atkovo-

ti kamuoliai ir 2 rezultatyvūs 
perdavimai. Aurelijus Pukelis 
buvo arti dvigubo dublio su 10 
pelnytų taškų ir 8 atkovotais 
kamuoliais.

Spalio 14 dieną „Vytis“ susi-
tiks su Kretingos ekipa, spalio 
16 dieną laukia susitikimas su 
Šilutės krepšininkais. 

LV inf. 

Neturime 
nei kalnų, 
nei lygumų 
daktaro

Spalio 14 d. rajono ir Šakių 
medicinos įstaigų vadovai vėl 
kviečiami diskusijai dėl sveika-
tos priežiūros įstaigų pertvarkos. 
Kiek tik jų buvo, visada skaudė-
jo. Pamenu, kiek iečių sulaužyta 
ir jas belaužant būta žaizdų nu-
sprendus naikinti Akušerijos ir 
ginekologijos skyrių Šakių ligo-
ninėje. Kurį laiką pavykdavo tą 
sprendimą pristabdyti, bet sky-
riaus veikla tapo nuostolinga, lo-
giška, kad mažai darbo turėję gy-
dytojai kentė ir dėl blėstančios 
kvalifikacijos. Šis procesas neiš-
vengiamas, jeigu nėra galimy-
bės įdarbinti brangiai įgytų ži-
nių ir praktinių gebėjimų. Tačiau 
iš dalies mūsų rajone gyvenan-
čios pacientės tą skyrių iš dalies 
ir nustekeno, ieškodamos geres-
nių daktarų, modernesnių ligoni-
nių ir kokybiškesnė slaugos mo-
dernesnėse didmiesčių kliniko-
se. Nepasitikėjimas mūsų medi-
kais grįžo bumerangu.  

Lygiai panašiai šiuo metu vyks-
ta su Vaikų ligų skyriumi. Kad jis 
nuostolingas, kalbama jau labai 
seniai. Keistai gali atrodyti žodis 
„nuostolingas“, nes juk sveika-
tos apsauga ne komercija, vals-
tybei suteikti paslaugą gyvento-
jui yra jos pareiga. Tačiau valsty-
bės vadovų, administruojančių 
šią sritį, pareiga ir prievolė skai-
čiuoti. Mat už kiekvieną pacien-
tą ligoninei moka Ligonių ka-
sos. Jeigu skyriuje nėra mažų-
jų pacientų, skyrius negali išlai-
kyti medicinos personalo. Pagal 
teisės aktus ligoninė sėkmingai 
gyvuoti gali tik tada, kai turi tris 
iš penkių reikalaujamų profilių.  
Vienas jų – skyriuje per metus 
priimti ne mažiau kaip 300 ma-
žųjų pacientų. Tuo tarpu Šakių 
vaikų ligų skyriuje per metus 
gydosi gal tik pusė reikalauja-
mo skaičiaus, kuris leistų ligoni-
nei išlaikyti personalą – budin-
tį gydytoją, slaugytojas, deng-
ti kitas išlaidas.  Panaši situaci-
ja ir su Chirurgijos skyriumi – li-
gonių tiek nėra, kad skyrius ga-
lėtų išsilaikyti. Todėl, kaip buvo 
rašyta spalio 5 dieną mūsų laik-
raščio numeryje, yra pasvarsty-
mų šiems skyriams taikyti die-
nos stacionarą taip optimizuo-
jant darbą.

Tokia žinia sulaukė rajono gy-
ventojų reakcijos ir pasipriešini-
mo. Kur žiūri rajono valdžia? Ką 
reikės daryti? Kur vežti vaikus? 
Negana to, dar laukia ir greito-
sios medicinos pagalbos tarny-
bos pertvarka. Kaip čia bus, jei-
gu greitoji turės ligonius vežiti į 
kitą rajoną?! Deja, mūsų gyven-
tojams visai nesvarbios tokios 
reformos priežastys. 

Pagrindinis šią pertvarką lem-
siantis, ir ne galbūt, o tikrai, yra 
pacientų mažėjimas – labai ma-
žas gimstamumas ir didelis mirš-
tamumas. Jau keli metai iš eilės 
rajone miršta praktiškai dvigu-
bai daugiau negu gimsta, o keli 
naujagimiai net gimsta užsieny-
je, taigi realiai gimimų skaičius 
dar labiau sumažėja. Bet ne vien 
gimstamumas ir mirštamumas 
yra tie rodikliai, kurie labai tiksliai 
ir teisingai atspindėtų situaciją. 
Visi žinome, kad dirbantys žmo-
nės kartu su socialiniu gyven-
tojų pajamų mokesčiu sumoka 
ir sveikatos draudimo mokestį. 
Tačiau registruoti kaip bedarbiai 
ir gaunantys socialines išmokas 
žmonės pagal Sveikatos įstatymo 
nuostatas sveikatos draudimu 
yra draudžiami valstybės, kiek-
vienam išmokų gavėjui skiriant 
po 44 eurus per mėnesį. Vadinasi, 
jeigu bedarbio statusą mėne-

sio pabaigoje turėjo 1646 rajo-
no gyventojai, tai iš mūsų, mo-
kesčių mokėtojų pinigų, jiems, 
jeigu būtų sirgę, priskaičiuotų 
72 424 eurus sveikatos draudi-
mo per mėnesį. Kokios sumos 
susidarytų per metus ir kiek už 
tuos pinigus būtų galima išlai-
kyti ligoninės skyrių?

Ir vėl kyla klausimas, ar teisin-
ga dirbančiųjų atžvilgiu mūsų 
valstybėje socialinė ir sveika-
tos politika. Ir ką iš esmės pa-
keis planuojama nauja refor-
ma, beje, jau šešta per dabar-
tinio Šakių ligoninės vyr. gydy-
tojo Algirdo Klimaičio vadovavi-
mo ligoninei praktiką. Kita pro-
blema minėta,– daug kam Šakių 
medikų reikia tik siuntimui į kli-
nikas išduoti.

Esu tikra, kad nemažai senjorių 
per televiziją žiūri vokiečių seria-
lą „Kalnų daktaras“ ir mėgauja-
si – koks ten dėmesys skiriamas 
žmogui? Ir nereikia nei sveikatos 
draudimų, nei prisirašymų – kal-
nų daktaras ten – kaip dievas, iš-
mano visas ligas, turi gerų drau-
gų klinikoje, kur užtenka tik pa-
skambinti savo bičiuliui – ir tyri-
mai užsakyti. Nereikia nei siun-
timų, nei rūpesčių dėl formalu-
mų. Viskas žmogiška, paprasta, 
nuoširdu. O jei nesklandumų yra 
šeimos tarpusavio santykiuose, 
akylas ir rūpestingas daktaras 
sprendžia ir juos.

Deja, mes neturime nei kal-
nų, nei lygumų daktaro. Turime 
amžinai ginčuose paskendusius 
žmones Seime, kurie dėl nepasi-
tikėjimo vienas kitu įkaitais pa-
daro visą šalį. Galbūt turime ir 
daugiau problemų, kurių viena 
galėtų būti kompetencijos sto-
ka apskritai spręsti tokias jaut-
rias socialines ir sveikatos pro-
blemas, kurias kovidas per pa-
staruosius metus tik paryškino. 
Išryškino blogėjančią ir blogesnę 
nei kitose šalyse bendrą gyven-
tojų sveikatos būklę, taip pat tu-
rimą 30 proc. mažesnį už viduti-
nį sveikatos priežiūros finansavi-
mą tiek vienam gyventojui, tiek 
bendrai paėmus. Taip pat turi-
me, anot sveikatos viceminisit-
rės, kuri reformą liepos pradžioje 
pristatė Seimui, nepakankamą 
sistemos atsparumą grėsmėms 
ir krizėms, „akis bado paslaugų 
fragmentacija, kuri apsunkina vi-
sus paciento kelius ir dėl to jau 
atėjo laikas galvoti apie asmens 
visuomenės pirminės, antrinės 
ir ambulatorinės stacionarinės 
pagalbos integraciją savivaldo-
je“.  Būtent tai ir numatoma pa-
daryti. Galbūt ir nebus blogiau, 
ypač turint galvoje tai, kad gy-
dymo įstaigos, tiksliau, Šakių li-
goninės niekas neplanuoja už-
daryti. Galbūt kaip tik kai kurios 
paslaugos sąskaita tų nuostolin-
gų skyrių, kuriuos išlaikyti padė-
jo savivaldybė, pernai ir užper-
nai skyrusi po 50 tūks. eurų, bus 
teikiamos modernesnėmis prie-
monėmis gavus didesnį finansa-
vimą. Taigi gal neverta per daug 
purkštauti ir reikšti savo ribotą 
nuomonę dėl to viešai.

Naujasis sveikatos reformos 
modelis – Vyriausybės programi-
nė priemonė – turėtų būti įgyven-
dinta iki kitų metų vidurio.

Gera pradžia, sako liaudis, pusė darbo. Ar šis posakis pasiteisins ir „Vyčiui“, pamatysime sezonui 
įsibėgėjus. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Skraidyti – pasirinkimas visam gyvenimuiŠakių rajono savivaldy-
bei 2021 metus pa-
skelbus lakūnų Jono 
ir Antaninos Liorentų 
metais, per rajoną jau 
nuvilnijo daug renginių, 
skirtų šiems iškiliems 
Šakių, o dar tiksliau 
– Žvirgždaičių – krašto 
žmonėms. Dviejų par-
odų, parengtų Lietuvos 
aviacijos muziejaus, 
pristatymu Zyplių dvare 
Lukšių kultūros cen-
tras pradėjo renginių 
ciklą, skirtą Antaninos 
Liorentaitės, pirmosios 
lietuvės moters lakū-
nės ir parašiutininkės, 
115-osioms ir jos brolio, 
Lietuvos karo aviacijos 
pulkininko leitenanto 
Jono Liorento, 120-
osioms gimimo meti-
nėms.

Jubiliejiniai Liorentų 
metai

Lukšių kultūros centro paro-
dų kuratorė – renginių organi-
zatorė Inesa Bagdanavičienė, 
pristatydama pirmąjį ciklo ren-
ginį „Skraidyti – pasirinkimas 
visam gyvenimui“, trumpai su-
pažindino su Liorentų šeimos 
istorija. Jonas Liorentas gimė 
1901 m. rugpjūčio 11 dieną, o 
jo jauniausioji sesuo Antanina 
– 1906 m. lapkričio 11 dieną. 
Gausioje ūkininkų šeimoje 
augo du sūnūs ir šešios duk-
ros. Prosenelis buvo prancū-
zas, kaip spėjama, Napoleono 
armijos karys, pasilikęs zana-
vykų krašte. Minint Liorentų 
jubiliejines sukaktis kilo min-
tis plačiau pažvelgti į Lietuvos 
aviacijos istoriją, kuri glaudžiai 
susijusi su pačios Lietuvos is-
torija. Remigijus Jankauskas, 
Lietuvos aviacijos muziejaus 
muziejininkas bei istorijos ty-
rinėtojas mėgėjas pristatė dvi 
Aviacijos muziejaus parengtas 
ekspozicijas: „Lietuvos karinė 
aviacija nepriklausomybės 
karuose 1919–1920 m.“ bei 
„Antano Gustaičio mokoma-
sis ANBO–51“.

Aviacijos nuopelnai 
Nepriklausomybės 
kovose

Remigijus Jankauskas, pri-
statydamas pirmąją parodą, pa-
sakojo, kad kai kūrėsi Lietuvos 
valstybė, 1918–1919 metais 
visos valstybinės funkcijos 
realiai priklausė vokiečiams, 
todėl pirmieji metai buvo la-
bai sunkūs, ir tik Vokietijai 
pasirašius kapituliacijos aktą, 
lapkričio mėnesį Lietuva su-
skumba kurti savo kariuome-
nę, policiją. Žmonės, kurie 
kūrė Lietuvą, matė, kad pajėgų 
esama mažai, todėl reikia turė-
ti modernią kariuomenę, kuri 
pajėgtų mažesnėmis žmonių 
sąnaudomis atsilaikyti ir ap-
siginti, jeigu Rusija sumanytų 
atsiimti imperines žemes. Buvo 
sumanyta, kad Lietuvai būtinai 
reikalinga aviacija nepaisant, 
kiek tai brangiai kainuos. 
Anot muziejininko, aviacijos 
prireikė fronte jau 1919 metų 

pirmomis dienomis prasi-
dėjus kovoms su bolševikais. 
Lengviausia pasirodė aviaciją 
susikurti vokiečių pagalba, mat 
vokiečiai po karo savo karinę 
techniką pardavėjo. Vasario 
gale nupirkti pirmieji lėktuvai, 
o kovo mėnesį jie jau buvo iš-
bandomi. Tačiau Lietuvoje 
niekas realiai nemokėjo skrai-
dyti. Iš pradžių bandyta pasi-
telkti lietuvius, skraidžiusius 
carinės Rusijos armijoje, nors 
jais ir nelabai pasitikėta. Vėliau 
lietuviai pasisamdė vokiečių 
lakūnus bei mechanikus ir 
įsteigė mokyklą aviatoriams 
ruošti. Joje mokėsi būsimos 
Lietuvos aviacijos žvaigždės 
– A.Gustaitis, A.Stašaitis, 
J.Dobkevičius. Atskiros par-
odos, anot R.Jankausko, nu-
sipelnė pirmasis Lietuvos 
lakūnas Ignas Adamkavičius, 
prezidento Valdo Adamkaus 
tėvas. Įdomu tai, kad jis skrai-
dė, bet pats pilotuoti lėktuvo 
nemokėjo. Ekipažą suformuo-
davo iš dviejų žmonių, priekyje 
sėsdavo vokietis, kuris pilotuo-
davo lėktuvą, antrasis ekipažo 
narys – lietuvis – nagrinėdavo 
žemėlapius ir nurodinėdavo, 
kur skristi. I.Adamkavičius 
pirmasis išskrido į žvalgybinį 
skrydį kovo 2 d. Nors mūsų 
aviacija didelių nuostolių prie-
šams nepadarė, bet atliko mil-
žinišką darbą žvalgyboje.

Pasibaigus kovoms su bol-
ševikais prasidėjo kovos su 
lenkais. Čia vyko dar aršesnės 
kovos. Ypač pasižymėjo jaunas 
lakūnas Jurgis Dobkevičius. 
Jis žvalgybinio skrydžio metu 
aptiko lenkus, pasirengusius 
Kauno puolimui, juos apšau-
dė, išgąsdino, ir lenkai Kauno 
nebepuolė. Ko gero, šis skrydis 
pakeitė istoriją. Lietuviai sėk-
mingai atsilaikė prieš lenkus.

Kaip pasakojo R.Jankauskas, 
Lietuvoje lėktuvų netrūko, 
bet vis dar trūko pilotų, todėl 
stengėsi juos parengti, pama-
žu atsisakė vokiečių pagalbos. 
Lietuviai, nors skraidė prastais 
lėktuvais, bet buvo drąsūs ir 
prisidėjo prie kovų sėkmės. 
Aviatoriai pasidarė gerbiami 

žmonės. Jiems teko ir geriau-
si atlyginimai, ir sklypai prie 
aerodromo. Kūrėsi struktū-
ros, užsienio vadus keitė lie-
tuvių vadai, pilotais tapo gud-
rūs ir galvoti vyrai. Vienas iš 
jų – Jurgis Dobkevičius. 1922 
m., pats būdamas 22 metų, 
sukonstravo pirmą lietuvišką 
lėktuvą. Variklį nusipirko už 
savo pinigus. Lėktuvas buvo 
sportinis, mažiukas, bet skrido 
greitai, buvo greičiausias savo 
klasės lėktuvas, bet labai sun-
kiai valdomas tupiant, pilotui 
buvo labai prastas matomumas. 
Išvažiavęs į Paryžių mokytis, 
J.Dobkevičius toliau konstravo 
lėktuvus. Sukonstravo žvalgy-
binį lėktuvą, taip pat pirmą ir 
kol kas paskutinį lietuvišką nai-
kintuvą. Juos konstruodamas 
piloto saugumą vėlgi aukojo dėl 
greičio ir aukščio parametrų, 
dėl to bebandydamas naikin-
tuvą ir pats žuvo.

Antano Gustaičio ANBO 
Pereidamas prie antro-

sios parodos R.Jankauskas 
pasakoja, kad Suvalkijoje 
augo ir kitas gabus jaunuolis 
– Antanas Gustaitis. Jis pabai-
gė karo mokyklą, 1920 metais 
dalyvavo kovose su lenkais, 
tarnavo aviacijoje ir domėjosi 
lėktuvų konstravimu. Pirmąjį 
A.Gustaičio sukonstruotą lėk-
tuvą ANBO galima pamatyti 
Kauno Vytauto Didžiojo karo 
muziejuje, jis vienintelis išliko. 
Lėktuvą A.Gustaitis sukonstra-
vo dar būdamas karo lakūnu, 
be jokio mokslo, be pasirengi-
mo, bet jau valstybės medžia-
gomis. Gabus konstruktorius 
toliau tęsė mokslus Paryžiuje 
ir pradėjo kurti „labai pro-
tingus lėktuvus“ – lengvai 
valdomus, saugius. Kaip sakė 
R.Jankauskas, „ANBO 2 dar 
studentiškas darbas, bet su 
juo skrisdamas neužsimuši“. 
Vis dėlto tą lėktuvą Lietuvos 
kariuomenė išbrokavo ir ati-
davė Kauno aeroklubui kaip 
mokomąjį lėktuvą. Šiame klu-
be su šiuo lėktuvu pirmuosius 
skrydžius atliko Antanina 
Liorentaitė. Pats A.Gustaitis 

tobulino lėktuvą ir įdėjęs ga-
lingesnį variklį sukonstravo 
ANBO 5. Tai pats populia-
riausias ikikarinis mokomasis 
lėktuvas, lengvai valdomas, 
saugus, nepatyręs jokių katas-
trofų. Lakūnai juokaudavo, esą 
lėktuvui tik nereikia trukdyti, 
jis ir pats nutūps. 

Karininkas Jonas Liorentas, 
1935 metais tapęs bombonešių 
grupės vadu ir matydamas, kad 
bombonešiai senoki, prašė A. 
Gustaičio, kad sukurtų naujo-
višką bombonešį. Taip atsirado  
ANBO 4 – 1932 metais pats 
geriausias tos paskirties lėktu-
vas pasaulyje. Net britų aviacija 
ketino pirkti licencines teises 
šio lėktuvo gamybai. Su šiuo 
lėktuvu A.Gustaitis su koman-
da apskrido visas Europos sos-
tines. Vėliau A.Gustaitis tapo 
karo aviacijos vadu, laisvu laiku 
konstravo ANBO 8, bet atėjus 
sovietams jo pastangos buvo 
sugriautos. A.Gustaitį, besit-
raukiantį į Vakarus, įskundė, 
suėmė, Maskvoje sukurpė bylą 
ir sušaudė, nežinomas net jo 
kapas.

Liorentų indėlis į 
Lietuvos aviaciją

Pagarbos vertas Jonas 
Liorentas, ūkininkų sūnus, 
tapo savanoriu dar nesulaukęs 
aštuoniolikos metų, trūkstant 
lakūnų tapo lakūnu, skrido 
po Europą, tapo bombonešių 
grupės vadovu – su atsidavimu 
tarnavo valstybei. Tik supratęs, 
kad prie sovietų gero nelauk, 
pasitraukė į Vakarus. Ilgai, 
beveik penkerius metus gy-
veno pabėgėlių stovykloje, kol 
gavo leidimą išvykti į JAV. Likę 
Lietuvoje giminės nukentėjo, 
pateko į Sibirą.

Jo sesuo Antanina Lioren-
taitė – pirmoji moteris 
Lietuvoje, 1933 m. gavusi 
lakūno licenciją, skraidyti 
pradėjo 1932 m. su ANBO 2. 
Antanina draugavo su visų la-
kūnų žmonomis, lankėsi įvai-
riose varžybose, renginiuose, 
kur reklamavo Lietuvos avia-
ciją. Treniravosi su lėktuvu 
atlikti akrobatinius nume-

Paroda mamoms ir dukroms
Gelgaudiškio dvaro rūmuo-
se jau kuris laikas veikia dai-
lininkės tapytojos Birutės 
Bernotienės–Vall paroda 
„Mano angelai“. 

Tai jos sukurtų įspūdingų, iki 
skrupulų stilistiškai išieškotų 
lėlių kolekcija, ypatinga ne tik 
kiekvienai sukurtu individua-
liu charakteriu, drabužiais, bet 
ir tuo, jog lėlėms galima suteik-
ti įvairias kūno pozicijas. Šios lė-
lės gali įkvėpti ne tik mergaites, 

bet ir jų mamas sugrįžti ir atgai-
vinti prie jaukių vaikystės senti-
mentų, kai pačios kūrė, mode-
liavo ir siuvo drabužėlius lėlėms. 
Taip pat ir pati dailininkė, įkvė-
ta pirmosios lėlės – Pavargusios 
balerinos – prie lėlių kūrimo grį-
žo gimus dviem dukroms, daly-
vavo ne vienoje lėlilininkų paro-
dose ne tik Lietuvoje, bet ir už-
sienio šalyse. Jos lėlių yra įsigiję 

Rusijos, Amerikos ir kitų šalių ko-
lekcionieriai. Birutė Bernotienė–
Vall yra baigusi kostiumo dizai-
no studijas Vilniaus dailės akade-
mijoje, kelis jos tekstilės darbus 
yra įsigijęs Lietuvos dailės fon-
das. Menininkės gobelenai puo-
šia Klaipėdos viešosios bibliote-
kos interjerą, viešbučių, privačias 
erdves. Ji yra knygos „Mada XX 
a.“ autorė. Pati dailininkė mados 

kolekcijas kūrė iš šilko ir lino, iš-
tapydama audinius ranka. 

Baigusi pedagoginę karjerą 
Kauno technologijos univer-
sitete ir Vilniaus dailės akade-
mijoje, ji pasišventė tapybai. 
B.Bernotienė–Vall savo kūryba 
siekia pozityvumo, stengiasi, kad 
jos darbais puošiami interjerai 
būtų šilti ir individualūs.

LV inf. 

rius, tam reikėjo ir jėgos, ir 
sumanumo. Antaninai teko 
iškentėti visuomenės ir gi-
minių spaudimą, kad tai ne 
moteriškas užsiėmimas, kad 
geriau kurtų šeimą ir augintų 
vaikus, bet užsispyrusi mote-
ris siekė savo tikslų. Kad įgytų 
licenciją, vos prašvitus skubė-
davo į aeroklubą, ten skraidė, 
o po to skubėdavo į darbą pa-
što tarnyboje. Iš trijų moterų, 
kurias rengė aeroklubas, tik 
Antanina Liorentaitė gavo la-
kūnės licenciją. A.Liorentaitė 
pirmoji Lietuvoje 1936 metais 
iššoko su parašiutu iš lėktuvo. 
Visuomenė tuo metu labai 
susidomėjo aviacija, atsidarė 
sklandymo, parašiutininkų 
mokyklos, pradėta stipriai 
vertinti žmogaus gyvybė, visi 
lakūnai turėjo skraidyti su 
parašiutais. 1939 m. Lietuvai 
atiduotas Vilnius ir Antanina 
Liorentaitė išvažiuoja gyventi 
ten, tačiau netrukus praside-
da karas, ji grįžta pas tėvus į 
Žvirgždaičius, o 1944 m. pa-
sitraukia į Vakarus. Antanina 
daugiau nebeskraidė, bet ne-
pamiršo Lietuvos, sovietmečio 
pabaigoje globojo vaikų sklan-
dymo būrelį, vadovaujamą 
Antano Unikausko. Šį būrelį, 
vadinamą Liorentukų mokykla, 
Antanina rėmė ir finansiškai, 
ir morališkai.

Šakių rajone gyvenanti 
Liorentų giminaitė Kunigunda 
Bukantienė – Jono ir Antaninos 
sesers Elenos duktė – papa-
sakojo apie giminaičių lemtį. 
Antanina buvo netekėjusi, 
vaikų neturėjo. Jonui ruo-
šiantis trauktis į užsienį mirė 
jo žmona, liko vaikai – Ina ir 
Algis. Jonui pavyko pasprukti 
į Vokietiją, kur gyveno pa-
keitęs pavardę, vaikai liko pas 
žmonos seserį Kaune. Vėliau 
sūnus Algis pateko į Sibirą ir 
ten žuvo. Ina gyveno Lietuvoje, 
kol tėvui pavyko ją pasikviesti į 
Ameriką. Ina ten sukūrė šeimą, 
bet vaikų nesulaukė. Ji rūpino-
si tėvu ir teta Antanina. Visi 
gyveno Čikagoje. Antaninos 
paskutinė valia – būti palai-
dotai Lietuvoje. Todėl po jos 
mirties 2003 m. Ina urną ir 
nuotraukų albumą parsiuntė į 
Lietuvą, o Bukančiai organiza-
vo laidotuves Žvirgždaičiuose. 
Dabar gyvų tos giminės at-
stovų likę labai nedaug – tik 
K.Bukantienė, jos palikuonys ir 
Liorentų sesers Juditos anūkas 
ir anūkė, gyvenantys Lietuvoje. 
Pernai mirė brolio Perto pasku-
tinis sūnus, gyvenęs Kanadoje. 
Taip apnyko gausi giminė, iš-
blaškyta pokario audrų, bet 
Lietuvai davusi tiek daug.

Živilė Rinkevičienė

Lietuvos aviacijos muziejaus muziejininkas bei istorijos tyrinėtojas Remigijus Jankauskas pristatė dvi 
parodas.

Rajone gyvenanti Kunigunda Bukantienė – Jono ir Antaninos 
Liorentų sesers Elenos duktė. S.Sinkevičiaus nuotraukos.
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Spausdinama vieną kartą.
Šį kuponą atneškite arba atsiųskite į “Laikraštis Valsčius“ 

redakciją - V.Kudirkos g. 35, 71125, Šakiai
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Nemokamo skelbimo, užuojautos,padėkos kuponas 
Tekstas iki 10 žodžių. Rašykite atskirose eilutėse
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Kontaktinė informacija:

Vardas:

Pavardė:

Telefonas:

Kuponas galioja 
iki 2021 m. lapkričio 30 d. 

Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą Šaulių g.30-2, 
Šakiuose (kūrenamas kietu kutu). 
Tel. 8-676 90-117.

1 kambario butą ir 2 kambarių butą 
(pusantrinis, 37m²) Šakiuose. Tel. 
8-611 37-541.

2 kambarių butą I aukšte Gelgau-
diškyje. Tel. 8-618 68-267.

3 kambarių butą Lukšiuose (ūkiniai, 
pirtis). Tel. 8-618 59-661.

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

Kolektyvinį sodą „Draugystės“ ben-
drijoje, Šakiuose su namu (apšildo-
mas židiniu). Tel. 8-611 37-541.

Namų valdos sklypus Kęstučio g. 
gale. Tel. 8-688 46-928.

13 ha dirbamos žemės  ir šalia 
esantį 14 ha mišką . Tel. 8-682 25-
388, Henrikas.

Transporto 
priemonės
2003m. OPEL ZAFIRA A 2.0 (TA iki 
2023 04 02) – 1100€. Tel. 8-682 
20-564.

Žemės ūkio 
technika
1.5t srutovežį, keltuvą prie trakto-
riaus, dviejų vagų bulvių kasamąją. 
Tel. 8-612 35-048.

Buitinė technika
Šaldymo dėžes, šaldiklius, šaldy-
tuvus, skalbimo mašinas, džiovyk-
les, betono maišykles. Tel. 8-616 
48-616.

Televizorius, palydovines ir TV an-
tenas, automagnetolas, videoregis-
tratorius, navigacijas, muzikinius 
centrus. Tel. 8-675 12-313.

Statybinės prekės
Plastikinius langus, duris, aliumi-
nines slankiojančias sistemas. Tel. 
8-679 19-711.

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

Šiltnamių pardavimas ir montavi-
mo paslaugos. Kiti priedai šiltna-
miams. Dangos terasoms ir pavėsi-
nėms. Stogelių gamyba. Tel. 8-659 
08-776, 8-604 98-184.

Naujas plienines duris „Uran“ 
(890x2090, dešininės, „Antracit“) 
- 115€. Tel. 8-688 13-326.

Šulinio, kanalizacijos žiedus bei 
dangčius. Kasame šulinius. Tel. 8-
618 66-878.

Pjautą spygliuočių medieną 5x5, 
2.5x5, 10x10, 5x10, 5x15, lentas. 
Tel. 8-628 23-773.

Gyvos prekės
Ožką – 50€, bulviukus už simbolinę 
kainą. Tel. 8-608 36-362.

Apie 200 kg kiaulę (šerta kaimiš-
kai). Tel. 8-699 55-549.

Mėsines kiaules – 2.50 €/kg. Ga-
lima rinktis, galime paskersti. Tel. 
8-620 98-697.

Kiaules skerdimui Griškabū-
dyje. Tel. 8-618 26-167.
Kaimiškai augintas 140-160 kg 
kiaules. Tel. 8-673 32-993.

Atjunkytus paršelius Lukšiuose. Tel. 
8-616 23-742.

Paršelius Kiduliuose. Tel. 8-646 40-572.

Mėsinius paršelius Lukšiuose. Tel. 
8-616 75-805.

Kaimiškus gaidžius ir kaimiškas 
antis. Tel. 8-650 79-492.

Kitos prekės
Kapotas malkas: drebulė, 
pušis – 28€, juodalksnis 
– 34€, beržas, ąžuolas – 37€. 
Tel. 8-686 94-789.
Malkas: beržas, juodalksnis, ąžuo-
las, uosis, skroblas. Skaldytas, kala-
dėmis, rąstais. Tel. 8-634 09-998.

Briketus: beržinius, uosinius, ąžuo-
linius tik nuo 119€! Sertifikuota A1 
klasės granulė tik nuo 149! Taip pat 
prekiaujame stambia plauta angli-
mi, durpių briketais, malkomis. Pri-
statome. Tel. 8-637 22-227.

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

Akmens anglį, baltarusiškus dur-
pių briketus, granules, lapuočių 
pjuvenų briketus. Atveža. Tel. 8-
686 09-222.

Malkas: beržas, juodalksnis, 
ąžuolas, uosis, skroblas. Pri-
statome nemokamai. Galime 
atvežti kaladėmis. Tel. 8-676 
12-020.
Skaldytas, rąsteliais, alksnines, ber-
žines malkas, juodalksnio atraižas 
supjautas arba nepjautas pakais. 
Tel. 8-699 40-234.

Malkas: beržo, uosio, skroblo, ąžuo-
lo ir juodalksnio kalades, sukapotas. 
Vežu po 10m. Tel. 8-627 39-559.

Sausas kaladėles didmaišiuose, 
pjuvenų briketus, fasuotą anglį. 
Atvežu. Tel. 8-603 28-628.

6 erdm. supjautų drebulinių malkų. 
Tel. 8-628 23-773.

Anglis. Fasuotos po 25 kg. Atvežu. 
Tel. 8-603 28-628.

Šaldytus naminius koldūnus su įvai-
riais įdarais. Tel. 8-656 10-460.

Bulves, burokėlius, morkas, svogū-
nus, kopūstus, cukinijas, moliūgus. 
Tel. 8-652 07-803.

Rinktines bulves „Vineta“, „Concor-
dia“, „Laura“. Nuo 50 kg pristatome į 
namus. Šakiai. Tel. 8-621 87-702.

Mėlynuosius didžiaskilčius česna-
kus, svogūnus, burokėlius, morkas. 
Galiu atvežti. Tel. 8-616 89-576.

Išvalytus žieminius kviečius, kviet-
rugius, rugius. Grūdus valome, 
beicuojame. Atvykstame į namus. 
Melasą, ridikus, garstyčias, daugia-
mečių žolių sėklas. Atvežame. Tel. 
8-636 38-246.

Medų, bevilnes mėsines avis 
ir ėriukus. Tel. 8-665 51-077.
Runkelius. Tel. 8-678 29-914, 8-640 
15-412.

Nebrangiai naujus ir naudotus vo-
kiškus paprastus ir elektrinius dvi-
račius. Akumuliatoriams suteikiama 
garantija. Tel. 8-603 24-694.

Labai mažai naudotą elektrinį 
pianiną „Yamaha“ - 360€. Tel. 8-
620 13-500.

Perka
Butą, namą ar sodybą netoli mies-
to. Tel. 8-628 52-300.

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

Krūmus/medžius, menka-
verčius miškus išsikirtimui. 
Domina plotai nuo 1 ha. Tel. 
8-621 87-702.

Seną AUDI ar VOLKSWAGEN 
iki 1990m. Tel. 8-627 79-462.
Brangiai benzininius ir benzinas 
- dujos automobilius VW, AUDI, 
BMW, TOYOTA, MB, OPEL, MIT-
SUBISHI, NISSAN nuo 1985m. iki 
2000m. Sutvarkau utilizavimo 
dokumentus paramai gauti. Tel. 
8-686 94-982.

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

VW, AUDI, OPEL, RENAULT, MAZDA 
automobilius su defektais. Tel. 8-
687 20-615.

Geromis kainomis važiuojančius 
ir nevažiuojančius automobilius. 
Būklė nesvarbu. Pasiimame. Tel. 
8-658 48-868.

Automobilius aukščiausia kaina. 
Gali būti nevažiuojantys. Sutvar-
kome dokumentus. Pasiimame 
patys jums patogiu laiku. Tel. 8-
625 08-683.

Automobilius, mikroautobusus, 
autopriekabas. Gali būti daužti, 
po avarijų. Tel. 8-692 82-752.

UAB „Metalynas“ juodojo 
ir spalvotojo metalo laužą, 
automobilius. Prekiaujame 
naudotomis automobilių de-
talėmis, propanu, deguoni-
mi balionuose. Tel. 8-687 43-
150, 8-641 27-995, Antanavo 
k., Kazlų Rūdos sav., www.
info@metalynas.lt
Miežius, avižas, žirnius pašarui. Tel. 
8-688 46-928.

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 
kg buliukus, telyčaites, „belgus“ 
auginimui. Moka 6-21%, atsiskaito 
vietoje. Tel. 8-699 75-181.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
V.Sutkaičio IĮ veršelius auginimui. 
Tel. 8-655 44-847.

UAB “Galvijų eksportas” 
brangiai pienu girdomus 
45-90 kg buliukus ir telyčai-
tes, “belgus”. Moka 6-21%, 
atsiskaito iš karto. Tel. 8-646 
81-037, 8-612 34-503.
UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.

Reikalingi
Plečiantis autoparkui, į drau-
gišką kolektyvą, priimtume 
vairuotoją darbui po Lietuvą 
nuolatiniam darbui su savi-
vartėmis puspriekabėmis. 
Reikalinga patirtis, C, CE ka-
tegorijos. Tel. 8-686 80-556.
Reikalingas gyvulių šėrikas ir ker-
džius. Neapgyvendiname, į darbą 
reikia atvykti patiems. Geras, laiku 
mokamas atlyginimas. Tel. 8-609 
88-866.

Reikalingi statybininkai (dailidės) 
legaliam darbui Norvegijoje. Tel. 
+4792542795, e-mail: mtbgga-
s@gmail.com

Reikalingas fermos darbi-
ninkas. Tel. 8-615 67-892.

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

Vištos nuo 6 €
Spalio 15 d. (penktadienį) 
Pardavinėsime  vakcinuotas 2-3-4-5-6 mėn. olandų veislės rudas, juodas, raibas, bal-
tas vištaites. Prekiausime kombinuotaisiais lesalais. Tel. 8-616 53-928.
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.
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13 • Itin kokybiška – plauta, sijota, sausa akmens anglis (fasuoti po 30 kg, 1000 kg)
• kokybiški durpių briketai (fasuoti po 25kg, 500kg)
• medžio pjuvenų briketai (ąžuolas, beržas, mixas) (fasuoti po 10 kg)
• medžio granulės (6mm., fasuota po 15kg).

Kokybiški produktai - geromis kainomis

UAB ,,ALETOVIS‘‘
Sodų g. 3A , Šakiai
TEL.: 8-686-42682

Darbo laikas:
I-V  8-17
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UAB “Vilkdara“
Briketai:
• beržų pjuvenų - 
• ąžuolo pjuvenų RUF
• uosio pjuvenų
• durpių briketai - 
• granulinė akmens 

anglis - 6-25 mm 
premium klasė

• medžio granulės 6 mm 
premium klasė

Pristatome nemokamai
Kęstučio g. 19, Šakiai,

Tel. : 8-345 69 169;
8-682 68 321.R-
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UAB „Lukšių pieninė“ 
Jurbarko skyrius
Ieško: Administratorės
Reikalavimai: profesinis/aukštasis 
išsilavinimas;
puikios lietuvių kalbos žinios raštu 
ir žodžiu;
geros raštvedybos žinios;
puikūs darbo kompiuteriu (MS Office) 
įgūdžiai;
komunikabilumas, greita orientacija, 
darbo organizavimo įgūdžiai;
privalumas – teisinis ir buhalterinis 
išsilavinimas.

Darbo pobūdis: dokumentų rengi-
mas ir tvarkymas;
informacijos susisteminimas;
biuro reikmenų organizavimas, tvar-
kos palaikymas;
pagalba įmonės darbuotojams ir kitos 
vadovų skiriamos užduotys.

Kontaktiniai duomenys:
CV siųskite el. p. luksiai@milk.lt R-

05
81

UAB “Dvaro žuvys” 

ieško 
cecho 

darbuotojų.
Tel.:  8-638 11573”

R-
05

89

UAB “Dvaro žuvys” 

ieško 
B kategorijos 

vairuotojų.
Tel.: 8-699 45468

R-
05

88

UAB “Bosas ir ko” ieško
automobilių detalių 

pardavėjo
darbui Šakiuose.

Panašaus darbo patirtis 
būtų privalumas.

900-1300 €/mėn. į rankas.
Skambinti tel.: +370 686 57346

R-
05

98

UAB “Bosas ir ko” ieško

autošaltkalvio
darbui Šakiuose.

Panašaus darbo patirtis
būtų privalumas.

1000-1500 €/mėn į rankas
Skambinti tel.: +370 685 75758

R-
06
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PIRKITE VIŠTAS , VIŠTAITES ! 
AKCIJA. RUDENINIS 

PAUKŠČIŲ 
IŠPARDAVIMAS

SPALIO 16 d., šeštadienį, 
prekiausime jaunomis 5 - 6 mėn., ru-
domis olandiškomis, raibomis, juodo-
mis, pilkomis, baltomis (Lehornų veis-
lės), dedeklėmis vištaitėmis (kaina – 
tik 6,50 eur.), pašarais.
Tel.užsakymams 8 612 17831 :

Baltrušiuose –  ---------- 7.30 val.
Barzduose –  ------------ 7.40 val.
Patašinėje –  ------------ 7,55 val.
Jankuose –  -------------- 8.10 val.
Paluobiuose –  ---------- 8.25 val.
Griškabūdyje –  --------- 8.40 val.
Degutinėje –  ------------ 8,50 val.
Kudirkos Naumiestyje –  --- 9 val.
Žvirgždaičiuose - -------- 9.10 val.
Veršiuose –  ------------- 9.30 val.
Sintautuose –  ----------- 9.45 val.
Išdaguose –  ------------- 9,55 val.
Šakiuose –  -------------10.05 val.
Lukšiuose –  ------------10,20 val.
Liepalotuose –  ---------10,35 val.
Lekėčiuose –  ----------- 10,55val.

 TEL. 8 612 17831 R-0637

Lapai krinta - kainos krinta ! 
Vištos 5,5 mėn. - tik 5,5 €

Šeštadienį, spalio 16 d., Zanavykų turguje 
nuo 7.00 iki 9.00 val. prekiausime 5-6 mėn. įvairių spalvų 

(pradedančiomis dėti) vištaitėmis. Geromis kainomis.
Tel. 8-620 48-009. R-0623



7® 2021 m. spalio 12 d. Antradienis. Nr. 76 (490)

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

Ketvirtadienis,
spalio 14 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Kitą kartą Afrikoje.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai prie molo“.

LNK 
6.00 „Balta – meilės spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Kolibrio“ projektas“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Gero vakaro šou“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Į pagalbą su meile“. (f)
11.45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
14.00 „Gyvenimo išdaigos“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Gamtos jėga“. (f)
22.45 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.30 „Palaidūnas“.

BTV 
6.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.05 „Teisingumo agentai“.
9.10 „Pėdsakas“.
10.05 „Apuokas“.
11.10 „Jūrų pėstininkai“.
12.10 „CSI. Majamis“.
13.10 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Jūrų pėstininkai“.
18.30 „Apuokas“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Vagiant gyvenimus“. (f)
23.10 „Niko“. (f)

Penktadienis,
spalio 15 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 Laisvės banga.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Eurolyga per LRT.
20.45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Pirėjo „Olimpiakos“ - Kauno 
„Žalgiris“.

23.10 „Erdvėlaivis „Serenity“. (f)

LNK 
6.00 „Balta – meilės spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.00 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Mirties troškimas“. (f)
23.15 „Porininkai“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Farai“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Vestuvių sūkuryje“. (f)
11.45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
14.00 „Gyvenimo išdaigos“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „La troškinys“. Animac.f.
21.50 „Ernis“. (f)
22.45 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.20 „Paskutinė žmonijos viltis“. (f)

BTV 
6.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.05 „Teisingumo agentai“.
9.10 „Pėdsakas“.
10.05 „Apuokas“.
11.10 „Jūrų pėstininkai“.
12.10 „CSI. Majamis“.
13.10 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Jūrų pėstininkai“.
18.30 „Apuokas“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Trigubas X. Aukštesnis lygis“. (f)
23.35 „Vagiant gyvenimus“. (f)

Nuoširdi užuojauta
Onutei 

JUČIENEI
ir jos šeimai dėl vyro, 

tėvelio mirties.
Gražina Visockienė

Dėl Viktoro 
Žemaitaičio mirties 

nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną Irutę ir 
artimuosius.

Laiptinės kaimynai
Dėl Laimutės 

Mickevičienės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 
vaikus ir seserį Birutę.

Tarpučių bendruomenė
Dėl Vido Vidrinsko 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame gimines ir jų 
šeimas.

Tarpučių bendruomenė
Nuoširdžiai užjaučiame
Irmą, Danguolę, Darių, 

Mindaugą ir jų šeimas
dėl mylimos mamytės 

Irenos 
Razmislevičienės 

mirties.
LSDP Šakių rajono skyrius
Nuoširdžiai užjaučiame

Rūtą 
BERNOTAVIČIENĘ
ir jos šeimą dėl sesers 

Liudos mirties.
Kaimynai

Paminklai, 
tvorelės, 
skaldelė.

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

R-
06
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Dirbame 

be išeiginių

Metai bėga nesulaikomai greitai,
O širdį lai pavasaris amžinas bus.

Neskubėki į rudenį eiti,
Neskubėki skaičiuoti metus.
Tik visuomet būk laimingas

Ir namuose, ir kely, ir darbuos.
Tegul niekad sveikatos nestinga
Tau gyvenimo žingsniuos visuos.

65-ojo gimtadienio proga
Vytautą 

LABŪNAITĮ,
gyvenantį Griškabūdyje,

sveikina žmona Danutė, sūnūs Robertas, Liutauras, 
Arvydas su šeima ir dukra Vilija su šeima.

R-
05
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UAB “Vilkdara”, Kęstučio g. 19, Šakiai (buvusios tarpkolūkinės kieme).
Tel. 69-169, 8-682 68-321, 8-615 44-618 www.vilkdara.lt

Brangiai 
superkame
juodojo metalo LAUŽĄ

Prekyba akmens anglimi, 
durpių briketais, 

fasuota anglimi po 25 kg

Mieste atvežame nemokamai

R-0605

Gauta nauja akmens anglies siunta

Profesionalus cheminis drabužių ir 
kilimų valymas. Pristatyti adresu: 
Draugystės takas 6, Šakiai. Tel. 8-
635 87-809, 8-616 03-159.

Mobilivalykla.lt mobilus 
minkštų baldų, čiužinių, 
kilimų, automobilių salonų 
ekologiškas valymas garais! 
Tel. 8-631 56-395.
Šaldytuvų ir šaldiklių taisymas. 
Atvažiuoju į namus. Tel. 8-679 
79-665.

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

Skalbimo mašinų, džiovyklių, 
elektrinių viryklių, mikrobangių 
remontas. Tel. 8-611 52-630.

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

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

Vežame smėlį, žvyrą (staty-
binį, kelinį), skaldą (akmens, 
dolomito), įvairius akmenu-
kus, juodžemį, gruntą, atsi-
jas, asfalto drožles (1-27t). 
Tel. 8-658 71-343, Darius.
Vežu žvyrą, smėlį, akmenukus, 
Ežerėlio briketus ir kitus krovinius 
iki 3t. Tel. 8-614 81-211.

Pristatome žvyrą, smėlį, 
skaldą, juodžemį, asfalto ir 
betono drožles bei kt. me-
džiagas. 5-10-25t. Sunkve-
žimio su kranu ir kaušu pa-
slaugos. Tel. 8-662 44-940, 
www.naujojiprekyba.com
Veža žvyrą, smėlį, akmenukus ir 
kitus krovinius savivarčiu iki 3t. 
Tel. 8-603 28-628.

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Klozetų, unitazų remontas arba 
pakeitimas. Santechnikos darbai. 
Tel. 8-683 03-414.

Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir įstatome nerūdijančio 
plieno kaminų įdėklus į ka-
minus. Pristatomi apšiltinti 
kaminai. Tel. 8-610 85-100, 
8-634 64-490.
Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
Ūkinių pastatų statymas, senų pa-
statų renovacija, apkalimas, šilti-
nimas. Tel. 8-605 05-650.

Statau terasas, ūkinius pastatus, 
automobiliams stogines, garažus be 
metalinių kampų Tel. 8-676 09-807.

Pamatų šiltinimas, polių grę-
žimas, kanalizacijos, vanden-
tiekio, kabelių klojimas. Tel. 
8-612 60-121, 8-611 38-896.

SKELBIMAS APIE NUMATOMUS ŽEMĖS SKLYPŲ RIBŲ ŽENKLINIMUS
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.8435/0001:164), esančio Šakių r. sav., 

Šakių sen., Girėnų k., savininko S.D. turto paveldėtojus, kad UAB Geotakas matinin-
kas Andrius Matulaitis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2400) 2021 m. spa-
lio 22 d.  9.00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 8435/0001:980), esančio 
Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k., ribų ženklinimo darbus. 

Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.8435/0001:450), esančio Šakių r. sav., 
Šakių sen., Girėnų k., savininko V.J. turto paveldėtojus, kad UAB Geotakas mati-
ninkas Andrius Matulaitis  2021 m. spalio 22 d.  10.30 val. vykdys žemės skly-
po (kadastro Nr. 8435/0001:906), esančio Šakių r. sav., Šakių sen., Girėnų k., ribų 
ženklinimo darbus.

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB Geotakas adresu 
Šakiai, Nepriklausomybės g.12, el. paštu geotakas.sakiai@gmail.com)  arba te-
lefonu 8-345-51592. R-0635

SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS

1 m²- nuo 1,40 €.
TEL. 8-628-70999

R-
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Ekskavatoriaus nuoma, visi ka-
simo darbai, drenažas, pagrindų 
ruošimas, polių gręžimas, žemės 
lyginimo ir kiti gerbūvio darbai. 
Tel. 8-615 18-521.

Tvarkingai kasame ir valome 
tvenkinius, rezervuarus. Iš-
lyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, kro-
vimo, lyginimo darbai. Tel. 
8-659 45-419, 8-686 15-419.
Automobilių servisas MB „Laraga“: 
automobilių remontas, paruošimas 
TA, padangų montavimas, prekyba 
padangomis. Tel. 8-689 88-999.

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

Pjauname žolę traktoriuku, trime-
riu, žoliapjove, kerpame gyvatvo-
res, pjauname medžius. Tel. 8-656 
30-135.

Pjauname žolę žoliapjove, trimeriu. 
Tel. 8-601 46-300.

Spaudžiame ir pasterizuojame 
sultis Siesarties g. 17C, Šakiai. Tel. 
8-692 05-718, 8-628 10-203.

Spaudžiame, pasterizuojame sul-
tis, supilstome į 1.5, 3, 5l pakuotes. 
Tel. 8-612 11-819, Draugystės g.72, 
Lukšiai.

Nemokamai iškertame me-
džiais/krūmais apaugusias 
teritorijas, melioracijos 
kanalus, viską išvežame. 
Perkame žaliavą biokuro 
gamybai. Perkame kirtimo 
atliekas biržėse. Galime iš-
sitraukti patys. Tel. 8-621 
87-702.

Nuoma
Išsinuomotų butą. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8-646 74-329.

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
dirbamos žemės. Moku brangiai. 
Galiu sumokėti į priekį. Tel. 8-686 
73-967.

Išsinuomotų arba pirktų dirbamos 
žemės Griškabūdyje, Paluobiuose, 
Degutinėje, Patašinėje. Tel. 8-616 
93-209.

Meškeriotojų dėmesiui!
Spalio 16 dieną, 7 val. (šeštadienį)

Šakių MŽD Gedeminas Brazauskas, Juozas Delvevičius, parduotuvė 
„Žūklės reikmenys“ Totorviečių tvenkinyje (Braškiai) 

organizuoja spiningavimo varžybas iš valčių. 
Komanda – du dalyviai. Dalyvauti gali ir pavieniai asmenys.
Startinis mokestis dalyviui – 10€, pavieniui asmeniui – 20€.

Moterys, senjorai, vaikai dalyvauja be jokio startinio mokesčio.
Prizai: taurės, medaliai, piniginiai apdovanojimai.

„Žūklės reikmenys“, Vytauto g.4, Šakiai, telefonas pasiteiravimui 
8-650 12-512 ir Vilkaviškio g.10, Kudirkos Naumiestis, tel. 8-653 57-523. 

Smulkesnė informacija minėtais telefonais. R-0636

Tegul kiekvieną šventę puošia gėlės,
Padovanotos artimų žmonių.

Tegul kiekvieną sukaktį palydi žodžiai,
Su meile ištarti brangių žmonių.
Sėkmės, vilties ir saulės spindulių
Tebūna kupina Tavo tėkmė dienų !

50-ojo 
Jubiliejaus proga

Audrių 
REMEIKĄ,

gyvenantį 
Kriaušaičiuose,

sveikina 
krikšto tėvai 

A.J.Baltrušaičiai.
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Kalendorius

Antradienis,
spalio 12 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Šok su žvaigžde.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 „Triumfo kelias. Jonas Karolis 

Chodkevičius“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai prie molo“.

LNK 
6.00 „Balta – meilės spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Pelninga žemė“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Karštai su tv3.lt“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Ilgesio melodija“. (f)
11.45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
14.00 „Gyvenimo išdaigos“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Gaudynės“. (f)
22.45 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.30 „Pasirodymas“.

BTV 
6.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.05 „Teisingumo agentai“.
9.10 „Pėdsakas“.
10.05 „Apuokas“.
11.10 „Jūrų pėstininkai“.
12.10 „CSI. Majamis“.
13.10 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Jūrų pėstininkai“.
18.30 Betsafe – LKL čempionatas. 

Prienų „Labas Gas“ - Lietkabelis.
21.00 „Išvadavimas“. (f)
23.10 „International“. (f)

Trečiadienis,
spalio 13 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 „Triumfo kelias. Jonas Karolis 

Chodkevičius“.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Kitą kartą Afrikoje.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Lietuvių kalba.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai prie molo“.

LNK 
6.00 „Balta – meilės spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Nulinis“ pacientas“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 Prieš srovę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Meilės srovė“. (f)
11.45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
14.00 „Gyvenimo išdaigos“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Lūšnynų milijonierius“. (f)
22.45 „Vikinglotto“.
23.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
1.05 „Palaidūnas“.

BTV 
6.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.05 „Teisingumo agentai“.
9.10 „Pėdsakas“.
10.05 „Gordono Ramzio virtuvės 

košmarai“.
11.10 „Jūrų pėstininkai“.
12.10 „CSI. Majamis“.
13.10 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Jūrų pėstininkai“.
18.30 „Apuokas“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Niko“. (f)
23.05 „Išvadavimas“. (f)

TELELOTO
Tiražo Nr. 1331 
Data: 2021-10-10
59 50 41 58 46 68 54 56
49 75 20 03 05 57 07 53
52 08 24 38 55 51 17 66
69 15 35 71 28 21 63 18
09 62 01 30 06 44 36 74
(keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės)
14 27 29 47 40 32 11 70
10 (visa lentelė)
Laimėjimai:
Visa lentelė  - 1 x 22 649 Eur
Įstrižainės   - 15,00 Eur
Eilutė        - 4,00 Eur
Keturi kampai - 2,00 Eur

Papildomi prizai:
Automobilis KIA Sportage -
bil.Nr. 0262363
Laiminga vieta prizas 147 Eur -
bil.Nr. 0024552, 0024555, 
0024558, 0024560, 0024562, 
0024563, 0024564, 0024566, 
0024568, 0024570, 0024572, 
0024574, 0024577, 0024582, 
0024586, 0024592, 0024599, 
0024607, 0024614, 0024621, 
0034800, 0039216, 0039220, 
0039394, 0039498, 0040962, 
0042570, 0043304, 0044839, 
0044909, 0045225, 0045504, 
0046128, 0046464
Pakvietimas į TV studiją -
004*517, 012*211, 027*066.

Spalio mėnesį trečiadieniais  
kviečiame senjorus apsilankyti 
Zanavykų muziejuje nemokamai.

Saulė 
teka 07 val. 39 min.
leidžiasi 18 val. 31 min.
dienos ilgumas 10 val. 52 min.
41 metų savaitė
Mėnulis – Jaunatis, 
10 13 – Priešpilnis

Varduvininkai
10.12 Rudolfas, Serapinas, 

Gantas, Deimintė, Salvinas
10.13 Eduardas, Mintaras, 

Nortautas, Edvardas, 
Nortautė, Edgaras

10.14 Kalikstas, Vincentas, 
Mindaugas, Rimvydė, 
Fortunata

Po sausų ir saulėtų orų 
sulauksime lietaus

Ilgą laiką saulėtus ir sausus orus valdęs an-
ticiklonas jau pasitraukė tolyn į Rusijos šiaurės 
rytus, o mūsų šalį pasiekė drėgmę ir tankesnius 
debesis nešantis ciklonas iš vakarų. Antradienio 
dieną bus debesuota su pragiedruliais, daugiau-
sia palis Vakarų Lietuvoje, trumpo bei negau-
saus lietaus klius ir Suvalkijai. Vėjas pūs iš piet-
vakarių, pasieks 6-11 m/s greitį. Termometrai 
įdienojus rodys 11-13 laipsnių šilumos.

Trečiadienio naktį debesys prasisklaidys, lie-
taus tikimybė bus nedidelė. Oro temperatūra 
šalies pietvakariuose žemės iki 0-2 laipsnių ši-
lumos, dirvos paviršiuje daug kur numatomos 
šalnos iki 0-4 laipsnių šalčio. Dieną debesuo-
tumas didės, bet pasirodys ir saulė. Kai kur ne-
gausiai trumpai palis. Oras sušils iki 9-11 laips-
nių šilumos.

Ketvirtadienį trumpam sustiprės aukštesnio 
slėgio laukas. Debesų danguje plauks nemažai, 
bet lietaus tikimybė bus nedidelė. Naktį daug 
kur Suvalkijoje atvės iki 0-2, vietomis silpnai 
pašals, dirvą balins šalnos, dieną sušils iki 9-
11 laipsnių.

Penktadienį per Lietuvą slinks nemažai drėg-
mės nešantis atmosferos frontas. Naktį pietva-
kariniuose rajonuose debesys tankės, bet lietus 
bus nelabai gausus. Šalnų jau neprognozuo-
jama, temperatūra žemės iki 5-7 laipsnių šilu-
mos. Dieną lietus bus įkyresnis ir gausesnis, be 
to stiprės pietvakarių, vakarų vėjas, gūsiai sieks 
15-18 m/s. Oras sušils iki 11-12 laipsnių.

Pagal dabartinius duomenis savaitgalis bus 
sausesnis, o šiluma išliks panaši.

Sinoptikė Edita Gečaitė

Prekyba gėlėmis mažuose 
miesteliuose – verslas iš idėjos?

Ar reikalinga prekyba gėlėmis nedideliuose miesteliuose, 
priklauso jų nuo gyventojų požiūrio. V.Ližaitienės nuotr.

Šventė neįsivaizduo-
jama be gėlės žiedo 
– simbolinio dėmesio 
ženklo, praskaidrinančio 
nuotaiką, dovanojančio 
šypseną. Rajono centro 
gyventojams problemų 
nėra – įvairių puokščių, 
kompozicijų, kambarinių 
augalų ar skintų gėlių 
galima nusipirkti net 
keliose prekybos vietose, 
tačiau ką daryti nedi-
deliuose miesteliuose, 
atokesniuose kaimuose 
gyvenantiems? Sėsti į 
automobilį ir važiuoti į 
miestą ar kreiptis pagal-
bos į mobilų kaimyną? 

Gyventojams – patogu, o 
verslininkams?

Kudirkos Naumiesčio 
gyventojai šiuo metu dar 
turi galimybę nusipirkti gė-
lių. Miestelyje įsikūrusiame 
kioskelyje gėlėmis prekiauja 
Vilma Baltrušaitienė. Tą die-
ną, kai kalbėjomės, moteris 
prisipažino sulaukusi tik dviejų 
klientų, o darbo laikas trunka 
nuo 9 iki 17 valandos. Tada, 
kai važiuoja parsivežti gėlių, 
tenka sugaišti vos ne iki vidur-
nakčio. Prekiaujama ir skintų, 
ir dirbtinių gėlių puokštėmis, 
žiedais, kambariniais augalais, 
tačiau gėlės nėra svarbi prekė. 
Prekyba pagyvėja prieš šven-
tes. Žinoma, miestelio gyven-
tojai džiaugiasi, kad  nereikia 
važiuoti į Šakius, tačiau pati 
verslininkė entuziazmu ne-
trykšta. Kiekvienos dienos 
stimulas tai, kad darbas labai 
patinka, kad galėdama pirkėjus 
nudžiuginti savo komponuoto-
mis puokštėmis Vilma tampa 
laimingesnė. 

Visai neseniai, šiek tiek 
daugiau nei prieš mėnesį, 
duris atvėrė gėlių kioskelis  
Griškabūdyje. Čia prekiaujanti 
Birutė Sendžikienė savo klien-
tams gali pasiūlyti ne tik įvairių 
puokščių, skintų gėlių, bet ir 

gana platų žvakių asortimentą. 
Tai bus ypač aktualu artėjant 
Vėlinių šventėms. Pašnekovė 
stengiasi įsiklausyti į klientų 
pageidavimus ir tikisi, kad jų 
nepritrūks, o griškabūdiečiai 
sutaupo laiko, nes prireikus 
gėlių nereikia važiuoti į rajo-
no centrą.  

Ribojimai – verslo 
žlugdymas

Daugiau nei dvejus metus 
Lekėčių miestelyje gėlėmis pre-
kiavo Erika Rimaitienė. Deja, 
šiuo metu gėlių parduotuvėlės 
durys užrakintos. Moteris ne-
slepia nusivylimo: „Vyriausybės 
taikomi apribojimai – pats 
tikriausias smulkiojo verslo 
žlugdymas. Dėl karantino rin-
ka tapo išbalansuota, ir nors 
buvo laikomasi visų saugumo 
reikalavimų – atskiras įėjimas, 
klientų skaičiaus ribojimas vi-
duje – skaudančia širdimi teko 
atsisakyti mėgstamos veiklos.“ 
Pašnekovės nuomone, gėlyno 
paslauga Lekėčių miestelyje 
buvo reikalinga, nes vyres-
nio amžiaus žmonės mažiau 
mobilūs, jiems daug patogiau 
apsipirkti vietoje. Vis dėlto kai 
gėlyno išlaikymui tenka pridėti 
degalinės darbuotojos atlygi-
nimą, matematika tikrai ne jo 
naudai.

Tiesa, lekėtiškiai turi alter-
natyvą – įvairių augalų galima 
įsigyti Šilingų medelyne. Čia 
prekiaujama hortenzijomis, 
daugiametėmis gėlėmis, gyvat-
vorėms skirtais augalais. Anot 
medelyno šeimininkų, pastebi-
ma tendencija dovanoti dau-
giamečių gėlių kompozicijas ar 
sodinukus. Nors tokia dovana 
labiau įpareigojanti – augalus 
tenka prižiūrėti, ji yra ilgalai-
kė, sodybą ar balkoną puošia 
daugelį metų.

Rajono centras – per arti
Lukšiuose gėlėmis prekiauja 

Kristinos Jančaitienės įmonė. 
Jei anksčiau šioje parduotuvėje 
buvo gana platus jų pasirinki-
mas, šiuo metu – tik minima-
lus. Kristina sakė, kad mielai vėl 
praplėstų asortimentą, tačiau 
nuo Lukšių gana arti Šakiai, o 
su rajono centru gėlių prekybos 
srityje konkuruoti neverta. Kai 
kuriems lukšiečiams kelionė į 
miestą – pramoga, pasižmo-
nėjimas, kiti puikiai žino, jog 
platesnis pasirinkimas, treti 
gėlių nusiperka grįždami iš 
darbo. Be to, kiekvieną dieną 
jų nereikia. Kasdienės paklau-
sos prekių parduotuvėje pre-
kiaujama vazoniniais augalais. 
Juos sudėtinga prižiūrėti, reikia 
dažnai laistyti. Yra gyventojų, 

kurie važiuoja į šiltnamius ir 
dovanoja kompozicijas. 

Jei nėra kur nusipirkti, 
ieškoma alternatyvos

Slavikuose gėlių nusipirkti 
niekaip nepavyktų, šios paslau-
gos niekas neteikia. Miestelio 
ir aplinkinių kaimų gyventojai 
vyksta į Šakius arba į Jurbarką. 
„Ar reikėtų gėlių kioskelio?– 
svarstė seniūnijos darbuotoja 
Vida Janušaitienė. – Taip, gal ir 
reikėtų, tačiau pelningai dirbtų 
jis tik prieš šventes, nes vėliau 
nebūtų pirkėjų“. Įvairių šven-
čių proga slavikiečiai įprato 
užsisakyti puokštes mieste. 
Slavikuose – apie 640 gyven-
tojų, daugelis jų – pagyvenusio 
amžiaus, bet prireikus gėlėmis 
aprūpina vaikai ar kaimynai. 
Artėjant Vėlinėms prie kapinių 
prekiaujama puokštėmis, nors, 
kaip pastebėjo pašnekovė, nėra 
didelio pasirinkimo, tad per 
daugelį metų slavikiečiai įprato 
nusipirkti gėlių ir atsivežti iš 
kitur. Seniūnijos darbuotojai 
savo gyventojus sveikina jubi-
liejų progomis, tačiau puokštes 
užsisako mieste iš anksto. 

Gėlių kioskelio neturi ir 
Gelgaudiškis, bet kalbinta 
gelgaudiškietė nemano, kad 
jis labai reikalingas, mat pre-
kiauti gėlėmis čia bandė ne 
viena moteris, tačiau veikla 
nepasiteisino. Daugelis mies-
telio gyventojų mieliau renkasi 
gėles iš miesto.

Vis dėlto gaila, kada širdžiai 
miela veikla yra nuostolinga, 
kada sukasi užburtas ratas ir 
nedideliuose miesteliuose nei 
gėlių ar įvairių smulkmenų 
parduotuvės, nei kavinukės 
nereikalingos. Galima būtų 
kaltinti politiką, reikalavimus, 
apribojimus, karantino pasek-
mes, bet daug kas priklauso ir 
nuo pačių gyventojų požiūrio, 
nuo to, kaip jie nori palaikyti 
savo verslininkus. 

Vitalija Ližaitienė 

Likus savaitei iki Vėlinių medžiai 
kapinėse nebus kertami

Nuotoliniu būdu vykusia-
me seniūnų pasitarime buvo 
aptarta medžių kirtimo ir 
genėjimo tvarka. Mažoji 
bendrija „Arbora“, su kuria 
savivaldybė yra sudariusi 
sutartį, medžių kirtimo dar-
bus seniūnijose žada pradė-
ti spalio 18 d.

Kad medžiai nebūtų tvarkomi 
likus savaitei iki Vėlinių, darbai 
bus pristabdyti ir tęsiami nuo lap-
kričio 8 d. Visi darbai turės būti 

baigti per savaitę. Kadangi sutar-
tis negali būti stabdoma ir tęsia-
ma, tai bus žodinis susitarimas, 
sutarta, kad delspinigiai tą savai-
tę iki lapkričio 12 d. įmonei ne-
bus skaičiuojami. Darbų nebai-
gus už kiekvieną pradelstą dieną 
bus skaičiuojami 0,02 proc. dels-
pinigiai. Įmonės vadovą toks su-

sitarimas tenkina, jis žadėjo, kad 
bus atlikti visi numatyti darbai. 
Pasak Ūkio, architektūros ir in-
vesticijų skyriaus vyr. specialis-
tės Kristinos Juodvalkienės, ne-
bus galima iškirsti medžių dau-
giau nei numatyta, nes lėšos tam 
skirtos ribotos – iš Aplinkos ap-
saugos rėmimo specialiosios pro-

gramos lėšų šiems darbams skir-
ta 8419 eurų su PVM, bet nega-
lima viršyti 9 tūkst. eurų be PVM. 
Lėšas ministerija savivaldybei ski-
ria pagal savivaldybės teritorijo-
je surinktus taršos ir kitus aplin-
kosauginius mokesčius.

LV inf.


