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Gyventojų patogumui 
ir miestelio įvaizdžiui

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Birželio 23-ąją Lekėčių 
centre duris atvėrė ilgai 
laukta UAB „Gulbelė“ 
mažmeninės prekybos 
centro parduotuvė. 
Tiek seniūnas Ričardas 
Krikštolaitis, tiek mieste-
lyje bei greta jo gyvenan-
tys žmonės neabejotinai 
džiaugiasi, kad nereikės 
būtiniausių prekių ieš-
koti Kaune ar Šakiuose, 
antra – miestelio vaizdo 
nebegadins „vaiduoklis“ 
– buvęs kolūkio val-
gyklos pastatas, kurio 
vietoje ir pastatyta viena 
moderniausių parduotu-
vių ne tik Šakių rajone, 
bet ir visame tinkle.

Ilgai lauktos įkurtuvės
Nors kelias iki atidarymo 

buvo ilgas ir duobėtas, rei-
kalaujantis didelės kantrybės 
ir atkaklumo, ką atidarymo 
metu nutylės šventės mo-
mentu įmonės vadovas Arūnas 
Tarnauskas, tačiau rezultatas 
atperka visus vargus. Kadangi 
parduotuvė tikrai svarbi ir 
reikalinga Mažosios kultūros 
sostinės statusą šiais metais 
turintiems Lekėčiams, pasi-
džiaugti rezultatu nepraleido 
progos ne tik rangovai – UAB 
„Apasatata“ ir jos vadovas 
Mindaugas Apanavičius, bet ir 
šeimininkų pakviesti svečiai – 
rajono, seniūnijos, Lekėčiuose 
įsikūrusių įmonių vadovai. 

Dviratį atrado iš naujo!
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Septynioliktą sezoną 
dviračių prekyba ir 
priežiūra užsiimantis, 
pats aktyviai dviračių 
laisvalaikio sporte 
dalyvaujantis ir klubą 
„Vėjas“ įkūręs Mindaugas 
Balčiūnas sako, jog tokio 
sezono per visą įmonės 
gyvavimo laikotarpį dar 
neturėjo. Po karantino 
vos tik leidus prekybą, 
įvyko „sprogimas“, sako 
jis, nes tokios dviračių 
paklausos dar nebuvo 
regėjęs niekada.

Sandėliai ištuštėję
Kol kalbamės su Mindaugu, 

maždaug kas 5-10 minučių į 
parduotuvę Kęstučio gatvėje, 
Šakiuose, užsuka pirkėjai – 
kam lopukų kameroms reikia, 
kam kokios gumelės, gertuvės, 
o kam ir paties dviračio. Tenka 
pokalbį laikas nuo laiko stab-
dyti. Vienu metu Mindaugas 
atsiprašo, nes jam reikia pa-
spausti kompiuterio klaviatū-
ros mygtuką, kad nepražiopso-
tų internete parduodamų itin 
populiarių dviračių „Cross“. 
Nes jei dabar to mygtuko ne-
paspaus, tai po pusvalandžio 
to dviračio neliks. 

Kviečia 
pažinti 
senąją 
Tauragę

Birželio 22 dieną 
Zanavykų muziejuje 
lankėsi Tauragės krašto 
muziejaus „Santaka“ 
muziejininkai. Tauragiečiai 
pasidalino savo darbo 
patirtimi, domėjosi mūsų 
muziejuje vykdomomis 
edukacijomis, renginiais 
ir kitomis veiklomis bei 
pristatė parodą „Senosios 
Tauragės fotografijos“.

Muziejininkai pristatė soli-
džią Tauragės krašto muzieju-
je „Santaka“ saugomą senųjų 
Tauragės nuotraukų kolekci-
ją. Fotografijose atskleidžiami 
miesto architektūriniai poky-
čiai nuo XX amžiaus 2-ojo iki 9-
ojo dešimtmečio. Parodoje ga-
lima pamatyti, kaip Tauragė at-
rodė Rusijos imperijos sudėty-
je, Pirmojo pasaulinio karo me-

tais, tarpukariu, Antrojo pasau-
linio karo metais bei sovietme-
čiu. Ypač didelius architektūri-
nius pasikeitimus nulėmė ka-
rai, po Antrojo pasaulinio karo 
Tauragėje išliko apie 20 pro-
centų pastatų. Per XX amžių, 
anot muziejininkų, Tauragė itin 
keitėsi, kai kurios vietos sun-
kiai atpažįstamos.

Paroda veiks iki liepos 16 
dienos.

LV inf. 

nukelta į 3 psl.

nukelta į 2 psl.

Garsas
Vos prieš savaitę Sudarge pri-

statyta Lietuvos žydų kraujo tu-
rinčio rašytojo Jerome’o Davido 
Salingerio romaną „Rugiuose 
prie bedugnės“ įamžinusi skulp-
tūra jau spėjo išgarsėti visame 
pasaulyje. Apie tai, kad iš čia ki-
lęs rašytojo senelis ir tėvas, rašo 
didžiausios naujienų agentūros 
ir žiniasklaidos kanalai – „ABC 
News“, „The New York Times“, 
„Fox News“, „Washington Post“, 
„The Calvert Journal“ ir dauge-
lis kitų. J.D.Selingelio atmini-
mas mūsų kraštiečio prodiu-
serio Romando Skaisgirio ini-
ciatyva įamžintas praėjusį penk-
tadienį šalia Burgaičių piliakal-
nio Sudarge. 

Parduos
Praėjo metai, kai senasis 

Policijos pastatas Kęstučio gat-
vėje perduotas rajono savival-
dybės žinion. Prieš karą žydams 
priklausiusį pastatą iš pradžių 
galvota panaudoti visuomenės 
poreikiams ten įrengiant verslo 
informacijos ar turizmo centrus, 
žydų muziejų. Tokių pamąsty-
mų kilo nuo fasadinės sienos 
nukritus tinkui ir atsivėrus se-
niems užrašams. Tačiau iki šiol 
jokių veiksmų nebuvo imtasi, 
pastatas neįtrauktas tiek į par-
duodamų objektų sąrašą, nei 
nuomojamas, nei naudojamas 
pagal panaudą, todėl adminis-
tracija žada vis dėlto siūlyti ta-
rybai įtraukti jį į privatizuoja-
mų objektų sąrašą.

Skuodas
Praėjusį šeštadienį 26 Šakių 

rajono savivaldybės administra-
cijos darbuotojai atsakomojo vi-
zito išsiruošė į Skuodo savival-
dybę, kur susitiko su Skuodo ra-
jono savivaldybės meru bei ap-
lankė žymiausius lankytinus ob-
jektus – Žemaičių Kalvariją, pa-
buvojo prie Barstyčių akmens, 
ant Apuolės piliakalnio, Skuodo 
krašto, Mosėdžio akmenų mu-
ziejuose bei Šauklių riedulyne. 
Delegacijai vadovavo rajono me-
ras Edgaras Pilypaitis. Anot jo, 
dar pernai lankantis Skuodo 
rajono savivaldybės atsto-
vams Šakiuose, šakiečiai buvo 
pakviesti atsakomojo vizito, ir 
dabar, pasibaigus karantinui, tai 
buvo tarsi padėka už sunkų sa-
vivaldybininkų darbą. Ateityje 
glaudžius ryšius rajono adminis-
tracija žada palaikyti ir su kito-
mis savivaldybėmis. Kita vertus, 
tokios kelionės stiprina ir patį 
administracijos kolektyvą, įsi-
tikinęs meras.

Ramiai
Joninės – viena pirmųjų masi-

nių švenčių po karantino – buvo 
smagios ir tuo pačiu ramios. 
Rajono policijos komisariato 
viršininkas Aušrys Kvederevičus 
informavo, kad pranešimų, su-
sijusių su Joninių šventimu, ne-
gauta nei birželio 23 dieną, nei 
birželio 24-ąją. „Daugiau atve-
jų registruojama dėl smurto ar-
timoje aplinkoje. Tačiau tokios 
tendencijos pastebimos pasta-
ruosius du mėnesius“,- kalbėjo 
A.Kvederevičius. Šventinėmis 
dienomis nebuvo nustatyta ne-
blaivių vairuotojų, įkliuvo tik vie-
nas girtas dviratininkas. „Ši šven-
tė praėjo ramiai“,- sakė rajono 
policijos komisariato viršinin-
kas A.Kvederevičius.

Mindaugas Balčiūnas gerą vardą savo verslui pelnė tik nuoširdžiu 
darbu ir visišku atsidavimu klientams. A.Didžiapetrio nuotr.

Parodoje galima susipažinti su XX a. 2-ojo – 9-ojo dešimtmečio 
Tauragės miesto nuotraukomis. V.Endriukaitytės nuotr. 

Nuo 2006 m. dirbusi šalia esančiose nuomuotose patalpose, nauja UAB „Gulbelė“ tinklo parduotuvė Lekėčiuose duris atvėrė birželio 23 d.
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Ugniagesiai gesino namą, 
saugojo sprogmenį

Birželio 17–24 dienomis 
rajono policijos komisaria-
te registruotų įvykių su-
vestinėje – penki smurto 
atvejai, dvi vagystės, vie-
nas grasinimo atvejis, ras-
tas negyvas žmogus.

Smurtas namuose
Birželio 24 dieną policijai 

pranešta, kad birželio 23-ąją, 
apie 22.30 val., Lukšiuose prieš 
moterį (gim. 1975 m.) smurta-
vo vyras (gim. 1971 m.). Moterį 
skriaudęs vyras sulaikytas.

Birželio 22 dieną, pusvalandis 
po pusiaunakčio, Panovių kai-
me, Kudirkos Naumiesčio se-
niūnijoje, konflikto metu vie-
šoje vietoje vyras (gim. 1996 
m.) smurtavo prieš brolį (gim. 
1998 m.). Įtariamasis iš įvykio 
vietos paspruko, todėl nesu-
laikytas.

Birželio 21 dieną, apie 20.30 
val., Žemosios Panemunės kai-
me, Kriūkų seniūnijoje, asmuo 
(gim. 1966 m.), būdamas neblai-
vus, smurtavo prieš sugyventi-
nę (gim. 1972 m.) ir tuose pa-
čiuose namuose gyvenantį vyrą 
(gim. 1970 m.). Smurtautojas 
sulaikytas.

Sūnus prieš tėvą
Birželio 23 dieną policijos ko-

misariate gauta informacija, kad 
apie 13 val. Aleksandravos kai-
me, Kidulių seniūnijoje, vyras 
(gim. 1975 m.) smurtavo prieš 
tėvą (gim. 1949 m.). Ranką pa-
kėlęs vyras buvo sulaikytas.

Birželio 18 dieną, apie 10 val., 
Grinaičių kaime, Sudargo se-
niūnijoje, asmuo (gim. 1987 

m.) smurtavo prieš tėvą (gim. 
1956 m.), sukeldamas jam fi-
zinį skausmą.

Vagia techniką
Birželio 22-osios rytą, apie 

7.40 val., Būdviečių kaime, Šakių 
seniūnijoje, vyras (g. 1964 m.) 
pastebėjo, kad iš namo kiemo 
pavogta priekaba–platforma 
„Brenderup“ ir ant jos stovė-
jęs krautuvas „Mustang 2032“. 
Nuostolis – 10 500 eurų.

Birželio 22 dieną policijoje 
gautas pranešimas, kad birželio 
21-ąją, apie 20 val., iš Veršių kai-
me, Sintautų seniūnijoje, esan-
čios patalpos pavogta benzi-
ninė krūmapjovė LPB1400W. 
Nuostolis 70 eurų.

Grasino
Birželio 23 dieną policijai pra-

nešta apie tai, kad Aržuolupių 
kaimo, Šakių seniūnijos, gy-
ventojui (gim. 1945 m.) apie 
18.30 valandą grasino sūnus 
(gim. 1984 m.). Pareigūnai jį 
sulaikė.

Rastas kūnas
Birželio 17 dieną, apie 21 

val., Tarpučių kaime, Kudirkos 
Naumiesčio seniūnijoje, savo 
sodyboje, rastas galimai pa-
sikorusio vyro (gim. 1970 m.) 
kūnas be išorinių smurto žy-
mių. Mirties priežasčiai nustaty-
ti lavonas išvežtas į Valstybinės 
teismo medicinos tarnybos 
Jurbarko poskyrį.

Informacija parengta pagal 
rajono policijos komisariato 

pateiktus duomenis.

Klausimas Šakių visuomenės sveikatos biuro 
vadovui Viktorui LEBEDŽINSKUI:

– Seimas jau pritarė įstatymo pataisoms neleisti rūkyti ne tik 
viešose vietose, bet ir daugiabučių namų balkonuose. Jeigu 
tokio draudimo nebus paisoma, žadama bausti iki 60-70 eurų 
bauda. Ar mūsų savivaldybė turėtų šiuo klausimu priimti 
atskirą sprendimą? Kas turėtų atlikti tokią priežiūrą?

– Vienareikšmiškai turėtų. Tačiau manau, kad jau ir dabar, kol rajono tary-
ba šio įstatymo pataisų nėra pritaikiusi mūsų gyventojams, vis dėlto galio-
ja Europos Sąjungos teisės aktai, kuriais ir turime vadovautis. Esame juk eu-
ropiečiai. Jeigu jau žmogus nori balkone rūkti, turi jį užsisandarinti, kad ne-
kenktų kaimynui. O geriausia išvis mesti rūkyti, nes, kaip sako kinų patarlė, 
nėra aršesnio priešo už buvusį.

Dviratį atrado iš naujo!Atsidaro svetainę ir mato 
– jų likę trys. Vienas bus mano, 
sako Mindaugas. Jo nuomone, 
tai vieni populiariausių ir ge-
riausių vertinant pagal kainos ir 
kokybės santykį lenkiškų dvira-
čių. Jie graibstomi, sandėliuose 
dėl išpopuliarėjusių dviračių jų 
likę palyginti mažai, o gamin-
tojai prieš porą savaičių išėjo 
atostogų ir gamybą 2021 metų 
sezonui pradės geriausiu atve-
ju rugpjūčio mėnesį. Tačiau į 
parduotuves jie taip greit ne-
pateks. Nepamirškime, sako 
jis, kas gamina dviračiams de-
tales. Juk kinai! Jie pagrindiniai 
gamintojai, deja, gamyba ilgą 
laiką buvo sustojusi, ir dabar 
jie savo produkcijai skelbia net 
aukcionus.

Vadinasi, šiuo metu vis dar 
tuštinama tai, kas sandėliuose 
liko po „didžiojo sprogimo“ 
atidarius parduotuves po ka-
rantino. Poreikis dviračiams 
buvo tiesiog neįsivaizduojamas. 
Ne tik Šakiuose – Lietuvoje, 
Europje, Amerikoje...

Dėl situacijos, kurios pro-
gnozuoti šiuo metu nesiryžta, 
Mindaugas spėja, jog ateity-
je dviračių kainos didės. Šią 
dieną vis dar turime dviračių, 
stengiamės juos susirankioti 
iš visų kampų, sako jis. Ir vis 
dėlto prasitaria, kad karanti-
nas su visomis jo pasekmėmis 
paskatino dviračių sportą, 
laisvalaikio praleidimą ant jo. 
Todėl tai, kas iš pradžių gąs-
dino, šiandien duoda daugiau 
pozityvo nei minusų. Ir dar vie-
nas dalykas džiugina dviračių 
verslo faną – tai, kad klientai 
tapo mažiau įnoringi, supranta 
situaciją ir pasitiki tuo, ką siūlo 
patikimi pardavėjai. 

Ištiko šokas
Mindaugas Balčiūnas savo 

verslą sulygina su dviračio trasa 
– jeigu leidiesi nuo kalniuko, 
žinok, jog būtinai reikės minti 
į kalną, kad galėtum nuo jo vėl 
leistis. Tas „į kalną“, spėja jis, 
bus lapkričio mėnesį. Jo dvi-
ratininkas laukia su nerimu. 
Šiaip jau mėgstantis verslo 
stabilumą, kad jį išlaikytų, ru-
denį ir žiemą padirbėti vyksta 
į užsienį ir uždirbtus pinigus 
investuoja į dviračių verslą. 
Tačiau COVID-19 išmušė iš 
vėžių. Įmonės vadovas pasa-
koja, kad paskelbus karantiną 
ir uždarius parduotuves apėmė 
nerimas dėl nežinomybės,- 
kiek ilgai tęsis tas laikotarpis, 
kokia laukia verslo ateitis? 
„Buvo baimių, kad verslas gali 
sustoti ir žlugti, nes buvau in-

vestavęs viską iki paskutinio 
cento“,- atvirauja dviračių ži-
novas. Nuo kovo vidurio, kai 
karantiną dėl COVID-19 ėmė 
skelbti visos šalys, kai ėmė už-
sidarinėti gamyklos ir parduo-
tuvės, chaosas ir panika ėmė 
plisti ne lėčiau nei COVID-19 
virusas. Pirmiausia supanikavo 
gamintojai. Jeigu normaliomis 
sąlygomis atsiskaitymai su jais 
vykdavo per tam tikrą laiko-
tarpį, pasakojo pašnekovas, 
tai dabar jie pareikalavo, kad 
būtų atsiskaityta už produkciją 
nedelsiant. Gamyklų atstovy-
bės, joms atstovaujantys dvi-
račių pardavėjai prieš sezoną 
dviračiais buvo apsirūpinę 
pilnai, todėl kai kuriems teko 
net kreiptis į bankus dėl pasko-
lų. Situacija buvo daugiau nei 
liūdna – prekyba sustojusi, o 
už prekes pinigus gamintojams 
reikia skubiai grąžinti.

Daugiau pliusų nei 
minusų

M.Balčiūnas, nors dvi-
račius perka per gamyklų at-
stovus, sako tokių problemų 
neturėjęs, nes mėgstąs atsi-
skaityti iškart, todėl per tiek 
metų užsitarnavęs ir didžiulį 
klientų pasitikėjimą. Po pradi-
nio streso atsigauti jam padėjo 
žmonių susidomėjimas, kaip 
vis dėlto dviratį būtų galima 
įsigyti karantino metu. „Tada 
supratau, kad reikia stiprintis 
ten, kur esu silpnas. O buvau 
silpnas internetinėje preky-
boje“,- pasakojo Mindaugas. 
Todėl reikėjo mikliai keltis 

po nokauto ir susizgribti, nes 
laukti nebuvo kada – „trauki-
nys jau važiuoja“... Mindaugas 
pasidžiaugė, kad daug padėjo 
fotografas ir verslo kaimynas 
Vidas,- fotografavo dviračius, 
dėjo į internetinę svetainę nuo-
traukas – daug gerų dalykų 
padarėme, prisiminė pašneko-
vas. Tada reikalai vėl pajudėjo 
– žmonės pervesdavo pinigus, 
Mindaugas dviratį nuleisdvo į 
pirmą aukštą, ir žmogus galėjo 
pasiimti. Situacija kuo toliau, 
tuo labiau teikė optimizmo, nes 
per karantiną užsisėdėjusiems 
namuose dviratis pirmiausia 
reiškė laisvę. Pirmieji subruz-
do pas tėvus sugrįžę emigrantai 
su šeimomis, paskui pasijuto ir 
Lietuvos didmiesčių susidomė-
jimas, nes dviračių ėmė trūkti 
ten. Visada iki šiol juntamas 
jurbarkiečių dėmesys, kurių 
žvilgsnis nuolat nukreiptas į 
Šakius. Paklausai didelės įtakos 
padarė ir Vyriausybės numaty-
ta kompensacijų už perkamus 
dviračius tvarka,- vos ne kas-
dien tokių Mindaugas sulaukia 
iki šiol. Daug kas šitos informa-
cijos, spėja jis, nežino, nes, jei 
žinotų, tokių būtų dar daugiau. 
Bet įdomiausia Mindaugui tai, 
kad dviračius per karantiną at-
rado ir vietiniai žmonės, kurie 
galbūt niekada neturėjo minčių 
ant jo užlipti.

Verslo „ligonis“
Kodėl būtent Mindaugo 

Blačiūno verslas toks popu-
liarus, atsakymo ieškoti toli 
nereikia. Ne vien dėl to, kad 

žmonėms staiga prireikė dvi-
račių. Bet labiausiai dėl to, kad 
Mindaugas visada buvo atidus, 
dėmesingas ir sąžiningas savo 
verslui bei klientams. Aš – „li-
gonis“, prisipažįsta Mindaugas. 
Ir tie pasitikėjimo dividendai 
jam grįžta su kaupu. Jis nesle-
pia, jog įtampos šiuo metu yra 
daug. Praėjusią savaitę į Kauną 
visą autobusiuką dviračių išve-
žė. Ir jau nespėja suktis. Dirba 
nuo 8 valandos ryto iki 8 valan-
dos vakaro. Tačiau plėsti ver-
slo nenusiteikęs. „Aš mėgstu 
kokybę“,- prisipažįsta dviračių 
fanas, daug dėmesio skiriantis 
paslaugai – dviračių remontui, 
jų priežiūrai. Nes žino, kad at-
eis sunkus laikas. Jis bus sun-
kesnis nei dabar. Ir vien todėl, 
kad liktų stabilus, pirmiausia 
verslininkas turi atsižvelgti į 
klientų poreikius.

Sunkiausia bus lapkritį, 
gruodį, sausį, vasarį. Tačiau 
Mindaugas įsitikinęs, jog 
Lietuvoje dviračių sezonas gali 
tęstis visus metus. Rudenį atsi-
veria miškai. „Koks malonumas 
minti dviratį rudenėjančio miš-
ko takeliu – mažai kas įsivaiz-
duoja“,- sako jis, mieliau ant 
dviračio sėdantis tada, kai dau-
gelis jį jau stato „žiemoti“ iki 
kito sezono. Todėl ir su Šakių 
visuomenės sveikatos biuru 
tariasi, kad dviratininkų klu-
bas „Vėjas“, kuriam Mindaugas 
Balčiūnas vadovauja, pramogų 
dviračių sporto mėgėjams su-
rengtų ne tik vasarą, bet rudenį 
ir netgi žiemą.

pradžia 1 psl.

Birželio 22–24 dieno-
mis ugniagesiai gelbėto-
jai skubėjo gesinti gais-
ro Žemojoje Panemunėje, 
o Šakių mieste saugojo 
sprogmenis.

Birželio 24-osios naktį, apie 
2.35 val., liepsnojo Žemojoje 
Panemunėje, Kriūkų seniūnijo-
je, esantis individualus gyvena-
masis namas. Atvykus ugniage-
siams gelbėtojams 10x6 met-
rų pastatas degė atvira liepsna. 
Senoje trobelėje niekas negy-
veno mažiausiai penkerius pa-

staruosius metus. Prieš tai joje 
glaudėsi vyras, kuris Kriūkų se-
niūnijos rūpesčiu buvo apgy-
vendintas globos namuose. Tad 
negyvenamoje sodyboje da-
bar neliko ir namo – jis sude-
gė iki pamatų.

Birželio 22 dieną, apie pie-
tus, Žalgirio gatvėje, Šakių mies-
te, rasti du artilerijos sviediniai. 
Ugniagesiai gelbėtojai buvo iš-
kviesti į įvykio vietą. Jie saugo-
jo sprogmenis, kol atvyko iš-
minuotojai, ir juos išsivežė su-
naikinimui.

LV inf.

Kol kas dviračių netrūksta, tačiau dėl to M.Balčiūnui reikia gerai pasistengti. A.Didžiapetrio nuotr. 
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Gyventojų patogumui ir miestelio įvaizdžiui
Kaip ir dera, pastatą ir juose 

dirbsiantį kolektyvą pašventi-
no parapijos klebonas Ričardas 
Kmitas, juostelę kirpo kolekty-
viškai – pats „Gulbelės“ direk-
torius Arūnas Tarnauskas, ra-
jono meras Edgaras Pilypaitis, 
seniūnas Ričardas Krikštolaitis 
ir rangovų įmonės „Apastata“ 
direktorius Mindaugas Apa-
vičius. 

Pirmasis į susirinkusius 
prabilęs A.Tarnauskas dėkojo 
visiems, kurie prie šios idėjos 
dirbo daugelį metų. Pirmiausia 
– projekto vadovui Redui 
Miškiniui. Dėkojo statybinin-
kams už profesionalumą ir 
kokybę, Lekėčių parduotuvės 
moterims, kurios dirbo „dvi-
gubu režimu“ – aptarnavo 
pirkėjus nuomojamame pastate 
ilgą laiką veikusioje krautuvėje, 
bet tuo pat metu valė, šveitė, 
dėliojo prekes naujose patalpo-
se. Įmonės vadovas tikisi, kad 
naujosios patalpos kolektyvui 
labiau patiks, kad ne tik jis, bet 
ir pirkėjai turės geresnes darbo 
sąlygas. O kolektyvo moterys ir 
neslėpė – „šiandien mes esame 
pakylėtos!“.

„Ši parduotuvė kitokia,- in-
trigavo A.Tarnauskas.- Tai A+ 
energetinio efektyvumo klasės 
gamtai draugiškas pastatas. 
Jis mums buvo iššūkis, nes 
tokį projektą turėjome pirmą 
kartą. Atrodo, susitvarkėme, o 
kaip bus, pamatysime žiemą“,- 
kalbėjo A.Tarnauskas. Jis papa-
sakojo, kad parduotuvėje - iš-
skirtinis prekių asortimentas, 
o karantino laikotarpis įnešė į 
tinklo specifiką naują paslau-
gos modifikaciją – elektroninę 
prekybą, kuria sėkmingai bus 
galima naudotis ir pokaranti-
niniu metu. Visi, norintys ja 
pasinaudoti, galės užsisakyti 
tokių prekių, kokių Lekėčių 
parduotuvėje nėra, įskaitant 
„Senukų“ asortimentą (jų pa-
sirinkti lekėtiškiai galės iš 10 
tūkstančių prekių pavadinimų), 
ir bus pristatytos užsakovams 
patogiu laiku. Įmonės vadovas 
pristatė ir parduotuvėje su-
montuotą modernią įrangą. 
Tai kokybiškos kavos apara-
tas, bandelių kepimo bei už-
kandžių pašildymo įranga. 
„Būsime maža kavinė“,- kalbėjo 
direktorius. Be šių privalumų, 
įrengtas miestelio žmonėms ir 
labai svarbus viešasis tualetas. 
Parduotuvėje veikia savitarnos 
kasa. Tai trečia tokia tinklo 
parduotuvė. Tik apgailestavo, 
kad dėl rajono tarybos spren-
dimų parduotuvės reklama 
kuklesnė. „Jei atkreipėte dė-
mesį, mūsų reklama kitokia 
nei buvote įpratę matyti“,- sakė 
A.Tarnauskas. To priežastis – 
rajono tarybos sprendimu nu-
statytas neadekvatus apmokes-
tinimas reklamai. „Turime nau-
ją iki dviejų kvadratinių metrų 
modelį, todėl mažiau šviesime 
miestelių centruose. Bet tie da-
lykai, manau, ateityje susidė-
lios“,-vylėsi A.Tarnauskas. Bet 
svarbiausia yra ne tai, pabrėžė 
jis. Svarbiausia, kad geresnes 
sąlygas turės tiek darbuotojai, 
tiek pirkėjai. „Būsime atviri, 
lauksime pageidavimų ir pasta-
bų, bandysime į jas reaguoti ir 
gyvensime bendruomeniškoje 
aplinkoje – kasdien kartu“,- ža-
dėjo įmonės vadovas.

Pavydės net Šakiai
Atvykęs pasveikinti su įkur-

tuvėmis kolektyvą ir įmonės va-
dovybę, rajono meras Edgaras 
Pilypaitis pastebėjo, jog labai 
smagu, kai įmonės mintys, 
ieškojimai ir atradimai sudera 
su tos vietos erdve. Ir tai ypač 
svarbu šiuo laikotarpiu, nes 
Lekėčiai šiais metais paskelb-
ti Mažąja Lietuvos kultūros 
sostine. Vasara dar įsibėgėja, 
čia lankysis nemažai svečių iš 
kitų vietovių, todėl svarbu, kad 
jų poreikiai būtų patenkinti pa-
čiu aukščiausiu lygiu, kokio net 

Šakiai pavydėtų. O, žinodamas, 
su kokiais sunkumais įmonei 
teko susidurti, pastebėjo, jog 
nėra to blogo, kas neišeitų 
į gera. „Kartais tos sąlygos, 
kurios mus iš karto išgąsdina, 
priverčia ieškoti visai kitų kam-
pų, ir tada pamatai, kad labai 
daug gali, tik kitaip, ir tas kitaip 
galbūt išeina į naudą“,- kalbėjo 
jis. Reklaminio ploto sumaži-
nimas, anot jo, buvo būtinas 
„gudrus ėjimas“ estetiškai su-
tvarkyti visas rajone esančias 
reklamas. Nepriėmusi tokio 
sprendimo, taryba situacijos 

galvoje miestelio infrastruktū-
ros gerinimas. Nes sklypas, ku-
riame stovi naujoji parduotuvė, 
buvo vienas iš tų, kurie pagal 
ES projektą turėjo prisijungti 
prie bendrų lietaus ir nuotekų 
tinklų. Kooperavimasis leido 
prisidėti ir kaimynams, kurie 
tam negalėjo skirti pakankamai 
lėšų. Vieni jų – Lekėčių vaikų 
dienos centras. „Susipažinę su 
Lekėčių vaikų dienos centru, 
supratome jų poreikį ir pri-
ėmėme sprendimą finansuoti 
šiuos darbus. Nors investicijos 
greitai neatsipirks, supratome, 
kad tai daryti verta, kad būtų 
pagerintos sąlygos darbuoto-
jams, klientams bei bendruo-
menėms, kuriose vykdome 
veiklą“,- bendruomeniškumo 
svarba neabejojo A.Tarnauskas. 
Šalia parduotuvės įrengtas 
taromatas. Svarbiausia infor-
macija gyventojams bus patei-
kiama skelbimų lentoje, kur jie 
galės reikšti savo pastabas bei 
pasiūlymus, viešinti privačius 
skelbimus.

Apie tai, kas viešai 
nutylėta

A.Tarnauskas nutylėjo apie 
naujausio projekto įgyven-
dinimo sunkumus, kuriuos 
teko patirti derinant planus 
su Lietuvos automobilių kelių 
direkcija. Derinimai truko il-

giau nei pačios statybos. Tačiau 
laimėjo kantrybė. Taip pat nu-
tylėjo, kad įmonės atidarymas 
buvo planuotas prieš Velykas, 
bet karantinas pakeitė planus. 
Nutylėjo, kad į naująją par-
duotuvę investuota  320 tūkst. 
eurų, iš jų apie 50 tūkst. eurų 
– į modernią įrangą..

Pasak R.Krikštolaičio, liko 
neįgyvendinta lekėtiškių sva-
jonė turėti parduotuvėje vais-
tinę. Pasak projekto vadovo 
Redo Miškinio, buvo bandyta 
prikalbinti net kelis farmaci-
jos tinklus, tačiau čia nesutiko 
steigti vaistinės nė vienas. To 
priežastis – per mažas gyven-
tojų skaičius. Bet būtiniausiais 
medikamentais parduotuvė 
prekiaus. Ji yra pritaikyta ir 
neįgaliesiems.

Parduotuvės kolektyvą ir 
ją pastačiusią įmonę sveikino 
Lietuvos nepriklausomų pre-
kybos įmonių aljanso „Aibė“ 
atstovai, Lekėčių kultūros 
darbuotojų vardu – Vaida 
Brazaitienė, mokyklos–dau-
giafunkcio centro vardu 
– direktorės pareigas einanti 
Lilija Liutvinienė, Lekėčių 
etnografinio muziejaus sa-
vininkas Gintas Čekauskas. 
Išsirikiavusioms moterims 
liko tik šypsotis ir priimti lin-
kėjimus.

pradžia 1 psl.

apskritai nebūtų suvaldžiusi, 
„o vizualinės taršos tikrai tu-
rėjome labai daug“. „O jūs, at-
liepdami aukščiausius reitingų 
reikalavimus, atitinkate pačius 
aukščiausius standartus ir esate 
šitos srities pionieriai, rodan-
tys pavyzdį, kaip reikia ūgtelėti 
visiems kitiems. Visi nori gy-
venti gražiau, moderniau, jūs, 
atidarydami naujus prekybos 
taškus, vis atrandate ką nors 
naujo. Net paprastą dalyką da-
rydami su pozityviu požiūriu, 
jį darote šventai“,- liejo mintis 
meras.

Pirmą kartą užsakymą 
šiapus Nemuno gavusios 
Tauragėje įsikūrusios statybos 
įmonės „Apasatata“ darbų va-
dovas Rimantas Valiutavičiaus 
nestokojo humoro, sakė, kad 
per pusmetį net jų žemaičių 
kalba pakito. Bet patyrimas 
labai šaunus, darbuotasi su 
puikiais žmonėmis – Redu, 
Dariumi, Mariumi, Indre ir 
kitais. „Tegul darbas nenueina 
niekais ir bendruomenė būna 
patenkinta“,- dėkodamas už tą 
patyrimą, linkėjo jis.

Socialiai atsakinga
Kad įkurtuvės – retas 

reiškinys Lekėčių krašte, 
patikino Lekėčių seniūnas 
R.Krikštolaitis, pasidžiaugęs, 
kad „Gulbelės“ įmonė mato 
perspektyvą šiame krašte skir-
tingai nuo kitų verslininkų, jis 
nuoširdžiai dėkojo įmonės 
vadovui, pabrėždamas, jog 
projektuojant parduotuvę ne-
liko apeita bendruomenė. Tai 
socialiai atsakinga įmonė, pa-
brėžė jis, prisiminęs, kad dau-
gybė renginių nepraeina be jos 
ir jos vadovo sponsoriavimo, 
kad jis pirmasis ištiesia pagal-
bos ranką, kai to labai reikia. 
Žinoma, pirmiausia turėtas 

UAB „Gulbelė“ direktorius Arūnas Tarnauskas papasakojo apie 
pirkėjų laukiančias naujoves.

Meras Edgaras Pilypaitis kolektyvui įteikė pilnatvę simbolizuojantį 
obuolį – taupyklę, kad susitaupytų maloniems pasibuvimams kartu.

Parduotuvės vedėja Indrė džiaugiasi nauja darbo vieta ir, 
su klebono įteiktu šventu abrozdėliu, tikisi Švč. Mergelės 
Marijos globos, užtarimo ir pirkėjų palankumo bei kantrybės. 
A.Didžiapetrio nuotraukos.„Šiandien esame pakylėti“,- sako Lekėčių parduotuvės kolektyvo nariai.

Įmonės „Apastata“ darbų vadovas Rimantas Vaiutavičius (dešinėje) džiaugėsi naują patirtimi šiapus 
Nemuno, vylėsi, kad jų darbas nenueis niekais, kad žmonės čia ras visko, ko jiems reikia.
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Brangûs Ðakiø kraðto þmonës,
Esu nepartinë kandidatë 
rinkimuose á LR Seimà. Bû-
dama Sûduvos vietos veiklos 
grupës vadove rûpinausi ES 
investicijomis á mûsø kraðtà, 
2010-2011 metais bendra-
vau su Ðakiø kraðto kaimo 
bendruomenëmis, kaip 
ekspertë vertinau LEADER 
programos projektus. Va-
dovaudama Lietuvos vietos 
bendruomeniø organizaci-
jø sàjungai, dalyvaudama 
ávairiø ministerijø, LR Seimo 
darbo grupëse gyniau regio-
nø interesus. Aktyviai daly-
vaujant bendruomeninëje 
veikloje pasisekë pritraukti 
virð 4 mln. Europos sàjungos 
investicijø á mûsø regionà. 
Mano veikla bendruomeniø 
judëjime buvo ávertinta. 
2014 metais uþ savanorystës 
kultûros sklaidà Lietuvoje 
buvau apdovanota Gabrielës 
Petkevièaitës-Bitës atmi-
nimo medaliu „Tarnaukite 
Lietuvai“ o 2016 metais LR 
Prezidentës dekretu buvau 
apdovanota ordinu „Uþ 
nuopelnus Lietuvai“ uþ sava-
norystës idëjø puoselëjimà, 
kraðto graþinimo darbus ir 
socialiniø paslaugø bendruo-
meniø nariams plëtrà. 

Esu muzikantë 20 m. dirbusi 
Antanavo kultûros namø vedëja 
ir 15 m. Pilviðkiø Ðvè. Trejybës 
baþnyèios vargonininke. Turiu 
ágijusi teologijos bakalauro bei 
ekonomikos ir vadybos magis-
triná iðsilavinimà.  Turiu patirties 
savivaldoje. Tris kartus buvau 
iðrinkta á Kazlø Rûdos savival-
dybës tarybà. Buvau Antiko-
rupcinës komisijos pirmininkë, 
o 2020 m. puse metø dirbau 

Kazlø Rûdos savivaldybës ad-
ministracijos direktorë.

Ðiuo metu esu VðÁ Tvari idëja 
direktorë ir bendradarbiauju su 
Nacionalinio socialinës integra-
cijos instituto Senjoro programa 
pleèiame socialiniø paslaugø 
tinklà senjorams ir neágalie-
siems visoje  Lietuvoje, Danijos 
socialinës iniciatyvos Cycling 
Without Age atstovë Lietuvoje, 
Lietuvos kultûros tarybos narë, 
Europos ekonominës erdvës 
finansinio mechanizmo Ak-
tyviø pilieèiø fondo projektø 
ekspertë, Interreg V-A Latvijos ir 
Lietuvos programos stebësenos 
komiteto narë.

Tikiu, kad mano sukaupta 
patirtis, mokëjimas bendrau-
ti su ávairiais þmonëmis leis 
man tinkamai atstovauti jûsø 
interesus.

Nors esu nepartinë kandi-
datë, bet devyni metai esu su 
Lietuvos liberalø sàjûdþio ko-
manda. Dþiaugiuosi, kad ði par-
tija yra atvira aktyviai pilietinei 
visuomenei. Tikiu ðios partijos 
siekiu kurti Galimybiø Lietuvà, 

kur akcentuojamas laisvas ir 
aktyvus pilietis.  Kurkime drau-
ge sau, savo vaikams, tëvams  
ir seneliams oraus gyvenimo 
galimybes.  

Auginu tris vaikus. 28 metø 
sûnus Jonas yra Kauno muzi-
kinio teatro atlikëjas-fagotistas. 
23 metø dukra baigë KTU kom-
piuterinës multimedijos studijas 
ir ðiuo metu atlieka praktikà 
Prancûzijoje. 16 metø sûnus 
Lukas baigë Kazlø Rûdos Kazio 
Griniaus gimnazijos pirmà kla-
sæ. Po sûnaus Martyno mirties 
jau 20 metø organizuoju pa-
ramos koncertus skirtus onko-
loginëmis ligomis sergantiems 
vaikams. 

Informacijà apie mano veiklà,  
ágyvendintus projektus galima 
rasti-  www.kneizeviciene.eu  

Èia  galima man uþduoti 
klausimus, teikti savo pasiû-
lymus bei paraðyti savo nuo-
monæ.

Esu pasiruoðusi dalyvauti 
ávairiuose susitikimuose bei 
diskusijose.

Reda Kneizevièienë.
POLITINĖ REKLAMA. Užsakymo Nr. R-0377. Apmokama iš LR liberalų sąjūdžio Sūduvos šiaurinėje rinkimų 
apygardoje Nr. 64 kandidatės į LR Seimą Redos Kneizevičienės rinkiminės sąskaitos.

Abiturientai rekomendacijų nusprendė nesilaikyti 
Reda ZARAUSKIENĖ 

Nors įprastai pagrindinė 
brandos egzaminų 
sesija tokiu metu jau 
baigiasi, šiais metais ji 
tik prasideda. Birželio 22 
dieną moksleiviai laikė 
valstybinį anglų kalbos 
egzaminą. Ši sesija 
išskirtinė ne tik vėlesniu 
laiku, bet ir įvairiais 
saugumo reikalavimais. 
Patalpos, kuriose 
rengiami egzaminai, turi 
būti dezinfekuojamos, 
o abiturientams 
rekomenduojama dėvėti 
veidus dengiančias 
kaukes.   

Vaikai kaukių 
nusprendė nedėvėti 

Pirmosiomis šios savaitės 
dienomis anglų kalbos kalbė-
jimo dalies egzaminą laikė 189 
kandidatai (117 Šakių „Žiburio“ 
gimnazijos, 17 Griškabūdžio 
gimnazijos, 38 Lukšių Vinco 
Grybo gimnazijos, 15 Kudirkos 
Naumiesčio Vinco Kudirkos 
gimnazijos bei 2 Marijampolės 
profesinio rengimo centro 
Kudirkos Naumiesčio skyriaus 
mokiniai). Anglų kalbos eg-

tėme dėtis kaukių“,- aiškino 
„Žiburio“ gimnazijos direktorė 
Jūratė Mozūraitienė.  

O savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas Elvydas Pauliukėnas 
teigė, kad kaukių dėvėjimas 
tik sukeltų moksleiviams 
papildomo streso. „Kaukes 
dėvėti tik rekomenduojama, 
jie patys sprendė, kaip elgtis. 
Negalėjome vaikų kontroliuo-
ti ir, pavyzdžiui, neleisti laikyti 
egzamino. Stengėmės nesukelti 
dar didesnio streso“,- sakė jis.

Pašnekovas pasakojo, kad 
pirmosios brandos egzaminų 
sesijos dienos mūsų rajone 
praėjo sklandžiai. Pirmoji 
anglų kalbos egzamino dalis 
Lukšių Vinco Grybo gimna-
zijoje baigėsi jau pirmadienį. 
O Šakių „Žiburio“ gimnazijoje 
abiturientai egzamino pirmąją 
dalį laikė iki antradienio pie-
tų. „Prieš egzaminą Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 
specialistas apžiūrėjo visas pa-
talpas, nebuvo fiksuota jokių 
pažeidimų. Viskas vyksta pa-
gal planą. Vykdytojų mūsų ra-
jone taip pat užtenka“,- kalbėjo 
E.Pauliukėnas. Prabėgę karan-
tino mėnesiai, kai vaikams teko 
mokytis nuotoliniu būdu, anot 
E.Pauliukėno, turėjo ir pliusų, 
ir minusų. „Vis tik manau, kad 
abiturientams, kurie svarsto 
toliau mokytis aukštosiose 
mokyklose, toks mokymosi 
būdas didelės įtakos neturėjo. 
Pamokos vis vien vyko, vaikai 
galėjo dar daugiau konsultuotis 
su mokytojais asmeniškai, tad 
motyvuotiems vaikams turėtų 
pasisekti ir egzaminuose. Be to, 
mokiniai spragas galėjo užpil-
dyti ar savo žinias pagilinti ir 
nuo birželio 1 dienos vykusiose 
gyvose konsultacijose, moty-
vuoti abiturientai šią galimybę 
tikrai išnaudojo“,- kalbėjo pa-
šnekovas. 

Ilsėtis abiturientai tikrai 
neturės laiko,- pirmadienį jie 
laikys lietuvių kalbos ir litera-
tūros egzaminą. Valstybinį eg-
zaminą laikys 169 kandidatai, 
mokyklinį – 96. 

Vaikai anglų kalbos žinias de-
monstravo tiek monologo, tiek 
dialogo formomis. „Monologe 
kalbėjau apie vasaros mokyk-
las, o dialoge aptarėme video 
filmuko sukūrimą“,- pasakojo 
abiturientė. Agnė teigė, kad eg-
zamino metu nei kaukės, nei 
pirštinių nedėvėjo. Gimnazistė 
įsitikinusi, kad karantinas ir 
nuotolinis mokymasis ne-
turėtų pakišti kojos jai ar jos 
bendraamžiams ir paveikti eg-
zaminų rezultatus. „Turėjome 
visas sąlygas mokytis, visuomet 
galėjome paprašyti mokytojų 
pagalbos, nuolatos vyko nuo-
tolinės pamokos. Daug uni-
versitetų transliavo pamokas 
abiturientams, todėl manau, 
kad šansų gerai pasiruošti eg-
zaminams buvo net daugiau nei 
įprastai“,- optimizmo nestojo 
moksleivė, kurios dar laukia 
lietuvių kalbos, matematikos, 
istorijos ir anglų kalbos rašymo 
dalies egzaminai.

„Kadangi ruošimosi patal-
poje buvo vos keturi mokiniai, 
o egzamino patalpoje – tik aš ir 
dar vienas mokinys, nuspren-
džiau kaukės nedėvėti. Visgi 
kalbėti su kauke būtų buvę 
labai nepatogu. Prieš įeidama 
į mokyklą tik dezinfekavau ran-

kas“,- įspūdžiais po pirmojo eg-
zamino dalinosi Griškabūdžio 
gimnazijos abiturientė Živilė 
Naujokaitytė. Ji džiaugėsi, kad 
pirmas iššūkis jau įveiktas, ir 
neslėpė, kad šios egzamino da-
lies laukė mažiausiai. „Tačiau 
sekėsi neblogai, labai gerą įspū-
dį paliko ir Lukšių Vinco Grybo 
gimnazijos mokytojai, kurie 
labai šiltai pasitiko į egzaminą 
atvykusius moksleivius“,- kal-
bėjo abiturientė. Anot Živilės, 
kuri egzamino metu kalbėjo 
apie daugiatautę visuomenę 
bei imigrantus Lietuvoje, šiai 
egzamino daliai labai daug 
įtakos turi sėkmė ir graužtis 
dėl klaidų nėra kada, mat kitą 
savaitę jos taip pat laukia net 
trys egzaminai.

Šakių „Žiburio“ gimna-
zijos abiturientas Marius 
Nauburaitis taip pat nesilaikė 
Vyriausybės rekomendacijų ir 
egzamino metu nedėvėjo nei 
kaukės, nei pirštinių. „Su dau-
geliu dvyliktokų matėmės dar 
karantino metu, todėl nema-
čiau tikslo dėtis kaukę“,- aiški-
no abiturientas. Nors rezultatų 
moksleiviai dar nežino, tačiau 
Marius sakė, kad pirmoji anglų 
kalbos egzamino dalis praėjo 
sklandžiai. „Bendra mokslų 

kokybė prasidėjus karantinui 
priklauso nuo paties mokinio. 
Man visada reikėdavo para-
ginimų, todėl tiek man, tiek 
daugeliui karantinas buvo pa-
našus į atostogas, po kurių ten-
ka laikyti brandos egzaminus. 
O nuotolinis mokymasis, nors 
mokytojai atidavė visas jėgas, 
deja, bent jau man nepadėjo. 
Artėja žvėriška savaitė, laukia 
lietuvių kalbos, anglų kalbos 
skaitymo, klausymo, rašymo 
dalys ir matematika. O po jų 
istorija bei fizika. Turbūt tik po 
egzaminų paaiškės, ar karanti-
nas labai paveikė mano moky-
mąsi“,- svarstė moksleivis. 

Kaukės tik trukdytų 
„Anglų kalbos egzamino 

kalbėjimo dalis – išskirtinė. 
Šis egzaminas ne toks kaip at-
einantys. Čia mokiniai ateina 
poromis. Mokykloje vaikų vie-
nu ypu nėra daug, todėl kol kas 
viskas gerai, didelių pasikeitimų 
nepajutome. Vaikų kalba turi 
būti įrašyta, įrašas siunčiamas 
į Nacionalinį egzaminų centrą, 
manau, kad kaukė vaikams tik 
trukdytų. Be to, po kiekvieno 
kalbėjimo daromos pertraukos, 
kurių metu dezinfekuojamos 
patalpos, todėl vaikų never-

zaminą mūsų kraštiečiai laikė 
Šakių „Žiburio“ ir Lukšių Vinco 
Grybo gimnazijose. 

„Žiburio“ gimnazijos abitu-
rientė Agnė Kereišiūtė pasako-
jo, kad pirmoji anglų kalbos eg-
zamino dalis praėjo sklandžiai, 
o temos, apie kurias kalbėjo 
dvyliktokai, buvo lengvos. 

Šakių „Žiburio“ gimnazijos direktorė J.Mozūraitienė pasakojo, kad pirmoji brandos egzaminų sesijos savaitė praėjo sklandžiai, ir gimnazija 
ruošiasi lietuvių kalbos ir literatūros egzaminui. A.Didžiapetrio nuotr.
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Ant Mikytų kalnelio – tūta tūta...
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

„Kai gamta ir žolynai 
klesti, kupėja, rasoja, visi 
drauge švęskime pačią 
seniausią trumpiausios 
nakties – Saulės Grąžos 
– šventę“, birželio 23-
osios vakare ant žemuo-
gėmis aplipusio Mikytų 
piliakalnio ragino rajono 
gyventojus ir jų svečius 
Lekėčiai – Mažoji kultū-
ros sostinė. Susirinko ant 
piliakalnio gal apie 50 
žmonių – ne tik vietinių, 
lekėtiškių, bet ir iš Šakių 
atvažiavusių, iš Sintautų, 
net iš Kauno. Visi jie tapo 
ne šventės stebėtojais, 
bet nuoširdžiais daly-
viais.

Gaivios Nemuno lankos iki 
horizonte į dangų šaunančios 
Vilkijos bažnyčios bokštų jau 
nuo šeštos valandos vakaro 
suskambo „Altonės“, etnog-
rafinio ansamblio iš Zapyškio, 
apeiginės giesmės, tūtavimai ir 
raliavimai atitariant lekėtiškių 
ansambliui „Raskila“. Apeigos 
prasidėjo nuo vainikų pynimo. 
Gegučių ašaromis šalia pilia-
kalnio raibuliuojančioje pievoje 
lietuvišką vainiko pynimą teko 
pamiršti,- „Altonės“ moterys 
juos mokė pinti pagal kuršių 
ir latgalių – latvių – tradiciją, 
kur ji yra žymiai giliau ir tvir-
čiau įleidusi šaknis. Iš pradžių 
nupinama devynių žolynų kasa 
aplink galvą, o tik po to į ją su-
kaišomi kiti žolynai. Paskui 
visi, lipdami ant kalno, turėjo 
peržengti ąžuolais apkaišytus 
vartus, prie kurių apeigų žino-
vų buvo nuprausti ir palydėti 
jaukių ir prasmingų užkalbėji-
mų – sveikatos, šviesių minčių, 
gerų darbų gausos.

Paskui – giesmių lydimas 
apeiginis Vartų apėjimas,- 
atskirai ratu – vyrai, atskirai 
– moterys.

Ypač svarbus kupolės su-
rinkimas. Kas gi ta kupolė? 
Stipriai krivio lazdą laikanti 
„Altonės“ ansamblio vadovė 
Jūratė Bytautė pasakojo, kad 
kupolė yra ypatinga žolynų 
puokštė. Kad ją surinktum, 
reikia apeiti devynis laukus 
ir surinkti iš kiekvieno po tris 
žolynus. Vadinasi, kupolei rei-
kia 27 žolynų. Kupolę laikydavo 
ilgai, nes tikėjo lietuviai, jog ji 
apsaugos nuo nelaimių, gaisro, 

perkūnijos, ligų. „Mes devynių 
laukų neapeisime, bet iš visų 
keturių pasaulio šalių po tris 
žolynus kas devynis žingsnius 
– galime parsinešti“,- ragino 
moteris ir merginas krivių 
krivaitė, kviesdama ne skinti, 
o rauti, nes, anot jos, tik blogos 
mergos skina, o geros – rauna. 
Be to, be šaknų varažnyčiotoja 
nežinos, ką sakyti... O mergi-
noms, kurios nerimavo, kad žo-
lynų aplink negausu, altoniškės 
moterys ramino – užteks žoly-
nų visoms,- kad ir kokia pieva 
būtų, kai pritupi, taip žolės ir 
atsiranda. Dar daugiau. „Kai 
einame kupoliauti – tylime, 
neplepame, neaptarinėjame, 
kuri žolė gražesnė“,- ragino 
pagonių drabužiu apsitaisiusi 
apeigų žinovė Jūratė.

įsigyti, o Elenutė Kudirkienė, 
Sintautų etnografinio ansam-
blio „Santaka“ dainininkė, į 
Mikytų piliakalnyje sureng-
tas apeigas atskubėjusi net iš 
Skaistgirių kaimo, ilgai seilę 
varvino ir prikalbėjo, kad ki-
tąsyk į Sintautus Birutė atva-
žiuotų, čia gyvenančias moteris 
austi juostas pamokytų.

Vis žiūrėjau į krivio lazdą 
laikančią ir apeigoms vadovau-
jančią Jūratę Bytautę ir neiš-
kenčiau nepaklaususi, kodėl 
Joninių šventės apeigoms va-
dovauja moteris, o ne vyras. Ir 
čia pat ji mane sustabdė – čia 
ne Joninių apeigos, čia Rasos, 
Kupolės šventė. Painioti ne-
galima!!!

Taigi sunku nuspėti ir atspė-
ti, kas tą vakarą, tą trumpiausią 
vasaros naktį meditavo Rasas, o 
kas šventė Jonines. Kiekvienas 
rinkosi pagal save – pasėdėti 
Pervazninkų pievose ant kėdės, 
kur parengta 390 sėdimų vietų, 
ir pažiūrėti filmuką apie Rasų 
šventės tradicijas, o paskui pa-
klausyti koncerto automobily-
je per radiją, kiekvienas galėjo 
pasirinkti, ar pabūti eiliniais 
kultūros vartotojais, ar pa-
tiems tapti tos nakties apeigų 
dalyviais ir tradicijų puoselė-
tojais. O gal nereikėjo nei to, 
nei ano?

Vis dėlto lietuvių Rasų 
šventė niekada neprilygs lat-
viams, net jeigu ir pagal jų pa-
protį vainikus pinsime. Šiais 
metais latviai Lyguo šventei 
turėjo net penkias laisvas 
dienas! Šventėje dalyvavęs se-
nas bičiulis parašė jaudinantį 
sveikinimą: „Linksminkimos! 
Vasara išteka, valanda žavi. 
Neapčiuopiama kaip liepsna. 
Todėl tiek daug dainų – jos 
užliūliuoja laiką, jausmus. 
Įsiūbuoja metus. Latviai taip 
ir sako/dainuoja – Lyguo – lyg 
sūpuoklės. Todėl dainuojama 
be galo ir krašto. Jani – tik po 
pusiaunakčio. Mes gerokai 
atsiliekame nuo brolių ir sesių 
džiaugsmo banga – nemokame 
jos sukelti“. Atsiliekame ne tik 
nuo latvių. Manau, jei jau Rasas 
švenčiame sėdėdami ant kėdės 
ir žiūrėdami į ekraną ar sceną, 
tai tikrai smarkiai atsiliekame 
nuo savo pačių identiteto.

Ypatinga apeigų dalis – ug-
nies įžiebimas. Ją uždegti žen-
gė vyras, prisistatęs Algirdu iš 
„Mikytų mokykliukės“. Gerai 
jam sekėsi, nes giesmėmis pa-
laikė visi, sustoję ratu: „Mikytų 
kalnely tūta tūta, po užuolais 
užuolaliais tūta tūta, sukurta 
žibėtie tūta tūta“,- garbino ugnį 
giesmininkai ir ragino susijung-
ti, susuvienyti, susibendrauti: 
„Protėvių vėlės tūta tūta, pro-
tėvių galios tūta tūta, sujunkiet 
mumi, tūta tūta...“. Tada ugniai 
buvo aukojami grūdai, laužia-
mas duonos kepalas, kurį įne-
šė, anot altoniškių, darniausios 
„Altonės“ šeimos sutuoktiniai 
Saulė ir Juozas.

„Duona – šventas namų 
gyventojas, sujungiantis visą 
šeimą, visą giminę, visą gentį. 
Ji mus jungia ir tol, kol užgims-
ta, kol ateina į namus, jungia 
ir tada, kai mes ją valgome“,- 
kreipėsi į visus Saulė. 

„Duona Duonele, Žeme 
Žemynėle“,- švelniai vadino 
Juozas, pridurdamas, kad  
duona lietuviui visada buvo 

labai brangi ir visada labai 
gerbiama. Ne tik dėl to, kad 
sunkiai užauginama, kad pra-
eina ilgą kelią nuo grūdo sėjos 
iki duonos kepalo valgymo, 
bet ir todėl, kad žmogus šiuo-
se kraštuose jausdavosi sau-
gus ir laimingas tik tada, kai 
ant savo stalo turėjo duonos. 
Duona jungė ne tik šeimas ir 
gimines, bet ir kaimus, tautą. 
„Pasidalinkime duona, kad visi 
būtume saugūs, laimingi, ir kad 
negandos mus aplenktų“,- krei-
pėsi jis į ratu sustojusius apeigų 
dalyvius. Visi jie galėjo laužti 
duonos ir džiaugtis geru už-
plūstančiu jausmu, kai pluta 
tirpsta burnoj, kai vėjas gaivi-
na, saulė šildo, kai piliakalnio 
šlaite žemuogiauja vaikai, kai 
rankoje juntama ranka.

Nuostabus „Altonės“ drabu-
žio akcentas – juostos, kurias 
nuaudė Kaišiadoryse gyvenanti 
ansamblio narė tautodailininkė 
Birutė Račkaitienė. Jos juostų 
margumynas traukė lyg mag-
netas ne vienos moteraitės 
akis, jų čia pat buvo galima ir Kupoliautoja. A.Didžiapetrio nuotraukos.

Kiekvienas, atvykęs į šventę, pagal apeigas prie Kupolės vartų buvo 
svetingai pasitiktas, nupraustas ir gražiais užkalbėjimais palydėtas.

Apeigoms vadovavo „Altonės“ vadovė Jūratė Bytautė – jai kolektyvas tarsi krivių krivaitei padovanojęs 
ir lazdą kaip išminties ir valdžios simbolį.

Ant Mikytų piliakalnio gražias apeigas susirinkusiems jau antrus metu demonstruoja Zapyškio etnografinis ansamblis „Altonė“.
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LIEPOS 6 D. 
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20 val. Loretos ir
Vytauto folk d�����������
pristatys muzikin� program�
„Lioj saudailio, vokaro.“

21 val. Lietuvos valstyb�s
himno giedojimas
Siesarties vingio parko kalnelyje.
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Sėkmingai startavo 
Mini ralio čempionate 
Šeštadienį Veisiejuose bai-
gėsi pirmasis šių metų 
Lietuvos Mini ralio čempio-
nato etapas „Gravel Fest 
Rally“. Jame dėl taurių skir-
tingose klasėse varžėsi 81 
ekipažas, tarp jų – ir dvi 
Šakių automobilių sporto 
klubo komandos, kurioms 
pavyko iškovoti pirmąsias 
vietas.  

Visą dieną trukusiose ra-
lio varžybose dalyviai grei-
čio pedalus spaudė Lazdijų, 
Kapčiamiesčio ir Veisiejų žvyrke-
liuose. Per dieną jie įveikė apie 
16 sportinių kilometrų, pada-
lintų į tris greičio ruožus, ku-
riuos reikėjo įveikti po du kar-
tus. Nors finišą pasiekti pavy-
ko ne visiems ekipažams, ta-
čiau šakiečiai sėkme skųstis 
tikrai negali. 

SGC-3 kategorijoje, kurioje 
startavo net 16 ekipažų, ge-
riausiai pasirodė mūsų kraš-
tiečiai Tomas Kažemėkaitis ir 
Daumantas Vasiliauskas. Sėdę 
už „BMW 325“ automobilio vai-
ro, jie antrosios vietos prizinin-
kus su tokiu pačiu automobi-
liu aplenkė beveik 43 sekundė-
mis. Šakietis D.Vasiliauskas pa-
sakojo, kad ekipažas su išban-
dymais susidūrė net nestarta-
vęs. Komanda pastebėjo, kad 
reikėtų sutvarkyti vieną iš au-
tomobilio dujų išmetimo dalių, 
tad automobilių sporto mėgė-
jai Lazdijuose ieškojo autoser-
viso. „Šeštadienį rasti dirbantį 
servisą buvo itin sunku, bet vis 
tik radome įmonę, kuri pagel-
bėjo“,- prisiminė jis. Pirmi važia-
vimai, anot pašnekovo, buvo 
puikūs. „Labai gerai susikal-
bėjome su vairuotoju Tomu 
Kažemėkaičiu, automobilis 
taip pat nepavedė. Antruose 
važiavimuose trasos buvo labai 
išvažinėtos, tačiau buvo ne tik 
sunkiau, bet ir smagiau“,- šyp-

sojosi šturmanas. D.Vasiliauskas 
pasakojo, kad toks rezultatas jų 
komandą itin maloniai nuste-
bino, jie ne tik laimėjo pirmąją 
vietą savo klasėje, bet ir ben-
droje įskaitoje atvažiavo ketvir-
ti, kai net dešimt dalyvių, kurie 
važiavo svečių klasėje, buvo iš 
aukštesnės lygos. 

Atskiroje LADA klasėje užtik-
rintai nugalėjo dar vienas mūsų 
ekipažas – Ernestas Grabauskas 
su Sauliumi Šuopiu. Net ir už-
sidirbęs 30 sekundžių baudų, 
duetas sugebėjo artimiausius 
persekiotojus už nugaros pa-
likti daugiau nei 40 sekundžių. 
E.Grabauskas pasakojo, kad šių 
varžybų laukė jau nuo šių metų 
pradžios. Anot lenktynininko, 
šis ralis žavi tuo, jog jiems teko 
važiuoti žvyruotais ir smėlėtais 
miško keliukais, kuriuose gausu 
staigių posūkių, tad vienintelis 
žmogus, kuriuo galima pasiti-
kėti, yra šturmanas. „Prieš varžy-
bas su šturmanu įdėjome daug 
darbo ruošiant automobilį, au-
tomobilis negedo, serviso zo-
noje užteko pasipildyti kuro, ir 
vėl išlėkėme į likusią ralio at-
karpą“,- pasakojo lenktyninin-
kas. Ir šiam ekipažui teko atlai-
kyti didelių provėžų iššūkį ant-
rojo važiavimo metu. „Antrojo 
važiavimo metu tempas krito, 
jo didinti neleido itin didelės 
provėžos, buvo sunku valdyti 
automobilį“,- aiškino jis. Būtent 
tada ekipažui ėmė gesti auto-
mobilio važiuoklė, tačiau jis vis 
tiek finišavo. „Finišavus ir susu-
mavus rezultatus paaiškėjo, jog, 
net gavę 30 sekundžių baudos, 
tapome LADA klasės nugalė-
tojais. Kadangi nesame stip-
rūs ant žvyro, tai labai džiau-
giamės tokiu rezultatu“,- įspū-
džiais dalinosi lenktynininkas. 
Bendroje įskaitoje ši komanda 
užėmė 31 vietą.

LV inf. 

Jablonskio sodyba kanklininkams 
buvo svetinga
Birželio 18–20 dieno-
mis kalbininko Jono 
Jablonskio sodyboje 
Rygiškių kaime skambėjo 
kanklių melodijos. Tai – 
antrojo projekto „Vasara 
Jono Jablonskio tėviš-
kėje“ renginio akordai 
– kanklininkų sambūris. 
Šio subtilaus, vieno se-
niausių lietuvių liaudies 
styginių instrumentų 
muzikos puoselėtojai ir 
entuziastai čia renkasi 
jau dvyliktą kartą.

Pradžia – nuo Suvalkijos 
regiono 

Technologijų, inovacijų bei 
nuolatinio skubėjimo kupinoje 
kasdieninėje aplinkoje keletas 
dienų, skirtų susipažinimui 
su kanklių muzika ir jos pra-
dininkais, daugeliui atrodytų 
tik veltui švaistomas laikas, 
tačiau Jablonskynėn renkasi 
tie, kam ši muzika – didžioji  
gyvenimo dalis. Neatsitiktinai 
jaunųjų kanklininkų sambūris 
prasidėjo ekskursija garsiojo 
kraštiečio kanklininko Prano 
Puskunigio keliais, aplankyta 
jo amžinojo poilsio ir gyve-
namoji vieta Skriaudžiuose, 
Antano ir Jono Juškų muzie-
jus Vilkijoje, o nuotaikinga ir 
įdomi kelionė po Kauno miesto 
muziejaus Tautinės muzikos 
skyrių suteikė galimybę arti-
miau susipažinti ir su liaudies 
instrumentais, ir vieniems su 
kitais. Jaunimo laukė semina-
ras „Suvalkijos kanklininkai, 
kankliavimo tradicija“, ku-
rio lektorius - visą gyvenimą 
gimtosios Suvalkijos tautosa-
kos rinkimui paskyręs kraš-
totyrininkas Jaunius Vylius iš 
Marijampolės. Prisiliesta ir prie 
audimo paslapčių – edukaciją 
vedė Greta Kupstienė, konkur-
so „Mis Laikinoji sostinė 2007“ 
nugalėtoja, šiuo metu Viliūšių 
kaimo turizmo sodyboje at-
gaivinanti senuosius amatus, 
vestuvių bei mergvakario tra-
dicijas. Kanklininkų sambūrio 
dalyviams koncertavo nuo 1996 
metų su folkloro muzika po 
svietą keliaujantis ansamblis 

„Ratilai“, o smagią vakaronę 
dovanojo Griškabūdžio kultū-
ros centro folkloro ansamblis 
,,Nova,“ kurio vadovė Nijolė 
Černevičienė – kanklių muzi-
kos entuziastė ir kanklininkų 
sambūrio pradininkė.

Neblėsta susidomėjimas 
liaudies muzikos 
instrumentais

Antrąją sambūrio dieną 
vaikai ir jaunimas dalyvavo 
seminare „Žemaičių tradicinis 
kankliavimas“. Etnomuzikologė 
Laura Lukenskienė prisiminė ir 
kankliavimo istoriją – mat ma-
noma, kad kanklės į Užnemunę 
pateko XV–XVII amžiuje per 
žemaičius, atsikėlusius iš se-
novės kuršių žemių. Kituose 
regionuose kanklių nebūta, 
o rašytiniuose šaltiniuose jos 
pirmąkart minimos 1580 m. 
Jono Bretkūno „Biblijos“ ver-
timo rankraštyje. Mokytoja 
metodininkė Laimutė Stasė 
Proškutė, profesionali kankli-
ninkė, Vytauto didžiojo uni-
versiteto lietuvių Etnologijos 
ir folkloristikos magistrė bei 
daugiametė VDU ansamblio 
„Linago“ vadovė, supažindino 
su lietuvių liaudies instru-

mentais, jos paskaita priminė 
apsilankymą muziejuje. Kaip 
pasakojo jau šeštus metus 
kanklininkų sambūryje daly-
vaujanti marijampolietė pra-
dinių klasių mokytoja Roma, 
vaikams labiausiai patiko tai, 
kad jie sužinojo, kaip muzikos 
instrumentus galima pasiga-
minti patiems, drąsiai galėjo 
į rankas paimti skudučius, 
lumzdelį ar birbynę ir groti. 
Beje, pašnekovė pastebėjo, 
kad šiemet stovyklon susirinko 
motyvuoti vaikai – tie, kuriems 
grojimas kanklėmis – ne prie-
varta ar žaidimas, o rimtas ir 
atsakingas darbas. 

Po seminarų atokvėpiu tapo 
užsiėmimas su Griškabūdžio 
kultūros centro Dailės studi-
jos vadove Rimute Amoniene, 
kuri mokė žolelėmis dekoruoti 
maišelius.  Muzikine dovana 
tapo styginių ansamblio „Šilko 
stygos“ koncertas. Beje, šiame 
ansamblyje kankliavo ir Laura 
Lukenskienė.

Vienijo ir pomėgiai, ir 
bendrystė

Kasdieninis darbas kan-
kliavimo pamokose, paskaitos 
– visa tai leido prisiliesti prie 

tautiškumo šaknų. Sambūryje 
dalyvavo ir jau patyrę kankli-
ninkai, ir dar tik pradedan-
tieji. Gundai iš Vilniaus tai 
buvo pirmasis dalyvavimas 
tokiame renginyje, Jokūbui iš 
Griškabūdžio kultūros centro 
ansamblio „Užnovietis“ – ant-
rasis, o štai šakietei Gustei – jau 
trečiasis. Vaikai ne tik susipa-
žino su įvairių regionų kanklia-
vimo metodika, klausėsi pa-
skaitų, bet ir šauniai leido laiką 
kartu – žaidė, maudėsi, įsigijo 
naujų draugų. Tautosakininko 
Jauniaus Vyliaus nuomone, 
tokie sambūriai yra būtinybė. 
Jie suteikia vaikams ir jaunimui 
didžiulę galimybę ugdyti savo 
tautinį išprusimą, kuris yra 
pats vertingiausias išsilavini-
mo dalykas. 

 Jau paskutiniosios dienos 
popietę baigiamajame kon-
certe skambėjo suvalkietiškos 
melodijos, kanklininkų himnas 
– viso sambūrio metu įgytos 
praktinės žinios bei įgūdžiai, 
pademonstruoti klausytojams. 
Sambūrio dalyviai tikisi, kad 
graži tradicija nenutrūks –  po 
metų visus vėl svetingai pasi-
tiks Jono Jablonskio sodyba.

Vitalija Ližaitienė
Šakių automobilių sporto klubo ekipažai žada dalyvauti ir antrajame 
etape, kuris vyks liepos 4 dieną. Asmeninio archyvo nuotr. 

Sambūrio dalyviai tikisi, kad graži tradicija nenutrūks –  po metų visus vėl svetingai pasitiks Jono 
Jablonskio sodyba. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Ištvermės reikalaujantis maratonas neišgąsdino 
Reda ZARAUSKIENĖ 

Birželio 20-21 dieną 
Lietuvoje surengtas 
bekelės maratonas „Iron 
soft Enduro challenge“. 
Pagrindinis šio maratono 
tikslas – per 24 valandas 
įveikti 1000 kilometrų. 
Iš daugiau nei šimto 
dalyvių finišą kirto vos 
27 motociklininkai. 
Tarp jų buvo ir „Lekiu“ 
komanda su Šakių rajono 
savivaldybės Žemės ūkio 
ir kaimo reikalų skyriaus 
vyriausiuoju specialistu, 
mūsų krašto ūkininku 
Deividu Romikaičiu 
priešaky.

„Lekiu“ komanda finišavo 
trečia. Prie D.Romikaičio pri-
sijungė ir kidulietis Ramūnas 
Sinkevičius bei jurbarkietis 
Darius Mickūnas. Deividas 
šiame maratone dalyvauja jau 
dvejus metus iš eilės, jo kole-
gos – pirmą kartą. „Šiais me-
tais trasa buvo sudėtingesnė, 
bet sekėsi geriau nei pernai. 
Praėjusiais metais vangiau 
važiavau naktį, o šįmet naktį 
užplūdo dozė entuziazmo. 
Važiavome tarp lyderių“,- po 
maratono pasakojo pašneko-
vas.

Iš viso maratonas subūrė 
104 dalyvius, o maratoną per 
24 valandas įveikė vos 27 mo-
tociklininkai. Daug dalyvių, 
anot D.Romikaičio, pasidavė 
dar per pirmus 15 kilometrų. 
„Važiavome miško keliuku, 
buvo paliję, trasa – šlapia, ant 
kelio mėtėsi šakų, todėl daug 
kas pasidavė. Kiti dalyviai su-

stojo po penkių valandų. Kai 
po maratono dalinomės įspū-
džiais, jie pasakojo, kad tikėjosi 
lengvesnės trasos“,- prisiminė 
kraštietis.  

Dalyviai startavo Marijam-
polės rajone ir važiavo link 
Baltijos jūros. Pervažiuotas ir 
Šakių rajonas ties Duobiškiais, 
Kiduliais. Grįžta panašiu mar-

šrutu – panemuniais dalyviai 
važiavo link Gelgaudiškio, per 
Lukšius pasiekė Kazlų Rūdą ir 
finišavo netoli Marijampolės. 
Šakių rajono trasos Deividui jau 
buvo žinomos, jis jau ne kartą 
jomis važiavo. „Iš tikrųjų labai 
norėjau pasiekti jūrą. O vėliau 
grįžti atgal ir baigti šį marato-
ną“,- kalbėjo pašnekovas. Naktį 

mūsų keliai buvo vis dar šlapi, 
netrūko ir provėžų, griuvimų. 
Tačiau D.Romikaitis įveikė 
visus sunkumus, nebuvo par-
griuvęs ar kitaip patyręs galimų 
traumų. Naktį D.Romikaičio 
kelią buvo kirtęs ir zuikis, bet 
viskas, anot jo, baigėsi laimin-
gai – tiek motociklininkas, tiek 
zuikis liko sveiki.

„Lekiu“ komanda 1000 ki-
lometrų įveikė per 21 valan-
dą, važiuodama iki 100 km/h 
greičiu. „Svarbiausia palaikyti 
vienodą tempą. Į degalines 
stodavome tik tada, kai tikrai 
reikėjo, valgėme tik kartą, kai 
vieno komandos nario tėtis at-
vežė maisto prie pat trasos“,- 
pasakojo maratono dalyvis. 

Kuro piltis D.Romikaitis su-
stojo šešis kartus. Jau antrą 
kartą šiose varžybose dalyvavęs 
šakietis teigė, kad į maratoną 
nevyksta be kuprinės, kuri pil-
na įrankių motociklo remon-
tui, binto, lengvų užkandžių ir 
vandens. 

Praėjusiais metais ši koman-
da tokį patį atstumą įveikė per 
23 valandas. 

„Kiti komandos nariai irgi 
labai laimingi. Manau, kad 
važiuosime ir kitais metais. 
Bandysime vėl pagerinti re-
zultatą ir sutrumpinti įveikimo 
laiką, 1000 kilometrų bandy-
sime įveikti per 20 valandų“,- 
šypsojosi pašnekovas. 

Šakietis, kaip ir pernai, ma-
ratono metu vairavo „KTM 
690 Enduro“. „Toks modelis 
yra idealiausias ir dalyvau-
jant 2000 kilometrų maratone 
„Aplink Lietuvą“, ir miškais“,- 
savo motociklo privalumus 
vardino D.Romikaitis.  

Kitą savaitę D.Romikaitis ir 
jo uošvis motociklais keliaus 
„Aplink Lietuvą 2020“. Ir į šią 
ekspediciją, kurioje šakietis 
dalyvauja jau penktus metus 
iš eilės, anot pašnekovo, su-
siburs apie 100 entuziastų. 
D.Romikaitis pasidžiaugė, jog 
ir šios kelionės metu važiuos 
per Šakių rajoną. „Važiuosime 
per Panovius, ten bus ir susto-
jimo aikštelė, kur nakvosime“,- 
pasakojo jis. Nors ši kelionė 
trunka visą savaitę, bet daly-
viai motociklais įveikia 2000 
kilometrų. Šis maratonas yra 
kur kas ramesnis, važiuojama 
palei Lietuvos sieną, tačiau taip 
pat bekele. 

„Lekiu“ komanda (iš kairės) – Darius Mickūnas, Deividas Romikaitis bei Ramūnas Sinkevičius daug ištvermės reikalaujančiame maratone 
užėmė trečiąją vietą. Asmeninio archyvo nuotr. 
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Laukia sportiškai aktyvi vasaraŠeštadienį nuo pat 
ryto prie Griškabūdžio 
tvenkinio esančioje 
bendruomenės 
laisvalaikio zonoje 
įrengtoje tinklinio 
aikštelėje netrūko 
šurmulio ir gerų 
emocijų. Taip prasidėjo 
pirmasis projekto 
„Praleiskime 30–ąją 
Nepriklausomybės 
vasarą sportiškai“ 
renginys – paplūdimio 
tinklinio turnyras.

Anot Griškabūdžio kultūros 
centro sporto organizatoriaus 
Algimanto Zymono, po gana 
ilgo neaktyvaus sportinio gy-
venimo laikotarpio norėjosi 
pakviesti entuziastus ne tik iš-
mėginti jėgas varžybose, bet ir 
pabūti kartu, draugiškai paben-
drauti, pasidalinti patirtimi bei 
meistriškumu. Susidomėjimas 
renginiu viršijo lūkesčius 
– buvo sulaukta 20 paraiškų, 
nors galimybės leido registruoti 
tik aštuonias komandas. Taigi 
tinklinį Griškabūdyje žaidė 
svečiai iš Kazlų Rūdos, Jankų, 

Paplūdimio tinklinio turnyro akimirkos. Griškabūdžio KC nuotrauka

Gelgaudiškio, Vilkaviškio, 
Lukšių, Kauno bei turnyro 
šeimininkų griškabūdiečių 
komanda. Nors pasitiko gana 
vėsus rytas, o įdienojus kapsėjo 
prakaito lašeliai, tačiau noras 
nugalėti bei gera nuotaika nie-
kur nedingo. Po atkaklių kovų 
paaiškėjo nugalėtojai. Pirmoji 
vieta atiteko vilkaviškiečių 
komandai „Veteranas,“ ant-
roji – komandai „Martynai“ iš 

Jankų, trečioji – Kazlų Rūdos 
komandai „Trenkis į žemę“. 
Griškabūdžio seniūnas Saulius 
Naumavičius pirmąją vietą 
laimėjusiai komandai įteikė 
medalius bei prizą, kitas dvi 
prizines vietas užėmusios 
komandos apdovanotos me-
daliais. 

Šio renginio organizatoriai 
– Griškabūdžio kultūros cen-
tras bei rėmėjai – Griškabūdžio 

seniūnija, miestelio bendruo-
menė ir asociacija „SK Spurtas“ 
džiaugiasi, kad renginys sulau-
kė aktyvaus dalyvių bei žiūrovų 
palaikymo, ir tikisi, jog turny-
ras taps tradiciniu. Liko dar du 
anksčiau minėto projekto ren-
giniai,  kuriuose bus atiduota 
duoklė krepšiniui – jau liepą 
vyks turnyras Paluobiuose, o 
rugpjūtį – Griškabūdyje. 

Vitalija Ližaitienė

Buvusi valdininkė vadovams linki pasitikėjimo kitais
Loreta BATAITIENĖ

Darbe – šypsena 
ir oficialumas, 
profesionalumas ir 
moteriška intuicija, 
laisvalaikiu – gėlės, 
kelionės, varlių kolekcija 
ir laikas šeimai. Tokia 
buvo lukšietės Astos 
Cikanienės kasdienybė, 
kuri kardinaliai pasikeitė, 
kai nuo birželio 1 dienos 
iš valdininkės pareigų ji 
pasitraukė į užtarnautą 
poilsį. Dabar, turėdama 
daugiau laiko sau, ji vis 
dar skuba ir planuoja, 
nes gyventi be įprastos 
rutinos dar neišmoko.

Nebijo iššūkių ir 
konkurencijos

Karantinas baigėsi, o kartu 
su juo pasikeitė žmonių gyveni-
mai. Visi drąsiau išėjo į gatves, 
susirinko į darbo kolektyvus, 
planuoja atostogas. Ar laisve 
neiti į darbą džiaugiasi pasta-
ruosius 17 metų savivaldybės 
specialiste dirbusi, o nuo 1979 
metų darbinę veiklą pradėju-
si lukšietė Asta Cikanienė? 
Aprodydama išpuoselėtą so-

Žemėtvarkininkams buvo nu-
rodyta „žmogiškai“ vertinti si-
tuaciją, tačiau kiekvienas su-
prato, jog laikytis įstatymo yra 
vienintelė galimybė nenuklysti 
į lankas. A.Cikanienė pradėjo 
dairytis naujo darbo, nes, bai-
giantis agrarinei reformai, tapti 
archyvare nenorėjo, spėjo pasi-
ilgti įdomios ir aktyvios veiklos, 
kuri būtų susijusi su aplinko-
sauga ir komunaliniu ūkiu.

Todėl 2003 metais, sužino-
jusi apie konkursą savivaldybės 
specialisto pareigoms, ji ne-
suabejojo ir, konkuravusi net 
su penkiais vyrais, jį laimėjo. 
Didžiąją laiko dalį ji manė skir-
sianti aplinkosaugai, želdinių 
ir saugomų teritorijų priežiū-
rai, bet prasidėjo daugiabučių 
namų modernizavimas, todėl 
teko pasinerti į komunalinio 
ūkio peripetijas.

Moteris ir valdininkė – ar 
tai suderinama?

„Manau, kad moteris gali 
būti puiki valdininkė, nes dar-
be yra galimybė realizuoti save, 
pasireikšti, o kai tai pavyksta, 
gyvenimas atrodo laimingesnis 
ir prasmingesnis. Man pasise-
kė – dirbau toje srityje, kurioje 
norėjau“,- kalba A.Cikanienė. 
Į klausimą, ar valdininkės pa-
reigose ji galėjo visiškai reali-
zuoti save, ji atsakė: „Rajono 
vadovybė per mažai pasitiki 
specialistais. Kai pasikeičia 
valdžia, taip įtartinai jie vertina 
specialistus, kad prarandama 
daug laiko, kol suprantama, jog 
savo darbą išmanantis žmogus 
vadovaujasi teisės aktais, todėl 
jo veiksmai atsakingi. Tad va-
dovybė turi suprasti, kad dau-
guma savivaldybės darbuotojų 
siekia pačių geriausių rezulta-
tų. Nepasitikėjimas stabdo 
darbą, o jo pastaruoju metu 
nepagrįstai daugėjo“,- teigė 
pašnekovė.

Valdininke visą gyvenimą 
dirbusi A.Cikanienė niekada 
nesijautė menkesnė nei tą patį 
darbą dirbantys vyrai. Netgi to-
kiais atvejais, kai tekdavo aiš-
kinti žmonėms apie vadinamąjį 
gyvatuko mokestį, ji rado išeitį 
– samdė ekspertus ir šie patei-

kė išvadas. „Kūrybiškai dirbant 
išeitį visada galima rasti“,- įsi-
tikinusi lukšietė.

Ar karjerai netrukdė vaikai? 
A.Cikanienė neslepia – jos dvi 
dukros ir sūnus buvo labai sa-
varankiški. Netgi neseniai apie 
tai diskutuodami, vaikai pripa-
žino, kad mamos užimtumas 
privertė vaikus būti savarankiš-
kus ir tai yra gerai, nes išmo-
ko siekti tikslų ir dabar sugeba 
rasti pusiausvyrą tarp namų 
ir darbo. „Mano vaikai mane 
myli. Manau, kad visi tėvai savo 
vaikais didžiuojasi, juos myli, 
džiaugiasi pasiekimais. Taip 
pat ir mano vaikai – jie gabūs, 
įdomūs. Džiaugiuosi, kai jie 
sugrįžta, kai pasipasakoja, jie 
dirba atsakingus darbus, yra 
pasirinkę įdomias veiklas“,- 
sako buvusi valdininkė.

Ji darbe visada jautėsi ly-
giavertė vyrams, nes turėjo 
kompetencijos. Tiesa, buvo 
atvejis, kai, netekusi kantrybės, 
ji po darbo skubėjo ne į nauja-
metinį vakarėlį su kolegomis, 
bet namo. Mat atėjo klientė su 
nuostata, jog neišeis iš kabineto 
tol, kol dokumentai nebus su-
tvarkyti taip, kad jai nereikėtų 
mokėti už buitines atliekas. 
Moters teigimu, valdininkas su 
žmonėmis turi bendrauti pa-
garbiai ir netgi sudėtingiausio-
se situacijose išlikti santūrus, 
nepasiduodantis emocijoms, 
suprantantis, mokantis paaiš-
kinti galiojančius įstatymus 
ir atsakantis į rūpimus klau-
simus. 

O namuose… „Moters pri-
gimtis būti švelnesnei, todėl 
reikia stengtis, nors būna vi-
saip. Su daug šeimų gyvenime 
teko bendrauti, ir pastebėjau 
– kas vienose yra norma, kito-
se – nepriimtina. Svarbiausia, 
kad vienas kitą suprastų. Savo 
vaikams niekad nepatarinėjau, 
nebent bandau pasakyti užuo-
minomis arba pavyzdžiais. Jie 
protingi ir tuoj supranta norą 
pamokyti“,- šypsosi pašneko-
vė.

Gyvenimas be darbo 
– nepilnavertis

A.Cikanienė visada gyveno 

bėgime ir režime, jos galvoje 
nuolat dėliojosi planas, ką 
reikės tą dieną nuveikti, kur 
suspėti. Dabar, garbingai už-
sitarnavusiai poilsį, jai norėtųsi 
gyventi ekspromtu. Bet to dar 
mokosi, nes iš ryto, pramer-
kusi akis, pirmiausia galvoja 
apie darbus. „Per daug metų 
susiformavo režimas, nuo ku-
rio pabėgti labai sunku. Sau 
linkėčiau išmokti paleisti vi-
sus planavimus ir skubėjimą, 
išmokti daryti tai, ko tuo metu 
norėčiau“,- atvirauja lukšietė.

Jos nuomone, gyvenimas be 
darbo būtų nepilnavertis, todėl 
netgi dabar sunkiai įsivaizduoja 
save nedirbančią. A.Cikanienė 
galvoja apie naujas veiklas, 
apie tai, kad jai patiktų rengti 
investicinius projektus. Tačiau 
pirmiausia – rūpintis sveikata, 
pakeliauti, daugiau dėmesio 
skirti bendravimui su vaikais, 
draugais, pagaliau savo varlių 
kolekcijai.

Pirmąją varlytę A.Cikanienė 
gavo dovanų ir nuo tada pra-
dėjo kolekcionuoti varles, ku-
rių dabar visa armija – per 400. 
Beveik visos jos – mažutės, ta-
čiau yra ir didesnių, iš įvairių 
medžiagų pagamintų, netgi 
specialiai A.Cikanienei skirtų. 
„Turėjau krūvelę varlių, bet ne-
žinojau apie Varlių klubą“,- pa-
sakoja kolekcionierė. Jai buvo 
keista, kad varles kolekcionuoja 
netgi garsi hidrometeorologė 
Audronė Galvonaitė. Varles 
kolekcionuojančių klubo narių 
yra apie dvidešimt. Asta ben-
draminčių kolekcijose yra ma-
čiusi ne vieną įspūdingą varlę. 
Jai ypač patinka varlytės iš bal-
to porceliano, taip pat įvairios 
kompozicijos su varlėmis.

„Kai pasieki gyvenimo bran-
dą, lieka mažiau alternatyvų. 
Tačiau atsiranda galimybių 
keliauti, pažinti ne tik kitas 
kultūras, šalis, bet ir žmonių 
tarpusavio santykius. Didelį 
įspūdį paliko Izraelis, tačiau ten 
nesaugu“,- sako A.Cikanienė. Į 
klausimą, kur norėtų gyventi, ji 
atsako, jog rinktųsi ne egzotiš-
kas šalis, o ramų sostinės prie-
miestį, kad būtų arčiau dukrų 
gamtos apsuptyje.

dybą, kurioje žydi gėlės ir ak-
menys, kur loja jos mylimas šuo 
ir prie kojų glaustosi katinas, 
o greta akmeninės skulptūros, 
pavadintos Mūza, karantino 
metu buvo sukurtas naujas gė-
lynėlis, buvusi valdininkė sako, 
kad naujam gyvenimo etapui 
reikėjo pasiruošti. Jos žodžiais, 
karantinas buvo puiki galimybė 
praleisti daugiau laiko namuose 
ir priimti sprendimą trauktis iš 
pareigų būtent dabar.

Iš pirmo žvilgsnio tai rami 
moteris, tačiau viduje yra maiš-
tautoja ir kovotoja, o gyvenime 
– tolerantiška. Ji vadovaujasi 
taisykle, kad problemas reikia 
spręsti ramiai ir apgalvotai. 
A.Cikanienė pripažįsta – įvai-
riausių situacijų buvo darbe, ta-
čiau sudėtingiausias etapas dir-
bant žemėtvarkoje. Tuo metu 
galiojantys teisės aktai leido 
sugrąžinti nuosavą žemę, bet 
tuo pačiu ribojo teisę ją atgauti. 

Kurdama šį „karantininį“ gėlyną, lukšietė Asta Cikanienė nusprendė 
baigti valdininkės karjerą, tačiau jau bręsta naujos mintys apie projektus, 
gėles ir pasidairymą po platųjį pasaulį. S.Sinkevičiaus nuotr.
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AB „Vilniaus paukštynas“ viščiukai
Birželio 29 d. (pirmadienį) ir liepos 1 d. (trečiadienį)
bus parduodami Vilniaus paukštyne išperinti vakcinuoti greitai augantys (COBB-500 ir 
ROSS-208) vienadieniai ir paauginti 2, 3, 4, 5, 6 savaičių mėsiniai viščiukai. Pardavinėsime 
mėsinius ančiukus (pekino, mulardus, albinosus), mėsinius Landų veislės žąsiukus, 
vienadienes rūšiuotas vištaites. BIG-6 mėsinius kalakutus.
Taip pat prekiausime vakcinuotas 3-4-5-6 mėn. rudas HAISEX BROWN, raibas, juodas, 
baltas, leghornas dėsliąsias vištaites. Prekiausime spec. kombinuotaisiais lesalais.
Lekėčiuose ____ 10.10 val.
Liepalotuose ___ 10.40 val.
Lukšiuose _____ 10.50 val.
Gerdžiūnuose __ 11.20 val.
Kriūkuose ____ 11.30 val.
Plokščiuose ___ 12.00 val.
Briedžiuose ___ 12.20 val.
Šakių Zanavykų 
turguje ______ 12.40 val.

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

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

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

R-0340

Kaišiadorių paukštyno viščiukai
Didieji mesiniai  kalakutai !!!

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

Liepos 2 d. 
(ketvirtadienį) 

Šakių rajone prekiausime UAB „Rumšiškių paukštynas“ (Dovainonių) vienadieniais, 
paaugintais 2-3 sav. Ir 1-1,5 kg. Mėsiniais viščiukais COBB-500. Prekiausime paau-
gintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, dedekliųviščiukais, mė-
siniais ančiukais ir žąsiukais. 3-6mėn vištaitėmis, prekiausime lesalais. Priimami iš-
ankstiniai užsakymai. Tel.: 8-699 26517

R-0325

Parduoda
Įvairių veislių ir spalvų 
vakcinuotas vištas. 
Atvežame į namus. 

Kaina - 4 - 7 €. Priimami užsakymai 
mėsiniams viščiukams

Tel. 8-643 62-862.
R-

03
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Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų 
baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮRENGINIAI

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo 

darbai
10 metų garantija

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje 

Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

R-
03

34
R-

03
59

R-
03

18
R-

02
67

R-
03

55

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

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

2 kambarių butą I aukšte (su bal-
dais), sodą su nameliu „Draugystės“ 
bendrijoje – 35 000 – 10 000€. Tel. 
8-620 13-500.

2 kambarių butą II aukšte (37m², 
rami aplinka). Tel. 8-618 04-688.

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

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

Mūrinį 2 aukštų, 150 m2, namą 
Plokščiuose (5 kambariai, virtuvė, 
vonia, rūsys, šildymas kietu kuru 
– centrinis, galima šildytis ir kros-
nimi, vandentiekis, kanalizacija, 
yra šulinys, ūkiniai pastatai, sodas, 
50a sklypas, neseniai pakeista sto-
go danga) – 25 000€. Tel. 8-637 
46-686.

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

Sodybą su ūkiniu pastatu Pata-
šinės k. Tel. 8-687 81-249, 8-614 
92-880.

Sodybą Veršių k., Sintautų sen. (visi 
patogumai, 26.6a sklypas). Tel. 8-
620 40-666.

6a sodą Šilgaliuose (medinis name-
lis, šulinys). Tel. 8-673 14-924.

Transporto 
priemonės
1992m. AUDI-80 1.9D (sedanas, si-
dabrinis, centrinis, TA iki 2020 08 
mėn.) - 280€. Tel. 8-662 70-627.

2010m. OPEL MERIVA 1.7D (74 kW, 
TA iki 2022m., Lietuvoje neeksploa-
tuota). Tel. 8-617 68-620.

2002m. TOYOTA PICNIC 2.2D (7 
vietų, TA iki 2021 07 mėn., stogo 
bagažinė). Tel. 8-616 53-183.

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

Dalimis: 2002m. OPEL VECTRA 
2.2D, 2000m. RENAULT LAGUNA 
1.9D, 1993m. VW GOLF 1.9D. Tel. 
8-662 70-627.

1996m. VW SHARAN 1.9D dalimis. 
Tel. 8-686 71-330.

R15 M+S padangas, lietus ratlan-
kius R16. Tinka AUDI, VW. Tel. 8-621 
33-468.

Žemės ūkio 
technika
Bulvių kasamąją – 600€. Tel. 8-679 
43-958.

Buitinė technika
Televizorius, palydovines ir TV 
antenas, internetinius imtuvus, 
aktyvines kolonėles, automagne-
tolas, videoregistratorius. Tel. 8-675 
12-313.

Baldai
Nebrangiai dvigulę lovą (geros 
būklės, yra čiužinys). Tel. 8-685 
42-200.

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

Dangą terasoms, pavėsi-
nėms, lauko baldus, lais-
tymo sistemas, vandens 
talpas, stoglangių automa-
tiką. Tel. 8-659 08-776, 8-604 
98-184.
Šulinio žiedus bei dangčius. Kasa-
me, giliname šulinius. Tel. 8-618 
66-878, 8-634 66-774.

Statybinę medieną: dvigubo pjovi-
mo – 110-140€, vieno pjovimo len-
tas – 70-90€. Tel. 8-630 32-028.

Statybinę medieną 12x12, 12x6, 
10x10, 10x5, 5x5, lentas. Tel. 8-
626 14-881.

Statybinę medieną 15x15, 15x5, 
10x10, 10x5, lentas. Tel. 8-613 
71-277.

Gyvos prekės
Kiaulę skerdimui. Tel. 8-652 07-814.

Kiaules skerdimui. Tel. 8-628 45-148.

„Belgų milžinų“ triušius veisimui. 
Tel. 8-689 67-121.

Bites su aviliais ir be jų, kaina su-
tartinė. Tel. 8-620 55-774, 8-345 
62-251, po darbo.

Kitos prekės
Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis - 28€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Pigiausiai durpių briketus, stam-
bią Kuzbaso anglį, malkas kon-
teineriuose. Atvežame. Tel. 8-653 
33-222.

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

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

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

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

Malkas: beržo, uosio, ąžuolo ir juo-
dalksnio kalades, sukapotas. Vežu 
po 10m. Pristatome per 2-3 dienas. 
Tel. 8-627 39-559.
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Malkas: beržines, alksnines (skal-
dytos, kaladėmis ir rąsteliais), 
stambias supjautas ir nesupjautas 
(pakais) juodalksnio atraižas. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8-602 
09-301.

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

Įvairias kapotas malkas, sausas ber-
žo, juodalksnio kaladėles didmai-
šiais, stambias atraižas, pjuvenų 
briketus – 1.20 €/10 kg. Tel. 8-626 
41-082.

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

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

Lapuočių malkas. Atvežu. Tel. 8-613 
71-277.

Uosio, beržo, juodalksnio malkas. 
Tel. 8-607 13-955.

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

Stambias eglės atraižas. Dovanoja-
me pjuvenas. Tel. 8-612 98-010.

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

Lapuočio malkas. Tel. 8-612 98-010.

Stambias eglės atraižas. Dovanoja-
me pjuvenas. Tel. 8-626 14-881.

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

Lapuočio malkas – 17 €/m. Akcija. 
Tel. 8-626 14-881.

Beržo, uosio, eglės, pušies, juo-
dalksnio malkas. Tel. 8-626 14-881.

Malkas dvimetriais, kaladėmis, 
skaldytas. Yra sausų skaldytų. Ve-
žame nuo 5m. Tel. 8-620 74-887.

Atraižas supjautos po 30 cm arba 
pakais. Atvežu. Tel. 8-603 28-628.

Šviežią medų. Tel. 8-614 07-898.

Šalto rūkymo nugarinę – 7.50 €/kg. 
Tel. 8-625 80-561.

Kiaulienos skerdieną puselėmis: lie-
tuviška svilinta - 2.85 €/kg, lenkiš-
ka – 2.50 €/kg, sprandinė – 3.80€, 
nugarinė – 3.90€, šoninė – 3.80€. 
Atvežame. Tel. 8-607 12-690.

Kviečius, miežius, avižas, žirnius 
pašarui. Tel. 8-611 86-539.

Kviečius, šiaudus „kitkomis“. Tel. 
8-686 94-592.

Kviečius. Galiu sumalti, atvežti. Tel. 
8-671 47-452.

Vasarinius miežius – 130 €/t. Tel. 
8-614 54-075, Šakiai.

Melasą, 200-600-1000l talpas, 
220-380V malkų skaldykles, ran-
kinę žolės sėjamąją, grūdų malū-
nus, traiškytuvus, burokų tarkas, 
sviestamušes, pieno separatorius, 
daugiamečių žolių sėklas, pašari-
nius grūdus, traiškytus mišinius, 
kukurūzus. Tel. 8-658 97-372.

Rulonais šieną, šiaudus. Atvežu. Tel. 
8-614 51-985.

Šienainio ritinius – 30 €/vnt. Tel. 
8-610 45-130.

Lauko skalbinių džiovyklą (nauja, 
sukasi), šaltkalvio spaustuvą (ru-
siškas). Tel. 8-650 19-334.

Suvirinimo aparatą nuolatinės sro-
vės, vazoninių lauko gėlių stovą. Tel. 
8-650 19-334.

Naudotus baldus, buitinę 
techniką, dviračius, žo-
liapjoves iš Vokietijos. Tel. 
8-612 15-862, Kęstučio 
g.19-7, Šakiai.
Manikiūro staliuką, elektrinį šil-
dymo prietaisą, virtuvinį staliuką, 
odinius suolus ofisui. Tel. 8-653 
31-425.

Šaldytuvą, sofą su foteliu, lininius 
rankšluosčius, medines duris, spin-
telę – barą. Tel. 8-653 31-425.

Naudotus ketaus radiatorius, kieto 
kuro katilą „Atrama-3“. Tel. 8-614 
89-489, po 16 val.

Naudotus medinius langus 115x35, 
dujinį katilą „Junker“. Tel. 8-614 89-
489, po 16 val.

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

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

Brangiai įvairios brandos 
mišką. Atsiskaitome iš kar-
to. Tel. 8-686 93-198.
Brangiai mišką su žeme arba mišką 
išsikirtimui. Sutvarkome visus do-
kumentus. Tel. 8-623 69-061.

Miškus išsikirtimui arba su žeme. 
Taip pat su gaminta mediena: rąs-
tus, plonrąsčius, tarinę medieną, 
popiermedį, malkas. Tel. 8-647 
42-210.

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

Nupirksime jūsų automobilį už ge-
riausią kainą. Atsiskaitome iš karto. 
Tel. 8-648 18-770.

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

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

Automobilius aukščiausia 
kaina. Gali būti nevažiuo-
jantys. Sutvarkome doku-
mentus. Pasiimame patys 
jums patogiu laiku. Tel. 8-
625 08-683.
Automobilius, mikroautobusus, 
sunkvežimius, motociklus, ketur-
račius, priekabas. Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Kainos sutartinės. 
Sutvarkome dokumentus, atsiskai-
tome iš karto. Tel. 8-617 92-643.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Mokėsiu iki 250€. 
Pasiimu pats. Tel. 8-618 04-895.

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

Minitraktoriuką su freza, vienfazį 
suvirinimo aparatą, automobilio 
priekabą. Tel. 8-672 38-276.

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

Naudotus plastikinius langus, 
duris, pakeliamus garažo vartus, 
traktoriuką – žoliapjovę. Tel. 8-
672 38-276.

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

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.

UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.
Buliukus ir telyčaites nuo 6 mėn. iki 
3m. tolimesniam auginimui, pieni-
nes veršingas ir neveršingas telyčias 
auginimui. Tel. 8-625 93-679.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.

Ieško darbo
13m. mergina nori užsidirbti. Gali 
sunešti malkas, nuravėti daržą ir t.t. 
Kudirkos Naumiestis, Keturnaujie-
na ir aplinkinės vietovės. Tel. 8-653 
41-197.

Reikalingi
Gamybos įmonė Ežerėlyje ieško 
automatiko – šaltkalvio. Atlygini-
mas į rankas 600-800€. Tel. 8-607 
66-669.

Lentpjūvėje “Saegewerk 
und Palettenfertigung Paul 
Maag” Zapyškyje reikalingi 
darbininkai prie medinių 
dėžių gamybos. Atlyginimas 
800-1000€ neatskaičius mo-
kesčių. Tel. 8-37 40-70-00.
Transporto įmonei reikalingas au-
tošaltkalvis vilkikų ir puspriekabių 
remontui. Tel. 8-686 80-556.

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

MB „Statybų ritmu“ reikalingi pla-
taus profilio statybininkai, darbui 
prie ventiliuojamų ir šlapių fasadų. 
Atlyginimas nuo 680 iki 1000€. Tel. 
8-614 51-872.

Įmonei reikalingas auto-
mobilių kėbulo paruošėjas. 
Darbo užmokestis nuo 650€. 
Tel. 8-686 75-537. 
Reikalingas pardavėjas - konsul-
tantas. Tel. 8-345 60-327, 8-685 
82-754.

Reikalingas traktorininkas - kom-
bainininkas. Tel. 8-656 39-933.

Reikalingos darbuotojos daržovių 
nurinkimui, produkcijos paruoši-
mui. Tel. 8-610 09-006.

Reikalingas elektrikas ir sezoninis 
grūdų sandėlio darbininkas. Tel. 
8-656 39-933.

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

Iš savo medienos gaminame duris, 
laiptus. Tel. 8-648 77-105.

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

Cheminio drabužių valymo paslau-
gos „Siuvykla - krautuvė“. Tel. 8-623 
41-257, Lukšiai.

Buhalterinės apskaitos paslaugos 
ūkininkams. Kaina nuo 70€. Tel. 
8-650 43-115.

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

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

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

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

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

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

Pigiai atvežame smėlį, sta-
tybinį, kelinį žvyrą, įvairią 
skaldą, akmenukus, juodže-
mį, asfalto drožles (1-25t). 
Tel. 8-658 71-343, Darius.
Karštuoju būdu restauruojame vo-
nias. Garantija, darbo patirtis 28m. 
Tel. 8-617 78-494, 8-636 79-331.

Rekonstrukcijos meistrai 
– atvažiuosime, patarsime, 
įrengsime (rekonstrukcija, 
renovacija, statyba). Tel. 8-
611 06-077.
Atliekame įvairius vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8-686 49-645.

Namų dažymas, namų šiltinimas, 
lentučių kalimas, plytelių klija-
vimas, apdailos darbai, grindų 
dėjimas, visi statybos darbai. Tel. 
8-652 06-026.

Dažome medinius namus ir 
stogus savo ir užsakovo me-
džiagomis. Patirtis, kokybė. 
Tel. 8-636 94-394.
Vokiška įranga greitai ir 
kokybiškai betonuojame 
grindis. Tel. 8-655 30-656, 
www.grindubetonavimo-
darbai.lt
Statau automobiliams stogines, 
terasas, priestatus, sodo namelius, 
karkasinius pastatus, suleidžiant 
medieną (be metalinių kampų) 
Tel. 8-676 09-807.

Dėmesio vasaros kainos – išpardavimas
Itin kokybiška – plauta , sijota sausa akmens anglis                    UAB ,,ALETOVIS‘‘
palaida, taruota po 50 kg. Ir 1000kg.                                                  Sodų g. 3A , Šakiai
Kokybiški durpių briketai (taruoti)                                    TEL. 51697, 8-686-42682
Medžio granulės 6mm., taruotos po 15kg. maišeliuose.         □ □ □ □ □ ■ ■
Tik birželio mėnesį.                                                                                               8-17

Perkantiems daugiau kaip 2 tonas taikomos nuolaidos R-
03
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UAB „STORAS MEDIS“
SUPERKAME:   JUODOJO IR SPALVOTOJO METALO LAUŽĄ;
                                         NEREIKALINGĄ BUITINĘ TECHNIKĄ;
                                         AKUMULIATORIUS;
                                         TELEVIZORIŲ IR KOMPIUTERIŲ PLOKŠTES;
                                         BUITINIUS LAIDUS;
                                         AUTOMOBILIUS. IŠDUODAME PAŽYMAS
                                         IŠREGISTRAVIMUI.
GALIME PASIIMTI PATYS.
PARDUODAME  ĮVAIRIAS  NAUDOTAS AUTOMOBILIŲ DALIS.
VALIŲ G.29, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJ. SAV. 
DIRBAME: I-V   8 - 17,  VI   8 -13  Tel.: 8 699 95390, 8 655 20413  R-

03
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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
ŽIEMOS IŠPARDAVIMAS
Mieste atvežame nemokamai

R-0343

Gauta nauja akmens anglių siunta

R-0212

R-
02

02
R-

02
11

R-0360

R-0203
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Reikalingas

elektrikas
nuolatiniаm darbui.
Tel. pasiteiravimui: 

8-687-96265.

R-
03

58
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Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų (lotyniškais rašmenimis) galite perduoti trumpąja žinute (SMS) .
Skelbimas paprastas. Rašykite žinutę: VLS tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 2,00€. 

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

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

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

Pirmadienis,
birželio 29 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Komisaras Reksas“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios pamokos.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija“.

LNK 
6.15 „Iš širdies į širdį“.
7.40 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo policija“.
11.00 „Atsargiai – moterys!“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 „Kvailiai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 1634.
22.30 „Pavojai gelmėse“. (f)

TV3 
6.00 „Vieniši tėvai“.
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Pasaulis pagal moteris“.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms - viskas“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Alinanti misija“. (f)
23.50 „Skubi pagalba“.

BTV 
6.25 „Pragaro virtuvė“.
7.25 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Reali mistika“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Mano tobulas gangsteris“. (f)
22.50 „Jūrų pėstininkai“.

Antradienis,
birželio 30 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Komisaras Reksas“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Daiktų istorijos.
13.00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.
23.45 „Čikagos policija“.

LNK 
6.10 „Iš širdies į širdį“.
7.40 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo policija“.
11.00 „Kvailiai šėlsta“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 „Turtuolė varguolė“.
21.00 „Kvailiai šėlsta“.
21.30 Žinios.
22.30 „Belaisvė“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Viešbutis“.
9.00 „Šviesoforas“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Viešbutis“.
20.30 „Blogoms merginoms - viskas“.
21.00 TV3 žinios.
22.00 „Barbaras. Kario išlikimas“. (f)
23.40 „Skubi pagalba“.

BTV 
6.25 „CSI. Majamis“.
7.25 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Įteisintas faras“.
11.35 „Paskutinis laivas“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Snaiperis. Palikimas“. (f)
23.05 „Mano tobulas gansgteris“. (f)

PAMINKLAI 
granito plokštės, 

tvorelės, skaldelė.
Betonavimo ir 

montavimo darbai.

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

03
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Paminklai, 
tvorelės, 
skaldelė.

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

R-
03
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Dirbame 

be išeiginių

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

R-0341www.paminklaiSakiuose.lt
Dirbame be išeiginių

Paminklai, tvorelės, skaldelė.
Pigiai dengiame granito plokštėmis.

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

R-
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Dėl Aldonos 
Vaičaitienės mirties 

nuoširdžiai užjaučiame 
dukrą
Vidą 

JANULAITIENĘ
ir jos šeimą.

Baltrušių bendruomenės 
centras

Liepos 11 d., 12 val., Kubilių bendruomenės salėje, 

Plokščių medžiotojų klubas „Žalgiris“ 
rengia Visuotinį klubo narių susirinkimą.

Telefonas pasiteiravimui 8-607 18-426. R-0381

Alinos Plioplienės privačioje 
spaudos platinimo tarnyboje 

Šakių miesto gyventojai 

gali užsiprenumeruoti 
šiuos leidinius:

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

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

arba el.p. alinyteee@gmail.com

2020 m. liepos 10 d. 11.00 val. Šakių  r. sav., Šakių sen., Vilkeliškių k. bus ženklina-
mos žemės sklypų, kurių kadastro Nr.8433/0004:153 ir 8433/0004:59, ribos. Kviečiame 
gretimo žemės sklypo  Nr.8433/0004:375,  savininkės Agafijos Jurkevičienės  tur-
to paveldėtojus dalyvauti ženklinant žemės sklypų ribas. 
Matavimus atliks UAB „Geotakas“ darbuotojai (Šakiai, Nepriklausomybės g.12, 
tel. 8-345-51592, el.paštas  geotakas.sakiai@gmail.com). R-0379

Tvorų tvėrimas, trinkelių 
dangos įrengimas, kasimo, 
lyginimo ir aplinkos tvarky-
mo darbai. Tel. 8-611 06-077.
Statome segmentines tvoras. Tel. 
8-654 76-203.

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

Remontuoju ir valau krosnis, ka-
minus. Mūriju naujai. Tel. 8-600 
57-985.

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.
Stogų dengimas bei visi 
skardinimo darbai. Dirba-
me su savo bei užsakovo 
medžiagomis kokybiškai ir 
greitai. Tel. 8-639 19-943.
Šlaitinių stogų įrengimas, renova-
cija, skardinimo darbai. Karkasiniai 
statiniai. Tel. 8-621 35-234.

Dengiame stogus su savo arba už-
sakovo medžiagomis. Tel. 8-635 
56-052.

Dengiame stogus, atliekame 
kitus išorės statybos darbus. 
Patirtis 20m. Tel. 8-674 37-
489, Artūras.
Atliekame visus skardinimo darbus, 
renovuojame stogus, darome pa-
kalimus. Tel. 8-636 49-635.

Greitai ir kokybiškai atlie-
kame skardinimo darbus su 
savo ir užsakovo medžiago-
mis: vėjinės, kraigai, loviai. 
Tel. 8-634 31-278.

 Šakių rajono savivaldybė, kodas 188772814, perka: 
vieno, dviejų ir trijų kambarių butus 

Šakių mieste ir rajone. 
Pirkimo būdas - skelbiamos derybos. Pirkimo dokumentus 

galima rasti rajono savivaldybės interneto svetainėje www.
sakiai.lt. 

Paraiškos pateikiamos lietuvių kalba iki 2020 m. liepos 9 d. 
17:00 val., adresu: Šakių rajono savivaldybės administracijos Ūkio, 
architektūros ir investicijų skyriui, Bažnyčios g. 4, Šakiai. 

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūly-
mais, vyks 2020 m. liepos 10 d. 11:00 val. Šakių rajono savival-
dybės administracijos 214 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. Telefonas 
pasiteirauti (8 345) 66 138. Savivaldybė gyvenamųjų patalpų 
pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti 
pirkimo dalių skaičių. R-0375

Skardinimo darbai, stogų dengi-
mas, senų stogų remontas. Tel. 
8-685 24-332.

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

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

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

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

Mobilus minkštų baldų, čiu-
žinių, kilimų, automobilių 
salonų ekologiškas valymas 
garais! Tel. 8-631 56-395.
Pjauname žolę traktoriuku, trime-
riu, žoliapjove, karpome gyvatvo-
res, pjauname medžius. Tel. 8-656 
30-135.

Pjauname žolę žoliapjove, 
trimeriu. Tel. 8-601 46-300.
Žolės pjovimas trimeriu, žoliapjove. 
Šakų smulkinimas kapokle. Tel. 8-
629 08-838.

Pjaunu žolę trimeriu sodybose ir ne 
tik – 3 €/a. Tel. 8-627 77-550.

Jums siūlo;
Kondicionavimo sistemos 

užpildymą, 
visų rūšių freono dujomis, 

žemės ūkio technikai, sunkvežimiams, 
lengviesiems automobiliams.

Kondicionavimo sistemos 
gedimų šalinimas, 

Aliuminio, vario, žalvario 
detalių virinimas.

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

Parko g. 17 Giedručiai R-
03
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SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS

1 m²- nuo 1,40 €.
TEL. 8-628-70999
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Greitai, tvarkingai pjauname mal-
kas kliento namuose, sukapojame. 
Tel. 8-625 85-013.

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

Kraunu sukapotas malkas, vežu 
žemes, raviu daržus, pjaunu žolę. 
Tel. 8-605 17-738.

Nuoma
Brangiai išsinuomočiau arba 
pirkčiau žemės Kidulių, Vo-
verių, Gelgaudiškio ir aplin-
kinėse kadastro vietovėse. 
Tel. 8-647 46-244.
Lauko pavėsinių, stalų, kėdžių 
nuoma. Tel. 8-600 51-591, 8-628 
95-059.

Palapinių - paviljonų nuoma įvai-
rioms progoms. Atvežame, sumon-
tuojame. Tel. 8-611 51-391.

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

Įvairūs
Šakiuose, turgelyje V.Kudirkos g. 
104a, pigios turkiškos užuolaidos. 
Tel. 8-609 36-282.

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

39m. vyras ieško moters kartu pa-
bėgti nuo kasdieninės rutinos. Tel. 
8-677 32-274.

Gal kas galite padovanoti veikian-
čią skalbimo mašiną? Tel. 8-629 
46-730.

Tiražo Nr. 1424 
Data: 2020-06-24

01 03 27 42 43 48
Vikingų skaičius - 05

Vieno derinio laimėjimų lentelė: 
6+1    8 898 267,50  Eur (0 priz.)
6        226 599,50  Eur (0 priz.)
5+1       25 213,00  Eur (3 priz.)
5            466,50  Eur (5 priz.)
4+1           84,50  Eur (33 priz.)
4              9,00  Eur (203 priz.)
3+1            5,00  Eur (542 priz.)
3              1,50  Eur (3791 priz.)
2+1            1,25  Eur (4121 priz.)
2              0,75  Eur (28523 priz.)

Birželio ir liepos mėnesiais Šakių mieste bus atliekami 
tiekimo tinklų hidrauliniai bandymai ir remontas, 
galimi laikini karšto vandens tiekimo sutrikimai. 

Apie konkrečias datas informaciją rasite namo 
informaciniuose stenduose. Atsiprašome už nepatogumas.

UAB ,,Šakių šilumos tinklai“ R-0369

Jau dirba atsinaujinęs 

J.Mureikaitės
odontologijos 

kabinetas.
Gimnazijos g.31, Šakiai.

Tel. 8-625 81-778.
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12 ®2020 m. birželio 27 d. Šeštadienis. Nr. 47 (364) 

Kalendorius
Saulė 
teka 04 val. 43 min.
leidžiasi 22 val. 00 min.
dienos ilgumas 17 val.  17 min.
26 metų savaitė
Mėnulis – Priešpilnis

Varduvininkai
06.27 Ema, Kirilas, Vladislovas, 

Gediminas, Norgailė, 
Vladas

06.28 Irenėjas, Tulgedas, Gaudrė
06.29 Paulius, Petras, Gedrimė, 

Benita, Povilas

Šeštadienis,
birželio 27 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Euromaxx.
6.35 Pasaulio puodai.
7.30 Šoka Lietuva.
7.40 „Keistuolių sala“. (f)
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.35 Klausimėlis.
13.50 „Džesika Flečer“.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „Vakarėja“ su Martynu Starkumi.
22.30 „Ana Marija muilo operų šalyje“. (f)

LNK 
7.00-10.00 Animac.f.
11.55 „Nuotykių ieškotojas Tedas“. 

Animac.f.
13.35 „Mano gyvenimo žuvis“. (f)
16.05 „Valstybės galva“. (f)
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Haris Poteris ir ugnies taurė“. (f)
22.30 „Blondinė ieško vyro“. (f)

TV3 
6.00-8.30 Animac.f.
9.00 „Skaniai ir paprastai“.
9.30 „Maisto kelias“.
10.30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11.00 „Sosto įpėdinis“. (f)
13.00 „Kita sesuo“. (f)
15.40 „Havajai 5.0“.
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Vakaro pasakojimai“. (f)
21.20 „Karo dievas“. (f)
23.55 „Ankstyvas paleidimas“. (f)

BTV 
6.30 „Geriausi šuns draugai“.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Geriausi šuns draugai“.
10.30 „Laukinė karalystė“.
11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Spec.būrys. Išlieka stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
14.00 „Pragaro virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 „Ekstrasensų mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Pragaras rojuje“. (f)
23.45 „Žiemos spąstuose“. (f)

Sekmadienis,
birželio 28 d.

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

LNK 
6.50-9.20 Animac.f.
11.05 „Flukas“. (f)
12.55 „Gyvūnas“. (f)
14.40 „Forestas Gampas“. (f)
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Medalionas“. (f)
21.20 „Ties riba į rytojų“. (f)
23.35 „Maksimali rizika“. (f)

TV3 
6.30-8.30 Animac.f.
9.00 „Ūkio šefas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
11.00 „Princas ir kalvis“. (f)
13.20 „Gatvės šokiai“. (f)
15.25 „Įsimintinas kelias“. (f)
17.25 „Tai - mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Bibliotekininkas 2: sugrįžimas į 

karaliaus Saliamono kasyklas“. (f)
21.20 „Džo Breivenas“. (f)
23.15 „Daina po dainos“. (f)

BTV 
6.30 „Ultimate Strongman“ pasaulio 

komandinis galiūnų čempionatas.
7.30 „Juodasis sąrašas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnai. Pasaulio taurė. Kaunas.
10.00 „Geriausi šuns draugai“.
10.30 „Laukinė karalystė“.
11.30 „Pričiupom!“.
12.00 „Spec.būrys. Išlieka stipriausi“.
13.00 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
14.00 „Pragaro virtuvė“.
15.00 „Reali mistika“.
16.00 „Ekstrasensų mūšis“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Juodasis sąrašas“.
21.30 „Narkotikų prekeiviai“.
22.45 „Sūnus paklydėlis“.
23.45 „Pragaras rojuje“. (f)
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Kaip ir kiekvienais metais kviečiame
į Astos Dailidienės uogynus,

esančius Patašinės kaime, 

pasiskinti šviežių,

desertinių, įvairių veislių ir skonių braškių.
Jei nebijote, kad braškės auga žolėtame lauke (ravime, kiek galime), 

bet vertinate sveikesnes uogas, lauksime Jūsų mūsų laukuose .

Reikėtų prieš dieną pasiskambinti, jei norite atvažiuoti pasiskinti 
uogų, arba užsisakyti paskintų ,kadangi neturime pastovaus darbo laiko.

Šakių r.,Griškabūdžio sen,Patašinės km
Tel.8 616 32213. www.uogynai.lt R-

03
74

Kraujagyslių 
chirurgas 

konsultuoja 
dėl įvairios arterijų 
ir venų patologijos. 

Atliekamas doplerinis 
tyrimas. Liepos 4d.  

Šakių sveikatos centre, 
Bažnyčios g. 37. 

Registracija būtina 
tel. 8 673 16866. R-

03
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Kam signatarui 
J.Vailokaičiui vaikiški batai?
Minint Lietuvos valstybės 
atkūrimo 100–metį 
aplankiau Suvalkijos 
Vasario 16-osios Akto 
signatarų tėviškes. 
Nors buvo suplanuota 
gražiausių idėjų, bet 
viskas liko tuščiais 
pažadais. Suvalkijos 
regione populiarinant 
kultūrinį turizmą ir 
puoselėjant regiono 
istorinį indėlį į Lietuvos 
valstybės kūrimą, 
planuota parengti 
turistinį maršrutą po 
signatarų tėviškes, 
sutvarkyti privažiavimus, 
pastatyti informacinius 
stendus, išleisti 
lankstinukus.

Prieš dvejus metus rinkda-
mas medžiagą, istorinių apy-
braižų knygai apie Vilkaviškio 
ir Sūduvos (Suvalkijos) regio-
no indėlį gaivinant lietuvybę ir 
atkuriant valstybę, aplankiau 
Vasario 16-osios signatarų 
tėviškes.

Vaizdelis buvo nekoks. 
Petro Klimo tėviškė skendo 
lapūgų jūroje ir šabakštyne, į 
Prano Dovydaičio tėviškę vedė 
išdaužyto asfalto kelias, trūko 
rodyklių. Jono Vailokaičio tė-
viškę supo kukurūzų laukas, 
o gimtinėje styrojo dar nuo 
Atgimimo laikų pastatytas 
apipuvęs ženklas ir sulūžusi 
medinė tvorelė (Šakių savi-
valdybė). Į Saliamono Banaičio 
tėviškę teko klampoti molingu, 
traktorių išmaltu lauko keleliu. 
Matyt, giminaičių rūpesčiu 
skoningai sutvarkyta pasitiko 
Justino Staugaičio tėviškė.

Prabėgo dveji metai. 
Minime Steigiamojo Seimo 
100-metį ir atkurtos Lietuvos 
valstybės Nepriklausomybės 
30-metį. Dar kartą aplankiau 
šių garsių Lietuvos istorinių 
asmenybių tėviškes, tikėda-
masis išvysti pakitusį vaizdą. 
Kazlų Rūdos miškų slepiama 
Pr.Dovydaičio tėviškė vėl pasi-
tiko duobėtu, išdaužyto asfalto 
keliu. Nors papildoma rodyklė 
pastatyta, tačiau miško kelelis 
be papildomos rodyklės si-
gnataro tėviškę paslepia nuo 
pavienio lankytojo. Skambinu 
Kazlų Rūdos merui. Atsiliepė 
mero patarėja. Paklausiau, ar 
ji lankėsi signataro tėviškėje. 
Deja, neaplankiusi. Patikino, 
kad aplankys ir apie situaciją 
supažindins merą. Gaila, kad 
laidos „Neatpažintas meras“ 
kūrėjai nenuvežė mero į signa-
taro tėviškę. Po pasikratymo iš-

daužytu keliu gal meras labiau 
istorinę atmintį atgaivintų?

Ženklesni pokyčiai signa-
taro J.Vailokaičio tėviškėje. 
Visuomenės ir rėmėjų lėšomis 
pastatytas gražus paminklas 
dviem broliams Vailokaičiams 
atminti. Suformuotas ir plyna-
me lauke įrengtas lauko kele-
lis.

Tačiau nustebino abejin-
gumas paminklo broliams ap-
linka. Paminklą „puošė“ su-
džiūvusios pernykštės gėlės, 
paramstytos vaikiškais bateliais 
(žr. nuotrauką). Pagalvojau, 
gal tai kažkokios signatarų 
vaikystės metus menančios 
instaliacijos pėdsakai. Tikiu, 
kad kūrybingasis Šakių meras 
skaitytojams atskleis šios ins-
taliacijos paskirtį.

Prieš dvejus metus spau-
doje rašiau: „Per klampynę... 
į Banaitynę. Susiruošusiems į 
Vasario 16-osios Akto signa-
taro tėviškę Vaitiekupių kaime 
(Šakių rajone) rekomenduoju 
pasirūpinti patikimu apavu, 
derlinga, molinga Zanavykų 
žemė po lietaus virsta slidžia 
čiuožykla. Ekstremalių pojūčių 
mėgėjams tai puiki jėgų, vikru-
mo išbandymo trasa“. Tuomet, 
svirduliuodamas lyg pašautas 

paukštelis, beveik vieną kilo-
metrą iki S.Banaičio tėviškės, 
avėdamas auliniais batais, įvei-
kiau per pusvalandį. Signataro 
žemėje ūkininkaujantis ir 
S.Banaičio tėviškę globojantis 
Antanas Matijošaitis tuomet 
patikino, kad savo jėgomis 
įrengsiąs lauko kelelį, jeigu to 
nesugebės Šakių savivaldybė. 
Po dvejų metų iš tiesų radau 
lauko kelelį, ir manoji „Nissan 
Neto“ laimingai pasiekė si-
gnataro tėviškę. Neiškentęs 
paskambinau ūkininkui 
A.Matijošaičiui. Atskubėjęs 
Antanas patikino, kad lauko 
kelelį suformavo savo inicia-
tyva. Pradėjo lynoti, ir mano 
pašnekovas paskubino išvykti 
iš tėviškės, nes palijus galėjau 
nuplaniruoti į pakelę. Dabar, 
kai dažnai lyja, kviečiu Šakių 
savivaldybės tarybos narius 
pasirūpinti auliniais batais ir 
surengti išvažiuojamąjį tarybos 
posėdį S. Banaičio tėviškėje. 

Atleiskite už sarkazmą, pats 
esu Vilkaviškio savivaldybės 
tarybos narys ir suprantu, kad 
gerais noriais ir pažadais visi 
esame griešni. Tačiau mieli 
merai, ar daug lėšų reikia, kad 
aplinka prie istorinio paminklo 
būtų tvarkinga? Priminsiu, kiek 

jūs turite galimybių. Kviečiate 
savivaldybės skyrių vedėjų ir 
seniūnų pasitarimus. Tereikia 
tik užklausti: „,Kaip ta aplin-
ka signatarų tėviškėse?“. Ir 
visas jūsų darbas. O kiek pa-
galbininkų turite? Įvardinsiu, 
kad skaitytojas geriau įsivaiz-
duotų mero galimybes. Taigi 
vardinu: mero pavaduotojas, 
patarėjas, skyrių vedėjai, pa-
veldosaugininkas, tuzinas 
seniūnų ir seniūnaičių, o kur 
dar tarybos nariai su padėjė-
jais? Taigi yra kam sužiūrėti, 
ar broliai Vailokaičiai avi vai-
kiškus batelius, ar Banaitynėje 
žolė peraugusi. Turite merą bi-
čiulį Vincą Plikaitį Kalvarijoje. 
Pasižvalgykite P.Klimo tėviš-
kėje. Galiu galvą kirsti, jūs ten 
nesilankėte. Prieš porą metų 
rašiau, kad P.Klimo gimtinė-
je valstybinė vėliava plazda 
lapūgų jūroje, o prie gimtojo 
namo pamatų teko skverbtis 
per šabakštynus. Paežerių 
dvarą lankę turistai iš Vilniaus 
rodė nuotraukas iš apleistos 
signataro gimtinės. Gegužės 
viduryje aplankiau Kušliškių 
kaime signataro tėviškę. 
Nustebau. Vėliava plevėsuoja 
gėlyne, gimtojo namo pama-
tai išryškinti. Stovi paminklinis 
ženklas ir informatyvi lenta su 
P.Klimo nuopelnu Lietuvai ap-
rašu, nuotraukomis. Kalvarijos 
skvere P.Klimui pastatytas pa-
minklas.

Norėjau padėkoti Kalvarijos 
savivaldybei už P.Klimo tėviš-
kės priežiūrą. Tačiau savivaldy-
bės administracijos direktorius 
Valdas Aleknavičius patikino, 
kad savivaldybė čia niekuo 
dėta. P.Klimo tėviškę sutvarkė 
ir prižiūri Kalvarijos vaikų ir 
jaunimo klubas „Arka“, vado-
vaujamas Roberto Degučio.

Man peršasi liūdna iš-
vada. Ką tuomet kultūros 
srityje atlieka savivaldybės 
su gausiu tarnautojų pulku? 
Kazlų Rūdoje Pr.Dovydaičiui 
paminklą pastatė partizanų 
šeimos palikuonis Lelešius, 
broliams Vailokaičiams – su-
sibūrę visuomenės ir verslo 
atstovai, J.Staugaičio tėviškę 
papuošė giminės, S.Banaičio 
tėviškę prižiūri ūkininkas A. 
Matijošaitis, P.Klimo gimtinę 
išgražino Kalvarijos savanoriai 
(vadovas Robertas Degutis).

Šiuo rašiniu savo pilietinę 
poziciją atlieku, garsindamas 
problemas kultūros paveldo 
apsaugos ir globos srityje.

Antanas Žilinskas, 
istorikas, muziejininkas iš 

Paežerių dvaro

Vaikiški bateliai prie Vailokaičių paminklo Pikžirnių kaime (Šakiai). 
Autoriaus nuotrauka.

Po savaitgalio karštis atlėgs
Šiandien orai ims keistis, nes anticiklonas už-

leis vietą žemo atmosferos slėgio sūkuriui. Iki 
vakaro Pietvakarių Lietuvoje daug kur palis, vie-
tomis su žaibais ir perkūnijomis. Per perkūniją 
vidutinio stiprumo pietryčių vėjas sustiprės iki 
15 m/s. Vidurdienį oras dar spės įkaisti iki 27-30 
laipsnių šilumos.

Sekmadienio naktį lietaus debesys nebus la-
bai aktyvūs, todėl trumpai palis tik kai kuriose 
vietovėse. Pūs nestiprus besikeičiančios kryp-
ties vėjas. Temperatūra lėtai pažemės iki 16-18 
laipsnių šilumos. Dieną trumpų lietų Suvalkijoje 
jau galima tikėtis daug kur. Žaibuojant vietomis 

vėjas sustiprės iki 15-20 m/s. Įdienojus tempera-
tūra svyruos apie 25 laipsnius šilumos.

Pirmadienio naktį lietus padarys pertrauką, 
todėl mažai tikėtinas. Kadangi vėjas bus silpnas, 
vietomis gali pasirodyti rūkas. Rytą bus 17-18 
laipsnių šilumos. Dieną lis dažniau ir intensyviau. 
Žaibuojant kai kur galimas škvalas iki 15-20 m/
s. Išliks vasariška 25-27 laipsnių šiluma.

Antradienio naktį taip pat palis. Vakaris vėjas 
atneš gaivesnį orą. Auštant bus 14-15 laipsnių. 
Dieną lietus pasitrauks. Karščio banga atlėgs, 
sulauksime 22-23 laipsnių šilumos.

Sinoptikas Vytautas Sakalauskas


