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Perkame mišką su žeme arba išsikirtimui
Kertame, traukiame, atsodiname
Tvarkome miško dokumentus
Darome projektus, rėžiame biržes
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PASPC
Trečiadienį meras pasira-

šė potvarkį Šakių pirminės as-
mens sveikatos priežiūros cen-
tro (PASPC) laikinąja vadove nuo 
balandžio 1 d. skirti adminis-
tratorę Laurą Rusakevičienę. 
L.Rusakevičienė įstaigai va-
dovaus tol, kol įstatymo nu-
statyta tvarka nebus paskirtas 
nuolatinis PASPC vadovas. Iki 
kovo 31 d. Šakių pirminės as-
mens sveikatos priežiūros cen-
trui 13 mėnesių laikinai vado-
vavo Lekėčių ambulatorijos vyr. 
gydytoja Ligita Armonavičienė. 
Per tą laiką skelbtuose konkur-
suose Šakių PASPC vyr. gydyto-
jo pareigoms užimti pageida-
vusių neatsirado.

Atmetė
Kovo 25 d. regionų apy-

gardos administracinio teis-
mo Kauno rūmai atmetė UAB 
„Antano Rinkevičiaus valymo 
įrenginiai“ skundą atsakovei 
Šakių rajono savivaldybės ad-
ministracijai dėl 246 618,34 eurų 
turtinės žalos ir 5 proc. metinių 
palūkanų priteisimo kaip nepa-
grįstą. Byloje ginčas kilo dėl ne-
gautų pajamų – 246 618,34 eurų 
turtinės žalos atlyginimo už lai-
kotarpį nuo 2017 m. kovo 1 d. 
iki 2020 m. kovo 1 d. dėl atsako-
vės veiksmų (neveikimo), kuriais 
pareiškėjai nebuvo leista teik-
ti nuotekų tvarkymo paslaugų 
Šakių rajono savivaldybės terito-
rijoje kartu su viešuoju nuotekų 
tvarkytoju. Sprendimas per tris-
dešimt kalendorinių dienų nuo 
jo paskelbimo dienos gali būti 
skundžiamas Lietuvos vyriausia-
jam administraciniam teismui. 
Savivaldybė dėl rajono tarybos 
sprendimo nutraukti sutartį su 
įmone jai ir antstoliams jau iš-
mokėjusi 114 629 eurus.

Našta
Kovo 31 d. vyko rajono triša-

lės Verslo tarybos posėdis, ku-
riame nemažai diskutuota dėl 
nekilnojamojo turto ir žemės 
nuomos mokesčių tarifo 2022 
metams. Edmundas Rinkevičius 
siūlė nekilnojamojo turto mo-
kestį mažinti 20 proc. nuo šiems 
metams patvirtinto tarifo, tačiau 
Rasita Grincevičienė teigė ma-
nanti, jog parama verslui atė-
jo pakankama, todėl lengvatų 
dėl mokesčių verslininkai į sa-
vivaldybę galėtų kreiptis indi-
vidualiai, o visiems tarifo ma-
žinti nereikėtų. Žemdirbiams 
taryboje atstovavęs Rimantas 
Valiukas taip pat prašė lengva-
tų žemdirbiams – žemės ūkio 
paskirties žemei mokesčio ta-
rifą 2022 metams siūlė mažin-
ti iki 0,7, o valstybinės žemės 
nuomai taikyti 1,7 tarifą.

Tradicijos
Šakių kultūros centro folkloro 

ansamblis „Šakija“ ir toliau ste-
bina kūrybingumu ir tradicijų 
puoselėjimu. Prieš Šv. Velykas 
ansamblis išleido dar vieną fil-
muką. Šį kartą vaizdo reporta-
žų ciklas „Tradicijų verpetuose“ 
supažindina su ansamblio na-
rės Zitos Endriukaitienės šei-
mos relikvijomis, kartu apta-
riamos ir Velykų tradicijos, mar-
gučių marginimas ir puošyba. 
Panašų reportažą ansamblio va-
dovė Virginija Snudaitienė su-
kūrė ir prieš Šv. Kalėdas, tuo-
met ansamblis dalinosi senai-
siais Zanavykų receptais.

Kitas “Laikraštis Valsčius“ išeis 
balandžio 9 d., penktadienį.

Iki išsvajotos autobusų stotelės 
– neįveikiama praraja
Loreta BATAITIENĖ

Lekėtiškis Vytautas 
Dvaranauskas sako, kad 
jaunesnis galėjo nubėgti 
iki autobusų stotelės, 
kuri yra už kilometro, 
prie kelio Kaunas–Šakiai, 
o dabar nepajėgia. 
Todėl kone dešimtmetį 
kartu su kitais Lekėčių 
miestelio gyventojais 
prašo valdžios malonės 
– autobusų stotelę 
įrengti Kauno gatvėje.

Laukia nesulaukia
„Gal tris kartus savivaldy-

bės vadovams vežiau prašy-
mus su gyventojų parašais dėl 
to, kad būtų įrengta autobusų 
stotelė. Apie šią problemą 
žinojo ir buvęs meras Juozas 
Puodžiukaitis, paskui susipa-
žino ir tuometinis meras Juozas 
Bertašius. Savivaldybėje niekas 
dėmesio nekreipė, netgi lapai 
su parašais buvo dingę. Laikui 
bėgant kai kurie pasirašiusieji 
jau mirė, tai juos pažymėjau 
kryželiais – jie stotelės nesu-
laukė“,– kalbėjo Lekėčių gy-
ventojas V.Dvaranauskas.

Šakių kultūros 
centrui nevadovaus
Kovo 9 dieną konkursą į 
Šakių kultūros centro di-
rektoriaus pareigas laimė-
jusi Aistė Bakaitė direktore 
nebus paskirta.

Tokį potvarkį pasirašė ra-
jono savivaldybės meras 
kovo 30 dieną po to, kai su-
sipažino su gauta Lietuvos 
Respublikos Specialiųjų tyri-
mų tarnybos (STT) pažyma. 
Kadangi šiame konkurse da-
lyvavęs Griškabūdžio kultūros 
centro direktorius Mindaugas 
Kriaučiūnas surinko vos 0,06 
balo mažiau už A.Bakaitę, surin-
kusią 8 balus, esant pereinama-
jam balui 6, meras ketina naujo 
konkurso neskelbti, o direkto-
riaus pareigas pasiūlyti būtent 
Mindaugui Kriaučiūnui.

Savo sprendimą meras grin-
džia LR kultūros centrų įstaty-
mu, kurio nuostatos numato, 
jog valstybės ir savivaldybių kul-
tūros centrų vadovai, taip pat 
pretenduojantys į šias parei-
gas asmenys turi būti neprie-
kaištingos reputacijos. Vienas 
iš nepriekaištingos reputacijos 

požymių yra tas, kad asmuo 
yra šiurkščiai pažedęs Lietuvos 
Respublikos viešųjų ir privačių 
interesų derinimo valstybės tar-
nyboje įstatymo reikalavimus 
ir nuo to laiko nėra praėję treji 
metai. Tuo tarpu STT kovo 29 
gautoje pažymoje pateiktoje in-
formacijoje nurodoma, jog 2020 
m. birželio 3 d. Vyriausioji tar-
nybinės etikos komisija (VTEK) 
konstatavo, jog A.Bakaitė, bū-
dama Šakių miesto vietos veik-
los grupės (VVG) pirmininke, 
pasirašė 2019 m. sausio 30 d. 
valdybos posėdžio protoko-
lą, kuriame buvo sprendžia-
mas klausimas dėl jos įdarbi-
nimo Šakių miesto VVG admi-
nistravimo paraiškai įgyvendin-
ti, protokolą. Svarstant šį klausi-
mą, A.Bakaitė privalėjo nusiša-
linti, tačiau to nepadarė, reali-
zuodama savo privatų interesą. 
Nenusišalindama nuo šio klau-
simo svarstymo, VTEK vertini-
mu, A.Bakaitė sukėlė interesų 
konfliktą ir tuo šiurkščiai pažei-
dė Viešųjų ir privačių interesų 
derinimo įstatymą.

LV inf.

Vienur vakcinų trūksta, 
kitur jas išpila 
Reda ZARAUSKIENĖ 

Jeigu skiepytis nuo 
COVID-19 viruso atvyksta 
ne visi tą dieną užsiregis-
travę žmonės ir išnau-
dojamos ne visos at-
šildytos vakcinos dozės, 
jos iškeliauja į šiukšlinę. 
Didžiuosiuose miestuo-
se dėl šios priežasties 
jau sunaikintos kelios 
dešimtys vakcinos dozių. 
Už vakcinavimo procesus 
atsakingos Šakių pirmi-
nės asmens sveikatos 
priežiūros centro (PASPC) 
atstovės sako, jog mūsų 
rajone likusių vakcinų 
išpilti kol kas neteko.  

Rajone vakcinų nepilsto 
Nuo skiepijimo pradžios 

Vilniuje iš 100 tūkst. gautų 
vakcinų teko išmesti 70 dozių. 
Kaune iš 64 tūkst. – 32. Taip 
nutinka, kai neateina vienas 
kitas skiepui registruotas 
gyventojas. Kiek vakcinų yra 
tekę išmesti visoje šalyje – ne-
aišku. Dar antradienį premje-
rė Ingrida Šimonytė teigė, jog 
vakcinavimo tvarka bus per-
žiūrima, jei skiepų išmetimo 
atvejų padaugės.

nukelta į 3 psl.

nukelta į 5 psl.

Lekėtiškiams iki šios stotelės tenka pėsčiomis eiti beveik du kilometrus, todėl daugiau nei dešimt metų jie prašo rajono vadovybės 
supratimo ir pagalbos stotelę įrengiant Kauno gatvėje. Deja, savivaldybė niekuo padėti negali. S.Sinkevičiaus nuotr.

Už vakcinavimo procesus Šakių rajone atsakinga L.Rusakevičienė 
sakė, kad mūsų rajone COVID-19 vakcinų išmesti neteko. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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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-

02
08

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

Brangiai 
superkame
juodojo metalo LAUŽĄ

Prekyba akmens anglimi, 
durpių briketais, 

fasuota anglimi po 25 kg

Mieste atvežame nemokamai

R-0209

Gauta nauja akmens anglių siunta

Kovo  25–31 dienomis 
rajono policijos 
komisariate registruotų 
įvykių suvestinėje 
– vienas įsilaužimas, 
vienas smurto atvejis, 
vengimas atlikti 
baudžiamojo poveikio 
priemones.

Įsilaužė į vagonėlį
Kovo 27 dieną policijoje 

gautas pranešimas, kad iš 
sodo sklypo, esančio Šilgalių 
kaime, Šakių seniūnijoje, iš-
daužus mobilaus namelio–va-
gonėlio langą, pavogti įvai-
rūs sodo ir buities įrankiai. 
Nuostolis – 1405 eurai. Dėl 
vagystės pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Už šį nusikaltimą, 
kai įsibraunama į patalpą, 
gresia bauda arba areštas, 
arba laisvės apribojimas iki 
šešerių metų.

Sulaikytas 
smurtautojas

Kovo 25 dieną policija 
informuota apie smurtą ar-
timoje aplinkoje – Žėglių kai-

me, Žvirgždaičių seniūnijoje, 
išgertuvių metu vyras (gim. 
1975 m.), būdamas apsvaigęs 
nuo alkoholio, smurtavo prieš 
sugyventinę (gim. 1963 m.), 
sukeldamas jai fizinį skausmą. 
Vyras sulaikytas. Pradėtas iki-
teisminis tyrimas,– už smurtą 
prieš šeimos narį gresia vie-
šieji darbai arba laisvės ap-
ribojimas iki dvejų metų.

Nepaklūsta
Kovo 25 dieną Lietuvos 

probacijos tarnybos Kauno 
regiono skyrius policijai pra-
nešė, kad Kidulių seniūnijos 
Pervazninkų kaimo gyvento-
jas (gim. 1992 m.) vengia at-
likti teismo paskirtą baudžia-
mojo poveikio priemonę. Už 
vengimą atlikti baudžiamojo 
poveikio priemones pradė-
tas ikiteisminis tyrimas. Už 
šį nusikaltimą gresia bauda 
arba areštas.

Informacija parengta 
pagal Marijampolės ap-

skrities vyriausiojo policijos 
komisariato pateiktus 

duomenis.

Klausimas Griškabūdžio kultūros centro 
direktoriui Mindaugui KRIAUČIŪNUI:

– Konkurse į Šakių kultūros centro direktoriaus pareigas 
kovo 9-ąją nuo laimėjusios Aistės Bakaitės atsilikote vos 
0,06 balo. Meras pasirašė potvarkį jos direktore neskirti, 

bet nutarė ir naujo konkurso neskelbti, o pasiūlyti šias 
pareigas Jums. Ar priimsite pasiūlymą?

– Nieko nežinau, jokio raštiško siūlymo negavau. O kai gausiu pa-
siūlymą raštu, tada dar kokią naktį nemiegosiu ir tada nuspręsiu.

Brangus pasveikinimas
Loreta BATAITIENĖ

Dar neaišku, kuo baigsis 
M.A.M.A. apdovanojimų 
renginys, kai karantino 
metu filmavimui 
susirinko būrys žmonių, 
tačiau vasario 16 
dieną Griškabūdyje 
vykęs šimtametės 
pasveikinimas baigėsi 
karantino sąlygų 
pažeidimu, už kurį 
skirta administracinė 
atsakomybė.

Baudos ir svečiams, ir 
šeimininkui

Šimto metų sulaukiančių 
žmonių rajone labai mažai, to-
dėl garbingą jubiliejų šventusi 
Griškabūdžio seniūnijos gyven-
toja sulaukė ypatingo dėmesio. 
Ją pasveikino ir gėlių puokštę 
įteikė rajono meras Edgaras 
Pilypaitis, Griškabūdžio se-
niūnas Saulius Naumavičius, 
savivaldybės Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Daiva 
Pilypaitytė. Prieš šį pasveiki-
nimą seniūnas S.Naumavičius 
sakė, jog negalėsiantis paspaus-
ti jubiliatei rankos, nes karan-
tinas. Jis žadėjo gėles palikti 
prie durų ir iš tolo pamojuoti 
ranka. Tačiau gražia intencija 
pas šimtametę atvykus rajono 
vadovui ir Socialinės paramos 
skyriaus vedėjai, prie jų prisi-
jungė ir seniūnas. Apie rajono 
gyventojos pasveikinimą meras 
nuotraukas paskelbė viešojoje 
erdvėje, todėl netrukus sulaukė 
reakcijos – ne vienas suabejojo, 
ar toks elgesys tinkamas, nes 
karantino metu draudžiama 
bendrauti skirtingiems ūkiams. 
Informacija apie galimai karan-
tino režimo pažeidimą buvo 
pateikta rajono policijos ko-
misariatui.

„Policija privalo reaguoti 
į pranešimus. Merui bauda 
neskirta, nes jis yra patei-
kęs prašymą susipažinti su 
bylos medžiaga, atsakymą 
tokiu atveju rengia Policijos 
departamento Informacijos 
teikimo skyrius. Pamatę, kad 
medžiaga pateikta susipažini-
mui, numatysime laiką bylos 
nagrinėjimui ir priimsime 
sprendimą“,– kalbėjo rajono 
policijos komisariato viršinin-
kas Aušrys Kvederevičius. Už 
karantino režimo nesilaikymą 
merui gresia administracinė at-
sakomybė – piniginė bauda iki 
500 eurų.

Baudos skirtos ir kartu bu-
vusiems seniūnui bei Socialinės 
paramos skyriaus vedėjai – jie 
su pažeidimu sutiko iš karto 

ir, gavę administracinio nusi-
žengimo kodekso pažeidimo 
protokolus, pusę numatytos 
baudos jau sumokėjo,– sumo-
kėta laiku, bauda pagal nusta-
tytą tvarką sumažėja perpus. 
Bauda skirta ir namo gyven-
tojui, šimtametės sūnui, kuris 
sutiko nusižengęs ir baudą nu-
statytu terminu sumokėjo.

Tyrimas nebaigtas
„Mano atveju turimas ne-

baigtas, kadangi paprašiau gali-
mybės susipažinti su bylos me-
džiaga, surinktais įrodymais, 
tačiau jos dar nesu gavęs. Tad 
ir daryti ar komentuoti neturiu 
ką... Dėl kitų darbuotojų, gavu-
sių baudas, esu įsitikinęs, kad 
policija neįvertino Vyriausybės 
nutarimo Nr.1226 2.2.1 pa-
punktyje išdėstytų išimčių ir 
sveikatos apsaugos ministro 
įsakymu nurodytų būtinųjų 
apsaugos priemonių naudo-
jimo laikymosi/nesilaikymo 
fakto“,– komentavo meras 
E.Pilypaitis.

Jo nurodytas Vyriausybės 
nutarimas skamba taip: 
„Valstybės ir savivaldybių ins-
titucijose, įstaigose, valstybės 
ir savivaldybių valdomose 
įmonėse bei privačiame sek-
toriuje darbas organizuoja-
mas ir klientai aptarnaujami 
nuotoliniu būdu, išskyrus at-
vejus, kai atitinkamas funkci-
jas (darbą) būtina atlikti darbo 
vietoje, užtikrinant valstybės 
lygio ekstremaliosios situacijos 
operacijų vadovo nustatytas as-
menų srautų valdymo, saugaus 
atstumo laikymosi, būtinos 
visuomenės sveikatos saugos, 
higienos, asmenų aprūpinimo 
būtinosiomis asmeninėmis ap-
saugos priemonėmis sąlygas. 
Privaloma užtikrinti būtinųjų 
neatidėliotinų įstatymų nu-
statytų funkcijų (darbų) at-
likimą“.

Situacija visiems 
nemaloni

A.Kvederevičius teigė, kad 
anksčiau paklausėjams me-

džiagą teikdavo rajono poli-
cijos komisariatas, bet pasi-
keitus tvarkai dabar merui ją 
pateiks Policijos departamento 
Informacijos teikimo skyrius. 
Rajono policijos komisariato 
vadovas pripažino, kad situacija 
nėra maloni, tačiau galiojantys 
teisės aktai nenumato kitos ga-
limybės, todėl administracinio 
nusižengimo kodeksą teko tai-
kyti visiems tuo metu namuose 
buvusiems ūkiams.

„Nebuvo pareigūnui palikta 
diskrecijos teisė bausti arba ne-
bausti žmogaus, kuris gyvena 
tuose namuose, nes pažeidi-
mas buvo padarytas ir visuo-
menei paviešintas“,– kalbėjo 
A.Kvederevičius. Mero elgesyje 
pareigūnai neįžvelgė būtinybės 
karantino metu lankytis kito 
piliečio namuose. „Aš suprantu 
gražų norą pagerbti šimtametę, 
taip pat suprantu nemaloniai 
pasijautusius tų namų gyven-
tojus, tačiau  situacija neleido 
šitaip elgtis“,- apgailestavo ko-
misariato vadovas.

Po mero Edgaro Pilypaičio, seniūno Sauliaus Naumavičiaus ir Socialinės paramos skyriaus vedėjos 
Daivos Pilypaitytės vizito pas šimtametę bei paviešintų nuotraukų policija ėmėsi tyrimo dėl 
atsakomybės pažeidus karantino reikalavimus. Nuotrauka iš “Facebook“.
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Savaitės klausimas
Kaip vertinate tai, kad prioritetinėje 
vakcinuojamųjų eilėje – pirmieji šalies ir 
savivaldybių valdžios asmenys?

Aušra
iš Lekėčių:

–  Kad šalies valdžia, taip pat 
ir rajono meras, rodo pavyzdį 
skiepydamiesi, tai labai šaunu 
– taip jie reabilituoja vakciną, 
kuri sukėlė tiek daug neigiamų 
atgarsių. Kol aš sulauksiu skie-
po, tai nežinia, kokia teks vakci-
na, todėl kol kas apie tai negal-
voju. Be to, manau, kad seniai 
reikėjo leisti skiepyti visus iš ei-
lės, nes senjorai jau vakcinuoti, 
o keičiant prioritetus atsiranda 
tik daugiau painiavos. Per daug 
grupių ir suskirstymų tiek vak-
cinavime, tiek ir testavime. Kas 
norėtų, tam galėtų leisti regis-
truotis vakcinacijai, ir kiekvie-
nas lauktume savo eilės.

Gintautas
iš Lekėčių:

– Man tai tas pats, ar pirmiau 
skiepijami valdžios atstovai, ar 
kiti žmonės. Kai ateis laikas, tai 
ir mes sulauksime vakcinos – 
ramiai gyvenu ir per daug apie 
tai negalvoju. Daugelis man ar-
timų žmonių virusu jau persirgo 
– vieni labai lengva forma, kiti 
karščiavo, blogai jautėsi arba 
jau paskiepyti. Per daug kal-
ba apie tą virusą, tarsi netu-
rėtų ką veikti. Buvo gripas ir 
nuo jo taip pat mirdavo žmo-
nės, o dabar… Pavargo žmo-
nės nuo ribojimų, nuo gąsdi-
nimų, nuo to, kad negali ben-
drauti su artimaisiais, kad gra-
sinama baudomis. Nepatinka 
man ir tai, kad vienoje šalyje 
pagaminta vakcina perkama, 
o iš kitos neima tik dėl politi-
nių motyvų.

Algimantas
iš Bliuviškių:

– Pasakysiu tiesiai šviesiai – 
yra didžiulė netvarka ir dau-
giau nieko. Man nuo to, kad 
bus paskiepyti valdžios atsto-
vai, nebus nei geriau, nei blo-
giau. Nesupaisyti, kas ir kodėl 
vyksta, nes kasdien keičiama 
nuomonė ir tvarkos. Aš pats gal 
tik kitais metais sulauksiu vak-
cinos. Panašu, kad tvarka pri-
klauso nuo to, kuria koja minis-
tras išlipo iš lovos. Nieko gero 
nesitikiu.

Laimis
iš Barzdų:

– Labai gerai, kad šalies val-
džia vakcinavosi ir rajono va-
dovybė planuoja tai padaryti. 
Tegul patys išbando, o mes dar 
pagalvosime. Mes, eiliniai žmo-
geliai, pažiūrėsime, kaip jiems 
suveiks vakcina – jeigu nieko 
bloga nenutiks, tai tada ir mums 
bus drąsiau laukti skiepo. Teko 
girdėti, kad kaimo gyventojai, 
kuriems pagal amžių priklauso 
skiepas, prisibijo šalutinio po-
veikio, todėl abejoja skiepais. 
Nelabai pritariu ir testavimui, 
ypač vaikų – jeigu suaugusiam 
ši procedūra nemaloni, tai vai-
kams dar baisiau. Mes nelei-
sime savo vaikų testuoti, nes 
dėl to jie patirtų neigiamų iš-
gyvenimų.

Raimundas
iš Barzdų:

– Mano 72 metų mama jau 
paskiepyta, o aš galvoju, jog 
esu persirgęs virusu, todėl pri-
oritetas skiepyti valdžios atsto-
vus man įtakos nedaro. Galvoju, 
kad visos vakcinos yra geros. 
Jeigu jos yra sukurtos, tai ir tin-
kamos naudojimui.

Iki išsvajotos autobusų stotelės 
– neįveikiama praraja

Pernai jis prašymą įrengti 
autobusų stotelę Kauno gatvė-
je, Lekėčiuose, pateikė savival-
dybės administracijos direkto-
riui Dainiui Grincevičiui. Dar 
pridėjo lapus su 106 gyventojų 
parašais. „Ir seniūnas yra pasi-
rašęs dar tada, kai nebuvo šio-
se pareigose, jis mūsų norams 
pritarė“,– rimtą argumentą 
išsakė lekėtiškis. Jo žodžiais, 
gyventojai naudojasi viešuoju 
transportu – keliauja į dar-
bą, gydymo įstaigas, todėl į 
Lekėčius užsuka ne vienas 
autobusas. Gyventojai nesu-
pranta, kodėl negalima įrengti 
stotelės gyvenvietėje, nes čia ji 
reikalingesnė nei toji, kuri yra 
miške, už dviejų kilometrų 
nuo miestelio centre esančios 
stotelės.

„Stotelė reikalinga ne 
tik Kauno, bet ir Jaunystės, 
Kaštonų gatvių gyvento-
jams, tačiau jos nepavyksta 
išmaldauti. Jeigu negalima 
įrengti naujos, tai gal galima 
vienu kilometru arčiau per-
kelti stotelę, esančią prie ke-
lio Kaunas–Šakiai?“– svarstė 
V.Dvaranauskas.

Nemato galimybių
Kadangi žmonės fiziškai 

nevalioja nueiti kilometro iki 
stotelės, autobusų vairuotojų 
prašo sustoti gyvenvietėje, nors 
stotelės čia ir nėra. „Kur mums, 
seniems, dėtis? Suprantame, 
kad Kauno gatvėje sustoti au-
tobusai negali, bet ir mes paeiti 
nevaliojame. Todėl vairuotojai 
ir pagaili, sustoję išleidžia“,– at-
virauja pašnekovas.

2019 metų pavasarį lekėtiš-
kiai prašymą su parašais įrengti 
autobusų stotelę Kauno gatvėje 
adresavo savivaldybės admi-
nistracijos direktoriui Dainiui 
Grincevičiui. Jis lekėtiškius in-
formavo, kad autobusų stote-
lė, esanti valstybinės reikšmės 
kelyje, priklauso Kauno rajo-
no savivaldybei, todėl ji, atsi-
žvelgdama į įprašymą, turėtų 
kreiptis į savininką – Lietuvos 
automobilių kelių direkciją – ir 
prašyti stotelę perkelti.

Be to, direktorius informa-
vo, kad nauja stotelė Kauno 
gatvėje, Lekėčiuose, gali būti 
įrengiama vadovaujantis tech-
niniais reglamentais, kuriuos 
įvertinus stotelės minėtoje 
vietoje įrengti negalima,– ji 
neatitiktų techninių ir saugu-
mo reikalavimų, nes nebūtų 
užtikrintas saugus keleivių 
įlaipinimas arba išlaipinimas. 
D.Grincevičius atkreipė dėme-
sį, kad atstumas iki artimiausios 
stotelės turi būti daugiau nei 
vienas kilometras, o dabar yra 
tik apie 900 metrų. Akcentuota, 
kad įrengus stotelę Kauno gat-
vėje, joje galėtų sustoti tik ra-
jono savivaldybės patvirtintais 
reguliaraus vietinio susisiekimo 
maršrutais važiuojantys auto-
busai, o tolimojo susisiekimo 
maršrutų trasas ir sustojimo 
vietas nustato Valstybinė kelių 
transporto inspekcija.

Susirašinėjimai 
nepadėjo

Kadangi rajono savivaldybės 

vadovybė lekėtiškiams patarė 
kreiptis į Kauno rajono savi-
valdybę, tai gyventojai papra-
šė Seimo narės Irenos Haase 
tarpininkavimo. Į politikės 
paklausimą Kauno rajono 
savivaldybės meras atsakė, 
kad stotelė ties Lekėčiais yra 
Lietuvos automobilių kelių di-
rekcijos teritorijoje, o prižiūri 
ją AB „Kelių priežiūra“. Kauno 
rajono savivaldybė šios stotelės 
nevaldo, tik naudojasi organi-
zuodama vietinio susisiekimo 
maršrutą Kačerginė–Lekėčiai. 
Tomis pačiomis sąlygomis sto-
tele naudojasi ir Šakių rajono 
savivaldybė bei jos vežėjas UAB 
„Šakių autobusų parkas“.

„Todėl Kauno rajono savi-
valdybė negali nei panaikinti, 
nei perkelti stotelės, juolab kad 
tai nėra kilnojamas daiktas, to-
dėl gali būti tik demontuotas. 
Kadangi Lekėčių miestelio gy-
ventojų pageidaujama stotelės 
vieta yra Šakių rajono savival-
dybei priklausančiame vietinės 
reikšmės kelyje, Kauno gatvėje, 
todėl stotelę šioje gatvėje pagal 
poreikius turėtų įrengti Šakių, 
o ne Kauno savivaldybė“,– tei-
giama rašte.

Lekėčių seniūnas Ričardas 
Krikštolaitis pripažino, kad 
gyventojams reikia autobusų 
stotelės Kauno gatvėje, jis ir 
pats domėjosi jos įrengimo ga-
limybėmis, tačiau nusviro ran-
kos, kai sužinojo reikalavimus. 
Pirmiausia reikia vietos stotelei 
ir neužtenka ją vien tik įrengti, 
jai būtinas lėtėjimo takas au-
tobusui privažiuoti ir saugiai 
išleisti – įlaipinti keleivius. 
„Buvo kalbama, kad gyven-
tojai galėtų tam paaukoti dalį 
nuosavo žemės sklypo, tačiau 
viskas taip ir liko šnekomis. Tai 
sena problema, kurios niekam 
nepavyko išspręsti“,– gūžčiojo 
pečiais seniūnas. Jo žodžiais, 
daug kas ketino įrengti autobu-
sų stotelę, tačiau niekam nepa-

vyko. „Netoli to žmogaus namų 
už atkaklumą ir iniciatyvas bus 
pastatytas suolelis“,– šypsojosi 
seniūnas.

Koją kiša ministerijos 
vizija?

Savivaldybės Ūkio, archi-
tektūros ir investicijų skyriaus 
vedėjas Arvydas Šlėderis teigė, 
kad autobusų stotelės įrengi-
mas yra tik lėšų klausimas, 
tačiau problema – vežėjai. 
„Yra nauja vežėjų koncepcija 
– jie tiesiog neužsuks ir gali 
nesustoti, jeigu nebus trijų ki-
lometrų atstumo tarp stotelių. 
Tai aktualu karantino metu, kai 
daug maršrutų atšaukta ir ne-
liko“,– kalbėjo A.Šlėderis. Jo 
žodžiais, keičiasi ir maršrutai, 
ir Vyriausybės požiūris – jie 
nepalankūs rajonui, nes kiti 
vežėjai gali nevažiuoti esamais 
maršrutais. „Kada Susisiekimo 
ministerija darys pakeitimus, 
negalėčiau pasakyti. Todėl ir 
apie stotelę gyventojams nie-
ko negaliu pasakyti. Vieni auto-
busai gali užsukti į Lekėčius, 
kiti – ne. Tolimųjų reisų auto-
busai tarpinėse stotelėse ne-
stos“,– teigė pašnekovas.

Jo žodžiais, važiuojančių 
autobusais mažėja, todėl nema-
žai maršrutų yra nuostolingi ir 
kompensuojami valstybės arba 
savivaldybės. „Kol nebus aiški 
Susisiekimo ministerijos po-
zicija dėl autobusų maršrutų 
pertvarkymo, tol nereikėtų 
bėgti priešais traukinį rengiant 
stotelę“,- sakė vedėjas.

Ministerija nenusigręžė 
nuo žmonių

Savivaldybės tarybos narys, 
Susisiekimo ministro patarėjas 
Mindaugas Tarnauskas atsa-
kingai pareiškė, kad artimiau-
siu metu autobusų maršrutų 
ir sustojimų skaičius nesikeis. 
„Viešojoje erdvėje buvo disku-
tuojama apie tolimojo susisie-

kimo viešuoju transportu per-
tvarką, tačiau pakeitimai galimi 
tik kelių metų perspektyvoje, 
kai bus atlikti namų darbai 
– išsiaiškinti savivaldybių po-
reikiai ir vežėjų galimybės. Apie 
jokius konkrečius pakeitimus 
ministerija dar nekalba“,– gy-
ventojus nuramino politikas. 
Jis akcentavo, kad šiuo atveju 
aktualesnė Vidaus reikalų mi-
nisterijos planuojama vietinio 
susisiekimo pertvarka, kurios 
metu regionuose atsirastų cen-
trai, organizuojantys vietinio 
susisiekimo maršrutus. Tačiau 
ir šie pakeitimai galimi tik po 
poros metų.

„Susisiekimo ministerija su-
interesuota eiti tuo keliu, kad 
būtų tenkinti ir gyventojų, ir 
savivaldybės lūkesčiai. Todėl 
įrengiant stotelę Kauno gat-
vėje, Lekėčių miestelyje, ne-
reikėtų baimintis būsimų mi-
nisterijos sprendimų, reikia tik 
savivaldybės noro“,– įsitikinęs 
M.Tarnauskas.

Norėtų ne kryželio, bet 
pliusiuko

Lekėtiškis V.Dvaranauskas 
nebežino, nei kur gali kreiptis, 
nei kaip prašyti. Jis sako, kad 
senieji gatvės gyventojai jau 
baigia išmirti ir neliks kam tęsti 
pradėto žygio dėl stotelės. Mato 
lekėtiškis, kad kituose mieste-
liuose, pavyzdžiui, Liepalotuose 
ar Gelgaudiškyje, autobusų 
stotelės įrengtos arčiau nei 
vieno kilometro atstumu, o 
valdininkai išmatuoti tikslaus 
atstumo į Lekėčius greičiausiai 
nė nevažiavo. Negi lekėtiškių 
svajonė neišpildoma tik dėl 100 
metrų?

V.Dvaranauskui norėtų, 
kad sąraše su parašais prie 
jo pavardės būtų ne kryželis, 
bet pliusiukas, liudijantis, kad 
žmogaus balsas buvo išgirstas 
ir darbas atliktas.

pradžia 1 psl.

Lekėtiškis Vytautas Dvaranauskas lapuose su parašais prie prašymo deda vis daugiau kryželių 
– autobusų sustojimo aikštelės kai kurie taip ir nesulaukė. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Šakių rajono savivaldybė skelbia Atvirųjų 
jaunimo centrų ir atvirųjų jaunimo erdvių veiklos 

2021 metų projektų finansavimo konkursą.
Konkursui projektus gali teikti teikėjai, Lietuvos Respublikos 

įstatymų nustatyta tvarka registruoti kaip  juridiniai asmenys, 
kurie paraiškos teikimo dieną atitinka Atvirųjų jaunimo cen-
trų ir atvirųjų jaunimo erdvių identifikavimo ir veiklos koky-
bės priežiūros tvarkos apraše išvardytus požymius.

Užpildytos paraiškos  priimamos elektroniniu būdu 
savivaldybe@sakiai.lt  (Bažnyčios g. 4, Šakiai) 

iki 2021 m. balandžio 12 d. (įskaitytinai). 

Informacija teikiama tel. 8 (345) 66115 
arba el. paštu danute.jurgutiene@sakiai.lt  

Daugiau informacijos ir paraiškos formą galima rasti  
www.sakiai.lt  žr. Gyventojams, žr. Konkursai“ R-

01
95

Brangūs „UAB Lukšių pieninė“ pieno statytojai,

Sveikiname Jus su Šv.Velykomis!
Tegul kartu su pavasariu į Jūsų
Namus ateis ramybė, šiluma,

Džiaugsmas ir tikėjimas.
UAB “Lukšių pieninė” kolektyvo vardu sveikina

Direktorius Genadijus Butkus

Mielieji
Su šventomis Velykomis, 

su pavasario ir atgimimo švente.
Tegul Kristaus Prisikėlimo dienos nuotaika aplanko 

kiekvienus namus ir atneša tvirtą žinojimą, jog 
sugebėsime nugalėti bet kokias negandas, 

o kiekvienas gyvenimo etapas yra tikėjimo, 
vilties ir meilės laikas.

Šviesių dienų ir stiprios sveikatos.
Savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis

Šakių verslo 
informacijos centras 
informuoja:

ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKAUS 
IR VIDUTINIO VERSLO PLĖTROS FONDAS

balandžio mėnesį renka Smulkaus ir 
vidutinio verslo plėtros fondo paraiškas 

visoms priemonėms.
Paraiškos renkamos  iki balandžio 30 d. 15 val.

Daugiau informacijos tel.: 8 615 66 997; 8 612 17 767 arba 
el.paštu svic.maket@sakiai.lt, sakiuverslocentras@gmail.com.

R-
02

17

Mielieji,
Šventų Velykų stebuklas 
tegul prikelia mumyse 

visus šiltus jausmus, visą 
pasitikėjimą savimi ir 

žmonėmis, visą norą vėl 
kurti, vėl džiaugtis, vėl 

gyventi. 
Su Prisikėlimu! 

Su amžinai sugrįžtančiu 
pavasariu! 

Su nenugalima dieviška 
žmogaus viltimi!
Jūsų Seimo narys 
Giedrius Surplys

Medžių genėjimas gali 
prišaukti nemalonę

Loreta BATAITIENĖ

Pernai rajone Aplinkos 
apsaugos departamentas 
nustatė ne vieną 
neteisėtą medžių kirtimą 
ir genėjimą, todėl skyrė 
baudas. Ar panašių 
atvejų nebus ir šiais 
metais?

Beveik visi medžiai 
– saugotini

Seniūnai, kiek spėjo, tiek iki 
kovo 15 dienos genėjo medžių 
šakas, nes prasidėjus intensy-
vesniam laukinių paukščių vei-
simosi laikotarpiui, iki rugpjū-
čio 1-osios draudžiama kirsti 
ir genėti saugotinus medžius. 
Saugotinus medžius leidžiama 
genėti, jei genimų šakų skers-
muo (pjūvio vietoje) yra ne 
didesnis kaip 5 centimetrai. 
Privačioje žemėje mieste sau-
gotinas yra didesnio nei 20 cen-
timetrų, ne mieste – didesnio 
kaip 30 centimetrų skersmens 
medis. Žemės ūkio paskirties ir 
rekreacinio naudojimo žemės 
sklypuose privačioje žemėje 
saugotini didesni nei 30 cen-
timetrų skersmens medžiai.

Yra tik kelios išimtys, kai 
medžiai nesaugotini, todėl 
draudimas netaikomas, kai 
kyla grėsmė žmonių gyvybei, 
sveikatai, turtui, saugiam eis-
mui, saugiam elektros energi-
jos, šilumos, dujų, naftos ir jos 
produktų tiekimo atnaujinimui. 
Kita išimtis – kai pateikiama 
eksperto, baigusio biologijos 
krypties studijas ir įgijusio 
kompetencijų ornitologijos 
srityje, pažyma, jog kertama-
me medyje nėra besiveisiančių 
laukinių paukščių.

Nežinojimas neatleidžia 
nuo atsakomybės

„Žinome tvarką, todėl dar-
bus jau baigėme. Kadangi visos 
seniūnijos turi vieną bokštelį, 
o sniegas ilgai laikėsi ir šalo, 
tai per trumpą laiką nugenėti 
medžių visame rajone neįma-
noma. Prašiau vietinio lekėtiš-
kio padėti ir jis talkino“,- kal-
bėjo Lekėčių seniūnas Ričardas 
Krikštolaitis. Kol nebuvo tokių 
griežtų aplinkosauginių reika-
lavimų, seniūnijos neskubėda-
mos genėdavo medžius, tačiau 
pastaruosius metus seniūnai 
sukasi kaip išmano.

Genėti medžius, kaip ir 
atlikti kitus specifinius dar-
bus, reikia išmanymo. Pernai 
aplinkosaugininkai Kudirkos 
Naumiestyje nustatė tris ne-
teisėtus medžių kirtimo ir ge-
nėjimo atvejus, darbus atliku-
siems asmenims teko atlyginti 
daugiau kaip 6 tūkst. eurų žalą 
gamtai. Pareigūnai nustatė, kad 
neteisėtai buvo kertamos bei 
genimos mažalapės liepos ir 
paprastieji ąžuolai. Darbus 
atlikę asmenys leidimų to da-
ryti neturėjo. Iš viso aplinko-
saugos inspektoriai surašė tris 
administracinio nusižengimo 
protokolus – baudos buvo skir-
tos vienam fiziniam asmeniui 
ir dviejų įmonių atstovams. 
Medžius kirtusiems asmenims 
skirta 100 eurų baudų.

Pareigūnai nubaudė ir iš-
važiavo, tačiau situacija dėl to 
nepasikeitė, tik seniūnai tapo 
atsargesni.

Nenori rizikuoti
„Jeigu savivaldybė būtų tur-

tinga, tai pasamdytų leidimus 
turinčią įmonę, kuri teisingai 
nugenėtų medžius. Bet visi su-

prantame, kad reikia taupyti. 
Kaip ir sniego valymu žiemą 
– jeigu Lekėčių seniūnijoje už 
nuvalytus kelius įmonei su-
mokėtų pagal nustatytus įkai-
nius, tai pinigų kelių remontui 
tikrai nebūtų likę“,- pastebėjo 
Lekėčių seniūnas. Žiemą buvo 
daug sniego, todėl šioje seniū-
nijoje greideris nuvalė apie 
400 kilometrų kelių ir tai būtų 
kainavę beveik 12 tūkst. eurų, 
o svarbiausia, kad darbai būtų 
atlikti pagal eiliškumą. „Mes, 
seniūnai, stengiamės, kad žmo-
gui būtų geriau, tačiau įstaty-
mai ir nurodymai ne retai tam 
prieštarauja. Galėtume genėti 
medžius ir po kovo 15 dienos, 
tačiau būtina gauti ornitologų 
leidimą, o tam leidimui vėl rei-
kės pinigų. Prigalvoja biurok-
ratijos, kuri moka tik reikalauti 
ir nėra laiko dirbti“,- piktinosi 
R.Krikštolaitis.

Seniūnai savivaldybės vado-
vybei siūlė paraginti avarinių 

medžių pjovėjus darbus at-
likti kuo greičiau, nelaukiant 
rudens arba žiemos. Tačiau 
jiems buvo paaiškinta, jog 
teks laukti rugpjūčio 1 dienos. 
Aplinkosaugininkai avarinius 
medžius šalinti leidžia visus 
metus, tačiau net ir tais atve-
jais, kai galioja išimtys, darbai 
gali būti organizuojami tik tu-
rint savivaldybės leidimą kirsti, 
persodinti ar kitaip pašalinti, 
genėti saugotinus medžius ir 
krūmus. Todėl ir nenori niekas 
rizikuoti,– leidimai dėl avari-
nių medžių šalinimo ypatingos 
skubos tvarka dar nebuvo iš-
duoti, eksperto paslaugų taip 
pat neprašyta.

Po karantino – 
seminaras

Aplinkos apsaugos departa-
mento Marijampolės valdybos 
Kazlų Rūdos aplinkos apsau-
gos inspekcijos viršininkas 
Algimantas Paplauskas sako, 

kad ne tik savivaldybėje, bet ir 
seniūnijose galėtų būti specia-
listai, kurie turėtų leidimus at-
likti medžių genėjimo darbus. 
„Ne laikas tuo rūpintis, kai 
medžiai neteisėtai nugenėti 
ir paskirtos baudos“,- teigė 
pašnekovas. Jis priminė, kad 
želdinių apsauga yra savivaldy-
bės funkcija, todėl gali išduoti 
leidimus genėti arba pjauti 
medžius. Aplinkos apsaugos 
inspekcijos atstovas tvirtino, 
kad savivaldybėje turi būti už 
želdinių apsaugą atsakingas 
žmogus, tačiau pripažino, kad 
tokių specialistų stokoja visos 
savivaldybės.

Savivaldybės Ūkio, archi-
tektūros ir investicijų skyriaus 
vyriausioji specialistė Kristina 
Juodvalkienė numačiusi seniū-
nijų darbuotojams organizuoti 
medžių genėjimo seminarą, 
tačiau karantinas sujaukė pla-
nus. „Medžius reikia genėti 
laikantis tam tikrų taisyklių. 
Aš pati konsultuoti negaliu, 
tai geriausia atliktų specialistai, 
bet nuotoliniu būdu to išmokti 
negalima, o praktiškai pama-
tyti trukdo karantino režimas. 
Tikiuosi, kad mokymus pavyks 
organizuoti po karantino“,- vi-
liasi K.Juodvalkienė.

Sulos mėgėjams
A.Paplauskas teigė nesulau-

kęs pranešimų dėl pažeidimų, 
kai valstybei priklausančioje 
žemėje iš medžių leidžiama 
sula. Jis priminė, kad sulą leisti 
galima iš ne plonesnių kaip 20 
centimetrų skersmens medžių, 
kurie bus kertami ne vėliau kaip 
po penkerių metų. Jei medžiai 
bus nukirsti po metų, sula gali 
būti leidžiama ir iš plonesnių 
medžių. Skylės sulai leisti grę-
žiamos ne aukščiau kaip vie-
no metro aukštyje nuo žemės 
paviršiaus, o jų skersmuo turi 
būti iki dviejų centimetrų, gylis 
medienoje – trys centimetrai. 
Tarpai tarp išgręžtų skylių – ne 
mažesni nei 10 centimetrų. 
Baigus leisti sulą reikėtų ne-
užmiršti skyles užkimšti.

Privačios žemės savinin-
kams, leidžiantiems sulą as-
meniniam naudojimui, apri-
bojimai netaikomi. Laukinės 
augalijos išteklių naudojimas, 
pažeidžiant nustatytą tvarką, 
užtraukia baudas nuo 10 iki 
30 eurų.

Teisingai leidžiama sula medžiui nekenkia. S.Sinkevičiaus nuotr.

Kiekvienais metais seniūnai susiduria su ta pačia problema – nėra 
specialistų, galinčių paaiškinti apie teisingą medžių genėjimą, todėl 
tenka sulaukti ir gamtosaugininkų baudų. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Šventes rajonas 
pasitinka kaip vienas 
sveikiausių šalyje

Vienur vakcinų trūksta, 
kitur jas išpila 

Kad vakcinos pasiektų ne 
šiukšlines, o žmones, polik-
linikos rengia rezervinius są-
rašus, į kuriuos stengiamasi 
įtraukti konkrečioms priorite-
tinės grupėms priklausančius 
žmones. Vakcinavimo pro-
cesus koordinuojanti Šakių 
PASPC administratorė Laura 
Rusakevičienė tikino, kad mūsų 
rajone vakcinos išmetimo at-
vejų nėra pasitaikę. „Jeigu pa-
skutinis užsiregistravęs žmo-
gus neateina, kviečiame kitus 
rezerviniame sąraše esančius 
žmones, todėl tokių problemų 
pas mus nėra buvę“,– kalbėjo 
L.Rusakevičienė. Jei užsire-
gistravęs žmogus neatvyksta, 
iš pradžių susisiekiama su juo, 
ir jeigu jis patvirtina, kad neat-
vyks, tada rezerviniame sąraše 
ieškoma kito. Ji pripažino, kad 
tokia tvarka yra sudėtinga, tad 
pasitelkiama ir gydytojų pagal-
ba. „Kreipiamės į gydytojus ir 
prašome, kad būtent jie pa-
kviestų prioritetinį asmenį, 
nes geriausiai pažįsta savo 
pacientus ir žino, kam galima 
greitai paskambinti, kas at-
važiuos. Taip ir susiieškome, 
bet tokių atvejų, kad ieškotu-
me paskutinę minutę – viene-
tai. Beveik visi užsiregistravę 
žmonės atvyksta“,– pasakojo 
pašnekovė.

L.Rusakevičienė pripažino, 
kad tokiais atvejais būtų kur 
kas paprasčiau pakviesti jokiai 
grupei nepriklausantį asmenį. 
„Tačiau kol kas tikrai neturime 
poreikio formuoti gyvas eiles“,- 
pridūrė ji. 

Laikinoji Šakių PASPC va-
dovė Ligita Armonavičienė 
pridūrė, kad vakcinų užsiliko 
tik tada, kai Lietuvoje buvo 
kelioms dienoms sustabdytas 
vakcinavimas „AstraZeneca“. 
„Tą dieną turėjome paskiepyti 
140 žmonių, tada ir turėjome 
jų likutį, tačiau jos išnaudotos 
vėl leidus naudoti šią vakciną. 
O „Pfizer“ ir „Modernos“ vak-
cinų tikrai nelieka. Iš tikrųjų 
– jų trūksta, žmonės labai nori 
skiepytis būtent jomis. Jeigu 
būna likę „Pfizer“ vakcinos, 
žmonės prisistato greitai, su 
„AstraZeneca“ likučiu kiek 
sunkiau, bet taip pat randame 
norinčiųjų. Kol kas tikrai ne-
turėjome didelių problemų, 
aišku, jeigu užsiregistruotų 100 
žmonių, o neateitų 50, tada jau 
būtų bėda rasti tuos, kurie pa-
keistų neateinančius. O dabar 
iš 200 neateina du–trys, tada 
juos greitai pakeičiame kitais 

į prioritetines grupes paten-
kančiais asmenimis, kurie 
nori vakcinuotis“,- kalbėjo 
L.Armonavičienė. 

Viena diena – vienos 
rūšies vakcina

Kad vakcina būtų taupoma 
ir neišpilama darbo dienai pa-
sibaigus, Sveikatos apsaugos 
ministerija rekomenduoja 
skiepyti tik su „AstraZeneca“, 
nes atidarytas šios vakcinos fla-
konas gali išbūti iki 48 valandų, 
kai, pavyzdžiui, „Pfizer“ vak-
cina tik iki 6 valandų. Tačiau 
mūsų rajone į šią rekomenda-
ciją neatsižvelgiama. „Mūsų 
praktika tokia: viena diena 
– viena vakcina. Vieną dieną 
žmonės skiepijami „Pfizer“ 
vakcina, kitą dieną „Moderna“ 
ar „AstraZeneca“. Esame per 
dieną vakcinavę keliomis vak-
cinomis, tačiau žmonės, kurie 
dažnai mėgsta atvykti ne savo 
laiku, pamatę, kad prieš jį buvęs 
asmuo vakcinuotas „Pfizer“, o 
jam atiteko „AstraZeneca“, 
buvo nepatenkinti. Kad tokių 
nesusipratimų ir pasipikti-
nimų nekiltų, nusprendėme 
vieną dieną vakcinuoti tos pa-
čios rūšies vakcina“,- aiškino 
L.Rusakevičienė. 

Antradienį už vakcinaciją 
atsakinga Šakių PASPC ko-
manda vyko į Kidulius, trečia-
dienį į Gelgaudiškį, vakar rytą 
darbavosi Šakiuose, po pietų 
Griškabūdyje, šiandien žmonės 
vėl vakcinuojami Šakių jauni-

mo ir kūrybos sporto centre. 
Vieną tokią komandą sudaro 
trys–keturi žmonės, vakcinuo-
ja viena bendrosios praktikos 
slaugytoja, kuri per dieną gali 
paskiepyti iki 190 žmonių. „Šią 
savaitę gavome 632 vakcinas, 
kol kas viską spėjame ir su vie-
na komanda. Jeigu kitą savaitę 
gausime visas mums žadamas 
1110 vakcinų, galbūt reikės 
sudarinėti dar vieną koman-
dą. Jeigu nespėsime išnaudoti 
visų vakcinų iki penktadienio 
vakaro, greičiausiai dirbsi-
me ir savaitgalį“,– kalbėjo 
L.Rusakevičienė. Greitai prie 
Šakių PASPC komandos turė-
tų prisijungti ir keli savanoriai. 
„Vienas iš savanorių turėtų 
atsakinėti į telefono skam-
bučius ir rūpintis išankstine 
registracija, kitas darbuotųsi 
vakcinacijos centre, teiktų 
informaciją čia ateinantiems 
žmonėms, valdytų srautus ir 
t.t.“,– pridūrė Šakių PASPC 
administratorė. 

Išpilti vakciną – 
nusikaltimas 

Savivaldybės ekstremalių-
jų situacijų operacijų vadovas 
Redas Juškaitis pasakojo, kad 
visiškai nesutinka su dabartine 
Sveikatos apsaugos ministerijos 
pozicija. Anot jo, COVID–19 
vakcinos šiuo metu yra per 
daug svarbios ir reikalingos, 
kad būtų išpilamos. „Manau, 
kad čia yra nusikaltimas. 
Reiktų darbą organizuoti taip, 

kad vakcina baigiant dieną ne-
iškeliautų veltui. Tam ir yra re-
zerviniai sąrašai, galbūt reiktų 
rinkti ir antrąjį rezervinį sąra-
šą. Ne tą žmogų vakcinuos, tai 
kitą. Netikiu, kad paskambinus 
dešimčiai žmonių, nė vienas iš 
jų negalėtų atvykti ir pasiskie-
pyti anksčiau nei buvo planuo-
ta“,– kalbėjo R.Juškaitis. 

Sveikatos apsaugos ministe-
rija sako, kad kol kas liekančias 
vakcinas galima naudoti tik į 
prioritetinius sąrašus įtrauk-
tiems žmonėms, tad dėl lie-
kančių dozių stoti į gyvą eilę 
galimybės nėra.  

Tačiau gyvų eilių idėjos eks-
tremaliųjų situacijų operacijų 
vadovas taip pat nepalaiko. 
„Nemanau, kad gyvos eilės 
gerai. Ir mes kartais neišven-
giame prioritetinėms grupėms 
priklausančių žmonių eilės, nes 
vyresnio amžiaus žmonės labai 
mėgsta būriuotis, ateina daug 
anksčiau. Manau, kad suor-
ganizavus vakcinavimą taip, 
kad neatėjus skiepas atitektų 
kitam, nereikėtų nė tų gyvų 
eilių“,– kalbėjo R.Juškatis.   

Planuojama, kad Lietuva 
per balandžio mėnesį gaus 
tiek COVID–19 vakcinų, kiek 
gavo nuo jų tiekimo pradžios. 
Rekordinis 1110 vakcinų skai-
čius per savaitę turėtų pasiekti 
ir Šakių rajoną. Tad išpilamų 
vakcinų dėl užsiregistravu-
sių, bet neatėjusių žmonių 
Lietuvoje gali daugėti.    

Šalies olimpiadoje 
pelnė sidabrą 
Pasibaigus rajoninėms 
olimpiadoms, geriausiai 
jose pasirodžiusiems 
mokiniams respubli-
kinės tik įpusėja. Ne 
išimtis ir informatikos 
olimpiada. Po miestų 
ir rajonų turų buvo 
organizuojama atranka 
į Lietuvos mokinių in-
formatikos olimpiados 
finalą, kuris nuotoliniu 
būdu vyko kovo 21–22 
dienomis. Šiais metais 
atrankinį etapą įveikė 
bei į finalą pateko ir 
Lukšių Vinco Grybo 
gimnazijos dešimt-
okas Pijus Bataitis bei 
aštuntokas Dominykas 
Laukaitis.

 
Kadangi olimpiados fi-

nalas vyko nuotoliniu būdu, 
mokiniai buvo stebimi dvi-
em kameromis. Finalininkų 
stebėtojus skyrė miestai ir ra-
jonai, o juos ir mokinius ste-
bėjo informatikos olimpiados 
komisija. Olimpiada vyko ke-
turiais etapais. Kiekvieno eta-
po metu sprendimams buvo 
skirtos penkios valandos, per 
jas mokiniams buvo pateiktos 
trys užduotys. „Moksleiviai, 
patekę į informatikos olim-
piados finalą, paprastai 
nepriekaištingai žino visą 

vidurinio mokymo progra-
mos programavimo kursą, o 
daugelis iš jų – ir žymiai dau-
giau“,– sakė šiuos mokinius 
ruošęs Lukšių Vinco Grybo 
gimnazijos fizikos ir informa-
cinių technologijų mokytojas 
Antanas Burkšaitis. 

Sėkmingai baigęs visus 
keturis olimpiados etapus, 
Lukšių Vinco Grybo gimna-
zijos moksleivis D.Laukaitis 
Lietuvos informatikos olim-
piados 7–8 klasių grupėje ap-
dovanotas sidabro medaliu, 
diplomu ir specialiais rėmėjų 
prizais.

A.Burkšaitis pasakojo, jog 
Dominyko tikrai negalima va-
dinti olimpiadų naujoku. Jis 
dar praėjusiais metais buvo 
pakviestas atstovauti Lietuvai 
Europos jaunių informatikos 
olimpiadoje. 

LV inf. 

 Nors COVID–19 
situacija Šakių rajone 
gerėja, Lietuvoje 
užsikrečiančių šiuo 
virusu vėl daugėja. 
Ketvirtadienio 
duomenimis, Šakių 
rajone COVID–19 
virusu sirgo 38 
mūsų gyventojai, 
saviizoliacijoje šiuo 
metu yra 156 šakiečiai. 

Tarp sveikiausių 
Ekstremaliųjų situacijų 

operacijų vadovas Redas 
Juškaitis pasakojo, kad pa-
starąją savaitę COVID–19 
diagnozę per dieną vidutiniš-
kai išgirsta du žmonės. Šakių 
rajono rodiklis – 84 atv./100 
tūkst. gyv. (Lietuvos – 339,2). 
„Lietuvoje esame vienuolik-
ti“,– sakė R.Juškaitis. Tačiau 
džiaugtis anksti, itin blogai 
laikosi Marijampolės savi-
valdybė, kuri velkasi gale. 
„Taip pat žinau, kad per Šv. 
Velykas į Lietuvą grįš nemažai 
užsienyje gyvenančių žmonių. 
Tikiuosi, kad naujų židinių 
nebus. Žinoma, grįžusieji turi 
turėti neigiamą testo atsaky-
mą, izoliuotis. Bet šiandien 
mūsų rodikliai geresni nei 
praėjusią savaitę“,– kalbėjo 
R.Juškaitis. Jis pridūrė, jog 
Šakių rajone nebuvo fiksuota 
nė viena COVID–19 viruso 
atmaina.

Pašnekovas pranešė, jog 
Šakių COVID–19 mobilia-
me patikros punkte nuo ket-
virtadienio galės pasitikrinti 
dar daugiau žmonių (iki 73). 
Pratęstas ir punkto darbo lai-

kas. Nuo šiol jis veiks iki 14 
val. Padidintas greitasis anti-
genų testų skaičius, jis, anot 
R.Juškaičio, paklausiausias.

Per septynias dienas tyri-
mus dėl galimo COVID–19 
viruso atliko 402 rajono gy-
ventojai, virusas nustatytas 
3,2 proc. žmonių. 

Po 200 vakcinų kasdien
Pašnekovas informavo, 

jog planuojama, kad balan-
džio mėnesį Šakius pasieks 
4700 COVID–19 vakcinų. 
„Jeigu penktadienį tikrai 
gausime 600 „Vaxzevria“ 
(„AstraZeneca“) vakcinų, 
tuomet į darbus kibsime ir 
šį šeštadienį. Jeigu gausi-
me visas žadėtas vakcinas, 
balandžio mėnesį kasdien 
vakcinuosime po 200 rajono 
gyventojų“,– teigė jis.  

R.Juškaitis pasakojo, kad 
rajone vis dar yra apie trečda-
lis vyresnių nei 70 metų žmo-
nių, kurie nebuvo vakcinuoti. 
„Taip atsitiko todėl, kad dalis 
senjorų nebuvo sutikę skie-
pytis „Vaxzevria“, todėl buvo 
braukiami iš sąrašo. Šiandien 
jie turi galimybę persigalvoti 
ir rinktis kitą vakciną, todėl 
labai kviečiu pasinaudoti šia 
proga“,– sakė R.Juškaitis. 

Norintieji vakcinuotis arba 
jų šeimos nariai, kurie gali už-
registruoti senjorus vakcinai, 
turėtų skambinti tel. nr. 8 345 
60725.  

Šakių rajone vakciną iki 
ketvirtadienio ryto buvo 
gavę jau daugiau nei 3,5 tūkst. 
mūsų gyventojų. 

LV inf.  

pradžia 1 psl.

Jau kitą savaitę Šakius turėtų pasiekti rekordinis vakcinų skaičius per savaitę – daugiau nei tūkstantis 
dozių. S.Sinkevičiaus nuotr. 
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Šis laikmetis – iššūkis mums visiems
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Artėja svarbiausios 
kriškščioniškojo 
gyvenimo metų šventės 
– Šventosios Velykos, 
kurias, deja, jau antrą 
kartą teks švęsti 
karantino sąlygomis. 
Karantino, kuris 
neabejotinai palietė 
visų žmonių gyvenimus, 
privertė prisitaikyti prie 
jų ir Bažnyčiai. Kokios jos 
šiais metais bus, tos Šv. 
Velykos, kaip pandemija 
įtakojo Bažnyčios 
gyvenimą, kalbuosi su 
Vilkaviškio vyskupijos 
vyskupu JE Rimantu 
NORVILA.

– Pradžiai galbūt pakal-
bėkime apie tai, kas aktua-
liausia. Kokios gi šiais metais 
bus Šv. Velykos, ar tikintieji 
Mišiose, kaip ir pernai, turės 
dalyvauti tik per televizijos 
ekraną?

– Dėl Velykų dar nemažai 
nežinios. Užsikrėtimų skai-
čiai, išskyrus Marijampolę, 
kituose dekanatuose ženkliai 
nedidėja, ir tikimės, kad Velykų 
šventėms mes vienaip ar kitaip 
pasiruošime. Didesnėse parapi-
jose greičiausiai bus atsisaky-
ta Velykų procesijos, kad būtų 
galima turėti daugiau šventų 
Mišių, kad žmonės, kurie nori 
jose dalyvauti, pasiskirstytų, 
nebūtų didelių susitelkimų. 
Taip pat, be abejo, visa eilė 
transliacijų bus tiek per tele-
viziją, tiek internete  skirtingu 
laiku. Didžiulis pagalbininkas 
tiems, kurie nelabai mėgsta 
televizijos ir neturi interneto, 
yra „Marijos radijas“, kuris kas-
dien po keletą kartų iš įvairių 
vietų taip pat transliuoja šv. 
Mišias. Tikimės, kad Didžiojo 
tridienio prieš Velykas metu 
– Didįjį Ketvirtadienį, Didįjį 
Penktadienį ir Didįjį Šeštadienį, 
pamaldos bus gal kiek trum-
pesnės daugelyje parapijų, jeigu 
tik susirgimų skaičiai nepa-
didėtų. Mūsų vyskupijoje tik 
vienintelė Marijampolė, kur 
situacija sudėtingesnė. O Šakių 
krašte situacija nebloga, todėl 
manau, kad Šv. Velykų dieną 
šv. Mišiose dalyvauti žmonės 
galės savo parapijose. O jeigu 
nenori rizikuoti, tai linkėtume 
kitu laiku užeiti į Dievo namus, 
prašysime kunigų, kad švenčių 
dienomis paliktų atviras baž-
nyčias.

– Paprastai iki Velykų 
tikintieji turi prieiti išpa-
žinties. Karantinas šią tra-
diciją pakoregavo, daugelis 
to padaryti nespėjo. Ką pa-
tartumėte?

– Iki Šv. Velykų galioja ta 
pati tvarka. Sekmadienį kuni-
gai paprastai stengiasi, kiek yra 
galimybė, išklausyti išpažintis, 
bet yra ankstesnis Vyskupų 
konferencijos pasiūlymas ir 
paraginimas dėl išpažinties 
laiko tiesiog susitarti su kunigu 
individualiai, ją atlikti ramiai, 
neskubant, laikantis saugaus 
būdo tai atlikti. Klausyklose 
prašome kunigų, kad tas lange-
lis būtų užklijuotas hermetiška 
plėvele, naudotis veido kau-
kėmis, dezinfekuoti patalpas. 
Tikimės, kad išpažintys nesu-
darys didelio pavojaus tikintie-
siems. Labai norisi raginti, kad 
išpažinčių neatidėliotų ir jas at-
liktų. Dar norisi priminti, kad 
nuo senų laikų Lietuvoje galioja 

tvarka, kad velykinė išpažintis, 
kurie nesuspėja ar neturi gali-
mybių,  gali būti atliekama iki 
birželio 29-osios, šv. apaštalų 
Petro ir Povilo iškilmės, bet ir 
po to ja galima pasinaudoti. 
Tik labai norisi prašyti šven-
čių dienomis, Velykų dieną, 
tuo klausimu kunigus mažiau 
varginti, kad jie galėtų tinka-
mai pasiruošti Dievo žodžiui, 
pasišvęsti liturgijai, daugiau 
Mišių aukoti, kad nepervarg-
tų, kaip tai kartais nutinka. 
Geriau išpažintį atlikti prieš, 
o jeigu nespėjo – jau po Velykų. 
Svarbu nebijoti kreiptis į savo 
parapijos kunigus, kad paskirtų 
laiką išpažinčiai, ir manau, kad 
susitarsite.

– Gegužės mėnesį papra-
stai buvo teikiami Pirmosios 
Komunijos ir Sutvirtinimo 
sakramentai. Kaip bus šiais 
metais?

– Taip, Sakramentų tei-
kimas mums taip pat daug 
neaiškumų keliantis dalykas. 
Numatome kelis scenarijus. 
Tiek ir Sutvirtinimams, kai 
vyskupui tenka važiuoti į pa-
rapijas, tiek ir Pirmajai išpažin-
čiai, Komunijai. Neseniai vyko 
dekanatų kunigų susirinkimai, 
be abejo nuotoliniu būdu. 
Šakių dekanato susirinkimas 
vyko kovo 24 dieną, patarėme 
kunigams, kad šiemet truputį 
pavėlintų Pirmosios Komunijos 
ir Sutvirtinimo sakramentų tei-
kimą, ruoštųsi ne anksčiau kaip 
gegužės antroje pusėje ar net 
birželio mėnesį. Kiek konsul-
tuojamės su medikais, tai yra 
vilčių, kad situacija turėtų būti 
šiek tiek geresnė, nebent kitos 
viruso atmainos mums viską 
sugriautų. Tikimės, kad tada 
didesnėmis ar mažesnėmis 
grupėmis Sakramentus ga-
lėsime suteikti. Jei visgi susi-
klostytų taip, kad situacija būtų 
labai bloga, tada tas grupeles 
reikėtų dar labiau mažinti, o 
Sutvirtinimo sakramentą, ko 

gero, tektų deleguoti suteikti 
parapijų klebonams. Bet turė-
kime vilties, kad taip nebus.

– Sakykite, kaip, Jūsų nuo-
mone, pandemija apskirtai 
paveikė Bažnyčios gyveni-
mą?

– Kaip ir visas gyvenimo 
sritis, taip ir mūsų visą baž-
nytinę veiklą, sielovadą para-
pijose, vyskupijos veiklą, be 
abejo, labai palietė. Kunigams 
pats sunkiausias periodas buvo 
tuomet, kai šv. Mišiose sekma-
dieniais išvis nebuvo žmonių, 
kai šiokiadieniais vienas kuni-
gas melsdavosi prie altoriaus. 
Tas laikotarpis tapo dideliu 
išbandymu, panašiai, kaip pir-
mosios bangos metu popiežius 
Pranciškus Šv. Petro aikštėje 
vakaro prieblandoje, lyjant, to-
kiu niūriu oru, vienas meldėsi 
už visą pasaulį. Kažką panašaus 
išgyveno ir kiekvienas kunigas 
parapijoje, nes jo tarnystė skirta 
ne tik Dievui, bet ir žmonėms, 
o tų žmonių nėra... Tie dalykai 
atnešė tam tikrų išgyvenimų, 
sunkumų ir kunigams asmeniš-
kai, ir visiems, kurie susiję su 
Bažnyčios veikla. Tai tapo tam 
tikru iššūkiu ir vedant kateche-
zę, ir ruošiantis Sakramentams. 
Taip pat ir visa mūsų misija 
turėjo įgauti kažkokią kitokią, 
vieną ar kitą galimą formą,– 
kai kurie kunigai Mišias pra-
dėjo transliuoti socialiniuose 
tinkluose, katechezės, kaip ir 
ugdymas mokyklose, pamažu 
perėjo prie mokymo per atstu-
mą. Žinoma, nėra tokio gero 
efekto, bet tai geriau negu nie-
ko. Tuo pačiu atsirado naujų 
galimybių, naujų vilčių, bet 
kartu šis persiorientavimas irgi 
buvo tam tikras iššūkis. Visgi 
dalinantis patirtimi vieniems 
su kitais, nors yra sudėtingiau, 
ir galbūt rezultatų, kokių norė-
tume, neturime, pamažu mūsų 
misija vis tik stumiasi pirmyn. 
Jaučiame susirūpinimą, kad 
žmonių tikėjimas nenusilptų 

ir kad daugelis nepasiduotų 
liūdnumo, nusivylimo nuo-
taikoms. Stengiamės kviesti, 
raginti žmones asmeniniam 
pamąstymui apie dvasinius 
dalykus, atsirinkti, kas jiems 
gyvenime yra svarbiausia. 
Tikimės, kad tą laikotarpį pri-
siminsime ne tik niūresniais 
ir sunkesniais aspektais, bet ir 
kaip galimybę kažką gyvenime 
peržiūrėti, permąstyti, perkra-
tyti ir vertinti šiek tiek kitaip, 
atsirinkti svarbiausius, esmin-
giausius dalykus. Taip pat ir iš 
Bažnyčios pusės norisi linkėti, 
kad žmonių santykiai šeimose, 
bėgant nuo darbų iki darbų, 
nuo reikalų prie reikalų, kaip 
kad būdavo anksčiau, taptų ar-
timesni, ne atitolinantys vienus 
nuo kitų. Manau, santykiuose 
šeimose, kai sunkiau, yra dvi 
kryptys: viena, kada žmonės, 
būdami arti, tų santykių kartu 
nekuria ir įsivyrauja atsiskyri-
mo nuotaika, o kita galimybė 
yra šviesi ir pozityvi, kada tuos 
santykius, ko iki tol trūko, gali 
praturtinti, kurti, išmokti būti 
drauge,– tada ir šeima tvirtes-
nė, ir žmogus laimingesnis.

– Kaip Jums atrodo, ar ka-
rantinas neatitolins žmonių 
nuo maldos, nuo tikėjimo, 
nuo bažnyčios? Gal pajutęs, 
kad gali melstis ir namie, ap-
tings ir visai nebenorės grįžti 
į bažnyčią?

– Tas iššūkis, be abejo, yra. 
Manau, kad kiekvieno žmo-
gaus atveju bus skirtingai. Yra 
žmonių, kurie tiesiog beldžia-
si į uždarytas bažnyčios duris, 
bet yra ir tokių, kurie gali šiek 
tiek atitolti. Kai žvelgiame į 
pasijungimų internetu, kitose 
transliacijose dalyvaujančių 
skaičius, susidaro įspūdis, 
kad Mišiose dalyvauja, ko gero, 
dar daugiau žmonių, negu at-
eidavo sekmadieniais. Viliuosi, 
kad šiuo laiku bus tokių, kurie 
naujai atras Dievą, santykį su 
Dievu ir tikėjimą. Šis laikmetis 
– iššūkis visiems.

– Viešojoje erdvėje vis daž-
niau ir daugiau matome ne-
gatyvo. Kokių minčių jis Jums 
sukelia?

– Negatyvo tikrai daug. 
Paauglystėje, jaunystėje per 
radiją išmokau lenkų kalbą, tad 
gyvendamas visai šalia sienos, 
galiu naudotis daug didesniais 
Lenkijos žiniasklaidos pasiū-
lymais nei Lietuvos. Pirmas 
įspūdis susidaro toks, kad pas 
kaimynus pandemijos aktualijų 
pateikimas, mano akimis žiū-
rint, yra šviesesnis, viltingesnis 
ir žmogui palankesnis. Mane 
neramina ta bendra nuotaika, 
kaip aš kartais pavadinu, tų ne-
gatyvių emocijų pumpavimas, 
kurių tikrai Lietuvoje gausu. 
Kartais pasižiūriu ir itališkos 
žiniasklaidos, kokią ameri-
kiečių radijo laidą paklausau, 
tai ten pandemijos atžvilgiu, 
sakyčiau, taip pat tiek daug 
negatyvo nėra, kiek jo yra pas 
mus. Gal priklauso nuo šalies, 
nuo regiono, be abejo, ten ir 
kultūrinės tradicijos kitokios, 
bet visi tie iššūkiai, sakyčiau, 
priimami kažkaip kitaip. Todėl 
norėtųsi linkėti ir mūsų krašto 
žmonėms praplėsti horizontą ir 
žvelgti ne tik per mūsų krašto 
politikų ir žiniasklaidos forma-
vimo langus, bet pasidairyti ap-

Vilkaviškio vyskupo 
Velykinis sveikinimas 2021 m.
Vėl švenčiame Kristaus Prisikėlimo iškilmę – šv. Velykas. Nors jas 

pasitinkant daug nežinios dėl nesiliaujančios pandemijos, gyve-
nimas vienaip ar kitaip tęsiasi. Tai mums primena besiskleidžian-
tis pavasaris, iš šiltesnių kraštų sugrįžtantys paukščiai. Taip pat ir 
žmonių noras nusimesti žieminius drabužius, įkvėpti pavasariško 
gaivumo, jaustis laisviau. Tokius lūkesčius dar labiau sustiprina ir 
Kristaus Prisikėlimo, jo pergalės prieš mirtį šventimas. 

Tiek geresniais, tiek sunkesniais laikais žmonių gyvenimas ne-
sustoja. Dievas, sukūręs žmogų ir apdovanojęs jį laisve, drauge 
kiekvieną iš mūsų kviečia visokiomis gyvenimo aplinkybėmis kur-
ti ir skleisti gėrį, įkūnyti artimo meilę. Tuo vadovaujamės, nors 
kiekvienas iš patirties gerai žinome, jog ne visada būna pava-
saris, ne visada esame laisvi nuo susidūrimų su blogiu, nuo kan-
čios, ne visuomet išvengiame nuomonių skirtingumo ar ideolo-
ginių prieštaravimų.

Taip yra, nes Kūrėjas mums dovanojo pasaulį, kuriame, pasak 
Evangelijos, yra ir pelų, ir grūdų. Kuriame visada yra ir bus įtampa 
tarp gėrio ir blogio. Tik tokiomis aplinkybėmis žmogus gali pa-
žinti, kas yra gera, o kas bloga. Tokiuose gyvenimo scenarijuo-
se Viešpats mus ištiria ir kiekvienam sudaro galimybes tobulėti, 
nevaržydamas pasirinkimo laisvės.

Mus išbandydamas Dievas duoda ne tik laisvę ir erdvę gyventi 
pasaulyje, bet ir apdovanoja malonėmis, kuriomis vidujai stipri-
na, drąsina, padeda augti, kad su Kristumi prisikeltume ir pasiek-
tume didingiausią tikslą – amžinąjį gyvenimą.

Velykų šventimas, ypač Didžiojo Velykų tridienio liturgija mums 
primena, jog Kristus, vykdydamas savo pasiuntinybę, iki prisi-
kėlimo pereina per kančią ir mirtį Golgotoje. Ir mums gyvenime 
ne visada bus vien tik lengva ir malonu. Neišvengsime įtampų, 
prieštaravimų. Juk ir pats Jėzus pasaulyje yra prieštaravimo žen-
klas (plg. Lk 2, 34).

Visi sunkumai, išbandymai, prieštaravimai praeis. Baigsis įvairūs 
gyvenimo rūpesčiai, darbai ir vargai, pandemijos ir karai. Tačiau 
šiame gyvenime būtent tokiomis konkrečiomis aplinkybėmis esa-
me išbandomi, stiprinami ir tobulinami. Per tai išmokstame augti 
Dievo ir artimo meile. Jei Viešpaties padedami tvirtai ir ištikimai 
laikysimės jo ir, kaip sakoma antrame Velykų dienos šv. Mišių skai-
tinyje, sieksime to, kas aukštybėse (plg. Kol 3, 1), galiausiai į savo 
gyvenimo lobyną surinksime vertingiausius dalykus.

Kad ir kokios būtų gyvenimo aplinkybės, drąsiai keliaukime 
pirmyn susitelkę į svarbiausią savo gyvenimo tikslą, kad, kaip 
sakoma Laiške žydams, „nepraplauktume tarsi laivas pro uostą“ 
(Žyd 2, 1). Nepaisant šiandienos išbandymų ir nežinios, Kristaus 
Prisikėlimo iškilmė visiems džiugiai teskelbia Jėzaus pergalę, kuri 
mums laiduoja visus lūkesčius pranokstantį pažadą – amžiną-
jį gyvenimą.

linkui ir matyti, kad gali būti 
kitaip vertinama daug įvairių 
dalykų ir savame krašte. Tie, 
kurie išvyksta gyventi į kitas 
šalis ir grįžta, parsiveža švie-
sesnės ir lengvesnės tarpusa-
vio santykių patirties. Manau, 
kad tai praturtina mūsų kraštą. 
Apsiniaukęs mūsų krašto mik-
roklimatas tikrai kelia didelį 
susirūpinimą.

– Manau, kad žmonės iš 
dyko buvimo tapo labai kri-
tiški vieni kitiems, bet nebe-
mato savęs, o tam ypač pasi-
tarnauja socialiniai tinklai. 
Geriau pasėdėti prie kompiu-
terio, negu ką nors pozityvaus 
nuveikti sau ir kitiems...

– Tas tiesa. Pamenu, tu-
rėjome tokį šviesuolį tėvą 
Stanislovą. Teko daug kar-
tų lankytis pas jį, bendrauti. 
Man ruošiantis kunigystei jis 
taip gražiai pasakė, kad kitiems 
reikia būti truputį mažiau reik-
liems negu sau. Šie jo žodžiai 
įsiminė visam gyvenimui. 
Lygiai taip pat panašiai įsimi-
nė ir buvusio mano parapijos 
Kauno Šv. Antano parapijos 
klebono saleziečio Krizento 
Juknevičiaus klierikavimo metu 
man duotas patarimas visada 
prisiminti, kad bažnyčioje taip 
pat yra žmonės. Ir jie yra įvai-
rūs, įvairiai galvoja. Pirmiausia 
žiūrėk, sakė jis, kiek tu atsakin-
gas už save, o po to jau į kitus. 
Šie jau brandžių amžiumi dva-
sininkų patarimai man visada 
praverčia. Jais norisi pasidalinti 
ir šiandienos fone.

– O kaip jaučiasi kunigai 
šiuo metu, kaip jie išgyvena 
pandeminę atskirtį? Juk jie 
irgi žmonės.

– Taip, jie žmonės, išgyve-
nantys savo parapijiečių, su 
kuriais artimiausiai bendrau-
ja, gyvenimo aktualijas, ir tos 
nuotaikos vieną kitą paveikia. 
Bet pastiprinimu ir dvasine at-
rama jiems yra tikėjimas, todėl 
daugeliui tas išbandymas ne-
buvo ir nėra labai sunkus. Esu 
net pajuokavęs, kad kartas nuo 
karto galėtų būti koks mėnuo 
karantino, tai būtų laiko apsi-
tvarkyti visus savo buities da-
lykus. Per pirmąjį karantiną ir 
aš visus savo daiktus peržiū-
rėjau, apsitvarkiau savo buitį, 
nes anksčiau tam niekaip ne-
galėjau surasti laiko. Daugelis 
kunigų taip pat panašiu keliu 
ėjo. Ir rado galimybę dažniau 
atsiversti knygą, rado daugiau 
galimybių dažniau atsidėti mal-
dai, bet, kita vertus, tų bendrų 
visame krašte nuotaikų vis tiek 
neišvengė. Juos palietė ir aplin-
kinių žmonių išgyvenimai, rū-
pesčiai. Iš dalies tas laikas buvo 
sunkesnis, bet tam tikra prasme 
atnešė ir ramybės, ir stabilumo. 
Pati pradžia, kai buvo daug ne-
žinios, galbūt buvo sunkiausia. 
O dabar manau, kad daugelis 
kunigų jau apsipratę su tokia si-
tuacija, kokia ji yra. Labiausiai 
džiugina, kad jau galime turėti 
bent tam tikrą žmonių skaičių 
šventosiose Mišiose, sekmadie-
nio liturgijoje, šiokiadieniais. Ir 
tai tampa tikrai stipria atrama 
mums visiems.

Vilkaviškio vyskupas JE Rimantas Norvila kalba, jog pandeminis 
laikotarpis vienaip ar kitaip palietė visų gyvenimus, tačiau jis 
suteikė galimybę dar kartą peržiūrėti vertybes, atsikratyti to, kas 
buvo ir išlieka negatyvu. G.Didžiapetrienės nuotr.
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Nuo slalomų Šakiuose iki ralių dykumose 

„Pynei“ atiteko trys pirmosios vietos Šakių kultūros centro languose 
tapybos darbų paroda.

Kovo antroje pusėje 
vyko penktasis vaikų ir 
jaunimo liaudiškų šokių 
konkursinis festivalis 
„Pamario susuktinis 
2021”, kuriame dalyva-
vo 71 įvairaus amžiaus 
kategorijų šokių gru-
pė iš Šakių, Gargždų, 
Šilutės, Kauno, Šilalės, 
Vilkaviškio, Šiaulių, 
Kuršėnų, Joniškio, 
Plungės, Panevėžio, 
Jurbarko, Aukštadvario, 
Lentvario, Vilniaus, 
Utenos, Mažeikių bei 
Klaipėdos. 

Penktasis konkursinis fes-
tivalis surengtas nuotoliniu 
būdu. Jame prizines vietas 
užėmė ir Šakių šokėjai. Šakių 
kultūros centro liaudiškų šokių 
grupė „Pynė“ (vadovė Vitalija 
Venienė) jaunimo grupėje iško-
vojo pirmąją vietą. Ne blogiau 
sekėsi ir jaunesniems „Pynės“ 

kolektyvams. Pirmąsias vie-
tas savo kategorijose užėmė 
ir Šakių „Varpo“ mokyklos 
liaudiškų šokių grupės „Pynė“ 
jaunučiai bei jauniai. 

Festivalio „Pamario susuk-
tinis“ tikslas – skatinti vaikų 

ir jaunimo liaudiškų šokių 
grupių, kolektyvų, studijų bei 
ansamblių veiklą, populiarin-
ti lietuvišką šokį. Konkursinis 
festivalis – puiki galimybė iki-
mokyklinių įstaigų, bendrojo 
lavinimo mokyklų, neforma-

liojo vaikų švietimo ugdymo 
įstaigų, kultūros centrų vaikų 
ir jaunimo liaudiškų šokių gru-
pėms, kolektyvams, studijoms 
ir ansambliams atskleisti savo 
kūrybinius gebėjimus.

LV inf.  

Reda ZARAUSKIENĖ 

Prieš savaitę iš Lukšių 
kilęs laisvai samdomas 
operatorius bei montažo 
specialistas Lukas 
Venckūnas grįžo iš 
dešimt dienų Afrikos 
dykumose vykusio „Fenix 
rally 2021“. Šio ralio 
metu varžėsi net 160 
ekipažų iš viso pasaulio. 
Vienam jų atstovavo ir 
Lukas, kuris ir įamžino 
įspūdingiausias savo 
ekipažo ralio akimirkas. 
Tačiau apie viską iš 
pradžių.  

Menas ir IT 
Lukas pasakojo, kad pirmą 

kartą vaizdo kamerą į rankas 
paėmė dešimtoje klasėje, kai 
mokėsi Lukšių Vinco Grybo 
gimnazijoje. „Sugalvojome 
nufilmuoti šimtadieniui skirtą 
filmuką. Dar turiu jį, neseniai 
pasižiūrėjau – visai neblogas, 
yra ir scenarijus, ir rakursas“,- 
šypsodamasis prisiminė jis. 
Aktyvus moksleivis lankė ir 
Šakių rajono meno mokyklą, 
kur mokėsi piešti, o mokyklos 
suole galvojo apie architektūrą. 
„Tačiau man taip patiko patirtis 
su kamera, jog supratau, kad 
architektūra ne man“, - pridūrė 
jis. Be to, jį meną sieti su IT 
paskatino ir informatikos mo-
kytojas Antanas Burkšaitis.  

Baigęs gimnaziją, lukšietis 
Kauno technologijos univer-
sitete studijavo multimedijų 
inžineriją. Jau antrojo kurso 
pradžioje jis prisijungė prie 
„ZoomTV“ komandos, kur 
tapo laisvai samdomu opera-
toriumi. Iš pradžių jis savano-
riškai filmuodavo sporto var-
žybas, o vėliau pradėjo rengti 
vestuvių, muzikos bei sporto 
reportažus. Dirbdamas įvai-
riuose renginiuose buvo pa-
stebėtas, taip užsakymų bei 
partnerių ratas tik plėtėsi.

Dar po metų Lukas su dar 
dviem kurso draugais sub-
ūrė videografų komandą 
„WeCapture media“, kuri siūlo 
filmavimo bei montavimo pa-
slaugas. Ši komanda gyvuoja 
iki šiol. Taip pat komanda turi 
ir penkis laisvai samdomus 
darbuotojus.

Pašnekovas pabrėžė, jog 
jų komandoje nėra direkto-
riaus – visi sprendimai pri-

imami demokratiniu būdu. 
„Negalvojome, kad viskas taip 
išsirutulios. Mūsų projektai 
gana skirtingi, tad klientams 

galime pasiūlyti daug įvairo-
vės“,- pasakojo jis. 

Lukšietis pridūrė, jog jam 
labiausiai patinka filmuoti 

sporto renginius. Pašnekovas 
su šypsena prisiminė, jog tam 
pamatai ir vėl buvo pakloti 
Šakių rajone, fiksuojant liepa-
lotiškio Gyčio Matusevičiaus 
organizuojamus slalomus. 
„Galiu pasakyti, kad savano-
riškas darbas mane atvedė ten, 
kur esu dabar“,– sakė Lukas. 

Kaip spaudos atstovas 
2019 metais jis dalyvavo ir 
penkių dienų ralyje „Red Bull 
Romaniacs“. Varžybose Lukas 
kartu su komanda vyko filmuo-
ti lenktyniaujančius lietuvius. 
Filmuotą Luko medžiagą ir 
lenktynininkų interviu iš 2019 
metų „Red Bull Romaniacs“ 
buvo galima pamatyti ir TV3 
žiniose.

Šiuo metu „WeCapture 
media“ bendradarbiauja su 
„CFMOTO“ – tai naujas kinų 
keturračių, motociklų bei mo-
tovisureigių prekės ženklas. 

„Gamyklinė lenktynių ko-
manda gauna dar į rinką neiš-
leistus modelius. Ši komanda 

lenktyniauja tarptautinėse 
varžybose. Dalyvaudami iš-
bando transporto priemones ir 
siunčia informaciją, kas gerai, 
o ką reiktų patobulinti“,– pa-
sakojo jis.  Luko planuose – ir 
2022 metų Dakaro ralis, kur jis 
filmuos šią komandą. Su šia ko-
manda Lukas ir vyko į Afriką 
kovo mėnesį. 

Darbo kelionės – ne vien 
tik linksmos akimirkos 

Į Afriką Lukas turėjo keliau-
ti ne vienas, tačiau jo kolega 
susirgo COVID–19. Tad Lukas 
viską filmuodavo, o vakare at-
rinkdavo medžiagą ir ją išsiųs-
davo į Lietuvą. Jo draugas gautą 
medžiagą sumontuodavo. 

Be Tuniso ar Rumunijos, 
lukšiečiui darbo reikalais yra 
tekę keliauti į Graikiją, Italiją, 
Austriją, Latviją, Lenkiją, 
Belgiją. „Vienas sunkiausių 
dalykų – gerai orientuotis 
svetimoje šalyje, trasoje ir rasti 
tą tašką bei užfiksuoti prava-

žiuojančią komandą, kuriai at-
stovaujame. Per dieną spėjame 
užfiksuoti du–tris taškus, o pa-
grindinė medžiaga yra iš ka-
merų, kurios užklijuojamos ant 
sportininko šalmo, keturračio. 
Būna ir taip, kad sportininkas 
kamerą pameta“,– pasakojo 
pašnekovas. 

Kad ir kur bekeliautų, tačiau 
kol kas lukšietis įvardino, jog 
vienas įsimintiniausių jo pro-
jektų buvo dalyvavimas „1006 
km“ lenktynėse Palangoje.

Galbūt lenktyniaus ir 
pats 

Dar viena ne mažiau svarbi 
Luko veikla – darbas „Youtube“ 
kanale „Praeities žvalgas“, kur 
jis dirba jau trečią sezoną. Jo 
darbas – kurti laidų monta-
žus, kartu prodiusuoti laidas. 
„Praeities žvalgo“ vedėjas 
Šarūnas Jasiukevičius filmuo-
jasi, o Lukas jam pataria, kaip 
reiktų geriau nufilmuoti, kaip 
patobulinti garso kokybę, ko-
kių kadrų trūksta ir t.t. Vėliau 
gautą medžiagą lukšietis ap-
doroja ir sumontuoja,– taip ir 
sukuriamas „Praeities žvalgo“ 
laidos siužetas. Kai Lukas pra-
dėjo čia dirbti, „Youtube“ ka-
nalas „Praeities žvalgas“ turėjo 
apie 10 tūkst. prenumeratorių, 
dabar – 38 tūkst. Prie to prisi-
dėjo ir Luko darbas, dėmesys 
komentatoriams, pagerėjusi 
reportažų kokybė. 

Nors karantino metu fil-
mavimo darbų ir sumažėjo, 
bet lukšietis nesiskundžia. 
Priešingai, džiaugiasi, kad 
dabar gali daugiau laiko skir-
ti šeimai, draugams, kitiems 
hobiams. Galbūt vieną dieną 
Lukas automobilių varžybo-
se sudalyvaus ir kaip dalyvis. 
Grįžęs į Lukšius, jis užsidaro 
garaže, kur „krapštosi“ prie 
„kregždės“ (BMW E36), ją pats 
visą perrenka.  

„Smagu pasiterlioti garaže, 
taip nepamirštu ir juodo dar-
bo, ir labiau branginu tą, kurį 
turiu. Ar čia svajonių darbas 
– nežinau, tačiau visada no-
rėjau daryti tai, kas patinka, 
keliauti ir pats sau vadovauti. 
Tačiau turiu ir daugiau atsako-
mybių, suklydus kaltas būsiu 
tik pats“,– pasakojo lukšietis. 

Lukas daug laiko praleidžia ne tik filmuodamas, bet ir 
montuodamas. Asmeninio archyvo nuotr.

Prieš savaitę lukšietis viešėjo Tunise, kur dykumoje fiksavo ralyje dalyvavusią lietuvių komandą. Asmeninio archyvo nuotr.



8 ®2021 m. balandžio 2 d. Penktadienis. Nr. 24 (438)

Atvirai jaunimo erdvei iškilo grėsmė 

Agronomų organizacija pasigenda jaunimo iniciatyvų

Reda ZARAUSKIENĖ 

Praėjusį trečiadienį 
vykusiame nuotoliniame 
Šakių rajono 
savivaldybės Jaunimo 
reikalų tarybos posėdyje 
daugiausia dėmesio 
skirta Gelgaudiškio 
kultūros centro Atviros 
jaunimo erdvės 
finansavimo galimybių 
klausimui. Nuo 2014 
metų nepertraukiamai ir 
realiai veikiančiai Atvirai 
jaunimo erdvei (AJE) 
iškilo išlikimo grėsmė. 

Ragina kurti, o ne 
mažinti 

Gelgaudiškio AJE gali pa-
sigirti kasmetinėmis jaunimo 
stovyklomis, mokymais, ku-
rie skirti tiek jaunimui, tiek 
suaugusiems, bei kitomis 
Gelgaudiškio jaunimą sub-
uriančiomis veiklomis. Maža 
to, šią erdvę puikiai vertina ir 
Jaunimo reikalų departamen-
tas, o ten dirbanti projektų 
vadovė Tatjana Vrubliauskienė 
2020 metais laimėjo Jaunimo 
reikalų departamento stipen-
diją už darbo plėtrą su jaunimu 
regionuose. 

Anot Gelgaudiškio kultū-
ros centro direktorės Dianos 
Šležienės bei T.Vrubliauskienės, 
darbai erdvėje nesustojo ir 
pandemijos metu – sumaniai 
įvykdytos numatytos bei su-
kurtos naujos veiklos (kino 
seansai automobiliuose, nuo-
toliniai mokymai respublikos 
mastu ir kt.). „Per visą mūsų 
gyvavimo laikotarpį iš savi-
valdybės biudžeto neprašyta 
finansavimo, išskyrus galimy-
bę teikti paraišką projektinėms 
veikloms“,– teigė jos. 

O šiemet pirmą kartą per 
pastaruosius metus Šakių ra-
jono savivaldybės skelbiamame 
2021 metų jaunimo veiklų fi-
nansavimo konkurse panaikin-
ta galimybė AJE gauti finansa-
vimą projektinėms planuotoms 
veikloms. „Jei Gelgaudiškio AJE 
neturės savivaldybės jaunimo 
tarybos palaikymo, ateityje 
kyla grėsmė dėl jos išlikimo. 
Manome, kad toks žingsnis 

prasilenkia su jaunimo veik-
lų politika, kurioje teikiamas 
prioritetas kuo plačiau plėsti 
atviro darbo su jaunimu tinklą 
savivaldybėse kuriant naujas 
erdves, o ne mažinant jų skai-
čių“,- sakė D.Šležienė. 

Pateikus užklausą dėl mi-
nėtos situacijos Šakių rajono 
savivaldybės jaunimo rei-
kalų koordinatorei Danutei 
Jurgutienei, Gelgaudiškio AJE 
gavo atsakymą, kad norint da-
lyvauti projektų konkurse, jie 
turėtų įkurti neformalią jau-
nimo grupę ir jos vardu teikti 
projektą. „Tačiau Gelgaudiškio 
AJE yra tvirta, pripažinta, ne-
menką įdarbį turinti jaunimo 
mėgstama organizacija ir kurti 
naują darinį būtų netikslinga. 
Kodėl šiais metais Šakių rajo-
no savivaldybė neskelbia Atvirų 
jaunimo erdvių/Atvirų jaunimo 
centrų (AJC) veiklų finansavi-
mo konkurso, taip užkirsdama 
kelią vykdyti AJE planuotas 
įgyvendinti veiklas?“– teiravosi 

Gelgaudiškio kultūros centro 
direktorė.

Vietoje trijų konkursų 
liko du 

Dar vasario 17 dieną 
Jaunimo reikalų tarybos po-
sėdyje nutarta, kad 2021 metais 
bus organizuojami dviejų pro-
jektų finansavimo konkursai – 
Jaunimo mokymų bei gerosios 
patirties sklaidos ir Jaunimo 
iniciatyvų skatinimo. Buvo 
nuspręsta padidinti skiriamas 
pinigų sumas projektų finan-
savimui – Jaunimo mokymų 
ir gerosios patirties sklaidai 
iki 200 eurų vienam projektui 
(buvo iki 150 eurų) ir Jaunimo 
iniciatyvų skatinimui iki 400 
eurų vienam projektui (buvo iki 
300 eurų). Paraiškas projektų 
finansavimo konkursams gali 
teikti nevyriausybinės jaunimo 
organizacijos, neformalios 
jaunimo grupės ir organiza-
cijos, dirbančios su jaunimu. 
Kadangi Jaunimo projektų 

finansavimui yra skiriamos 
ribotos lėšos (8540 eurų) iš 
rajono savivaldybės biudžeto, 
buvo nuspręsta AJC/AJE pa-
lengvinti administracinę naštą 
ir projektų įgyvendinimui skirti 
finansavimą pateikus prašymą 
iš kitos Mokymosi visą gyve-
nimą, jaunimo ir sporto pro-
gramos biudžeto lėšų eilutės, 
t. y. „užtikrinti atvirojo darbo 
su jaunimu ir mobiliojo darbo 
su jaunimu paslaugas“, kuriai, 
tvirtinant 2021 metų Šakių 
rajono savivaldybės biudžetą, 
pritarė Šakių rajono savival-
dybės taryba ir skyrė 6 tūkst. 
eurų. Kitaip tariant, 600 eurų, 
kurie anksčiau būdavo skiria-
mi AJC ir AJE – neliko. Tačiau 
tiek centras, tiek AJE gali teikti 
atskirus prašymus jų veiklai fi-
nansuoti.

D.Jurgutienė aiškino, kad 
dabar Gelgaudiškio AJE turi dvi 
galimybes gauti finansavimą iš 
Šakių rajono savivaldybės biu-
džeto lėšų. AJE gali teikti pa-

raiškas Jaunimo projektų finan-
savimo konkursams (Jaunimo 
iniciatyvų skatinimui, jaunimo 
mokymų organizavimui ir ge-
rosios patirties sklaidai), arba 
Gelgaudiškio kultūros centras, 
gavęs finansavimą AJE projekto 
įgyvendinimui iš Jaunimo rei-
kalų departamento, gali pa-
teikti prašymą Šakių rajono 
savivaldybės jaunimo reikalų 
tarybai dėl projekto bendrojo 
finansavimo. 

„Organizuoti ne tris, o du 
konkursus nuspręsta todėl, kad 
mes padidinome galimybę čia 
dalyvauti didesniam organiza-
cijų skaičiui, be to, numatytas ir 
šiek tiek didesnis finansavimas. 
Neužkertame kelio AJC ir AJE. 
Jeigu praėjusiais metais erdvė 
galėjo gauti 600 eurų finansa-
vimą, net neabejoju, kad dabar 
tas pats finansavimas bus gau-
tas per šias programas“,– dėstė 
Jaunimo reikalų tarybos pirmi-
ninkas Martinas Eimutis.

Tačiau D.Šležienė pridū-
rė, jog susiklosčiusią situaci-
ją supranta, o nuoširdžiai ir 
sunkiai dirbant – pinigų pro-
jektams rasti visada įmanoma. 
„Tik mes klausiame visai ne 
to, esminis klausimas, kodėl 
šiais metais Šakių rajono sa-
vivaldybė neskelbia AJE/AJC 
veiklų finansavimo konkur-
so? Pasijutome ignoruojami. 
Trūksta informacijos, kaip 
koordinuojama mūsų veikla 
rajone. Šiuo metu mums ne-
tinka mokymams skirti pinigai, 
veiklos suplanuotos kitaip. Mes 
nenorime rankiotis pinigų, no-
rime tiesiog dirbti. Neramumą 
kelia ir tai, jog negavome jokios 
informacijos apie pasikeitusias 
sąlygas“,– kalbėjo D.Šležienė.

„Jeigu kalbame apie AJE eg-
zistencinį klausimą, tada siūlau 
svarstyti klausimą iš naujo ir 
trečiąjį konkursą sugrąžin-
ti“,– sakė M.Eimutis. 

Vienintelė Atviro 
jaunimo erdvė rajone

Šio klausimo metu ne kar-
tą akcentuota, jog Šakių rajone 

veikia vos viena AJE. Jos nebėra 
nei Plokščiuose, nei Slavikuose. 
Į šį sopulį dėmesį atkreipė ir 
vicemeras Darius Jakavičius, 
anot jo, Gelgaudiškio AJE rei-
kėtų saugoti dar labiau.  

„O kaip taip atsitiko, kad 
liko tik viena jaunimo erdvė? 
Galbūt jie nesulaukė pakan-
kamo palaikymo?“– teiravosi 
T.Vrubliauskienė. 

Į šį klausimą bandė atsaky-
ti Šakių AJC komandos narės. 
„Esame diskutavę apie erdvių 
gaivinimą. Vienas iš būdų 
– mobilus darbas su jaunimu. 
Pastebėjome, jog poreikis 
erdvėms tikrai yra, reikėtų 
numatyti finansavimą jų at-
siradimui“,– kalbėjo Giedrė 
Jasevičiūtė. Jai pritarė ir kolegė 
Judita Ambrasienė. Anot jos, 
normalu, kad rajone veikia tik 
vienas AJC, tačiau erdvių galė-
tų būti kur kas daugiau. Vis tik, 
jos teigimu, tam trūksta lyde-
rių, palaikymo, motyvacijos. 

„Jeigu norime, kad jauni-
mas čia būtų ir rastų prasmę, 
reiktų telktis ir ieškoti išeičių, 
galbūt bibliotekos galėtų dirb-
ti vieną savaitės dieną ilgiau, 
o kitą vakarą jaunimą galėtų 
suburti Kultūros centras? To 
finansavimo suteikiama ne 
taip ir mažai, bet jis išsiskai-
do į mažas daleles. Tik kaip 
padaryti, kad tas jaunimas 
norėtų ateiti?“– svarstė vice-
meras. G.Jasevičiūtė sakė, kad 
nesutinka su vicemero minti-
mi, jog su jaunimu dirbančios 
organizacijos gauna pakan-
kamai lėšų. Tačiau ji pridūrė, 
kad patys jaunimo darbuotojai 
ir turi išsikelti tikslą, parodyti 
rezultatą ir įrodyti, kad lėšų 
reikia daugiau. 

Beveik po valandą tru-
kusios diskusijos nuspręsta, 
jog ir šiais metais Atviroms 
jaunimo erdvėms ir centrams 
bus skelbiamas veiklų finan-
savimo konkursas. O kito po-
sėdžio metu bus kalbamasi su 
potencialiais žmonėmis, kurie 
galėtų dirbti su jaunimu savo 
gyvenvietėse. 

Loreta BATAITIENĖ

Kovo 28 dieną nuotoliniu 
būdu organizuotas 
Lietuvos agronomų 
sąjungos Šakių 
agronomų asociacijos, 
kuriai vadovauja UAB 
„Agrolina“ konsultantas 
Mindaugas Bastys, 
ataskaitinis susirinkimas. 
Agronomai dalinosi 
pastebėjimais apie 
pasėlių būklę, kalbėjosi 
apie žemės ūkio politiką 
ir organizacijos veiklos 
stiprinimą.

Labiausiai nukentėjo 
kvietrugiai

Žemdirbiams aktualiausia 
tema – pasėlių būklė. Lukšių 
žemės ūkio bendrovės vyriau-
siasis agronomas Jonas Bakas 
teigė, kad anksčiau pasėtų 
kviečių pasėliuose pastebė-
ta iššutimų, o vėlesnės sėjos 
augalai puikiai peržiemojo. 
Rapsai taip pat peržiemojo 
gerai ir rūpesčių nekelia, tik 
kvietrugiams ši žiema nebuvo 

palanki. „Rugsėjo 5–7 dienomis 
pasėtų kviečių pasėliai atrodo 
prastokai, tačiau tikimės, kad 
augalai sužaliuos, nors ir duos 
mažesnį derlių. Teko matyti 
kvietrugių ir žieminių miežių 
laukus,– juos gali tekti persėti. 
Žodžiu, ankstyva sėja nepasi-
teisino“,- pastebėjimais dalinosi 
M.Bastys. Slavikų krašto ūki-
ninko Vintauto Kasperavičiaus 
žodžiais, jo rugių pasėliai at-
rodo tragiškai. Agronomas 

Algimantas Daugėla patiki-
no, kad dar reikia palaukti 
ir tik tada vertinti situaciją. 
„Kvietrugių pasėliuose pelėsio 
nemažai, tačiau po jo sluoksniu 
augalai žaliuoja, šaknys – gy-
vybingos. Kviečiai išsilaikė ge-
riau“,- kalbėjo A.Daugėla.

Mintys apie lauko dienas
Prasidėjus oficialiam Šakių 

agronomų asociacijos susirinki-
mui, tylos minute pagerbti mirę 

organizacijos nariai. M.Bastys 
priminė, kad Asociacijos val-
dyba pernai posėdžiavo keturis 
kartus, į Lietuvos agronomų 
sąjungos suvažiavimą dele-
guotas Arūnas Vasiliauskas, o 
Lietuvos agronomų sąjungos 
Garbės nario vardas už nuopel-
nus suteiktas Vytautui Bitinui. 
Asociacijos valdyba nusprendė 
ir pasiūlė šiais metais Garbės 
nario vardą suteikti Vintautui 
Kasperavičiui, kuriam agro-
nomo diplomas įteiktas 1968 
metais.

Pranešėjas informavo, kad 
Romas Pukinskas rinko istorinę 
medžiagą apie Asociacijos įkū-
rimą ir veiklą, dalis jos atsidurs 
Lietuvos agronomų sąjungos 
leidžiamoje knygoje. „Siūlyčiau 
kas dvejus metus organizuoti 
lauko dieną, kurioje dalyvautų 
įmonių atstovai, galintys prista-
tyti techniką, augalų apsaugos 
priemones. Tokiu būdu galėtu-
me susirinkti ir pasikalbėti apie 
naujausias tendencijas“,- min-
timis dalinosi M.Bastys.

Asociacijos revizijos ko-
misijos pirmininkė Loreta 

Aleknavičienė informavo, kad 
organizacijos sąskaitoje yra 
1913 eurų, bet pinigų būtų 
daugiau, jeigu visi susimokė-
tų nario mokestį. Už pastaruo-
sius trejus metus šio mokesčio 
nesumokėjo net 75 procentai 
narių.

Apie parodą ir jaunimą
A.Vasiliauskas informavo, 

kad šiais metais Lietuvos ag-
ronomų sąjunga organizuos 
suvažiavimą, skirtą organi-
zacijos šimtmečiui paminėti, 
ir ta proga bus išleista knyga, 
kurios 40 egzempliorių jau 
užsisakiusi Šakių agronomų 
asociacija. Nors karantinas, 
tačiau birželio 30 – liepos 2 
dienomis Kėdainių rajone, 
prie Akademijos, planuojama 
organizuoti tradicinę žemės 
ūkio technologijų ir inovaci-
jų parodą „Agrovizija“, kuriai 
skirti žieminių kultūrų lauke-
liai jau pasėti. Kadangi paroda 
vyks vasarą beveik 30 hektarų 
teritorijoje ir atvirame ore, są-
lygos leidžia išlaikyti saugius 
atstumus. Racionalus išteklių 

panaudojimas – šių metų par-
odos tema. „Paroda planuoja-
ma, tačiau viskas priklausys 
nuo pandemijos“,- kalbėjo 
A.Daugėla.

V.Kasperavičius atkrei-
pė dėmesį, kad organizacijai 
trūksta jaunų žmonių – jaunų 
agronomų, kurie išsilavinę, turi 
naujų minčių, tačiau nėra Šakių 
agronomų asociacijos nariai.

Savivaldybės Žemės ūkio ir 
kaimo reikalų skyriaus vedėja 
Irena Žemaitienė pasidžiaugė 
rajono agronomų iniciatyvomis 
burtis, bendrauti, kalbėti apie 
žemės ūkio politiką ir planuoti 
naujas veiklas. Ji kalbėjo apie 
situaciją rajone – nors gegužės 
mėnesį iškrito sniegas, vasarą 
buvo išguldyti javai, tačiau 
derliai pranoko lūkesčius. „Ne 
vien nuo oro sąlygų priklauso 
rezultatai. Agronomų žinios 
ir patirtis, gebėjimas valdyti 
kritines situacijas suteikia ga-
limybę užauginti kokybišką ir 
gausų derlių, kuris padeda ne 
tik laiku atsiskaityti su tiekė-
jais, bet ir išgyventi“,- kalbėjo 
I.Žemaitienė.

Rajone laukus dirba nemažai jaunųjų ūkininkų, tačiau Šakių 
agronomų asociacijos gretose jų nėra. S.Sinkevičiaus nuotr.

Gelgaudiškio atviroje jaunimo erdvėje dirbanti T.Vrubliauskienė sakė, jog nesupranta, kodėl rajone 
veikia tik viena tokia erdvė. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Susitvarkykite 
nuotekas, 

tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų 

baudoms!
Buitinių nuotekų valymo 

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, 

montavimo, aptarnavimo 
darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje 

Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106
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Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
2 kambarių butą III aukšte Šaulių 
g., Šakiuose. Tel. 8-682 20-564.

2 kambarių butą S.Banaičio g. 
(52m²) – 37 000€. Galima derėtis. 
Tel. 8-677 03-623, po 17 val.

2 kambarių butą III aukšte (iš V) 
Šaulių g.24. Tel. 8-640 32-441.

2 kambarių butą Varpo g., Kudirkos 
Naumiestyje. Tel. 8-650 85-031.

79.4m² butą II aukšte (iš III) Žiedo 
g.1, Išdaguose. Tel. 8-640 32-441.

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

Namą Šakiuose, Kęstučio g. su 
ūkiniais pastatais, garažu (21a 
sklypas). Tel. 8-617 82-195.

2 aukštų namą Šilgalių sodų ben-
drijoje (19a sklypas, visi patogu-
mai). Tel. 8-640 32-441.

Gyvenamą namą Paluobiuose (0.6a 
žemės). Tel. 8-618 27-083.

Medinį 2008m. statytą namą Ku-
bilėliuose (visi patogumai, 75a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Sodybą Kudirkos Naumiestyje (11a 
sklypas, gera vieta), kaina sutarti-
nė. Tel. 8-692 61-724.

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

6a sodo sklypą Šilgaliuose – 1200€. 
Tel. 8-631 33-229.

6.23a sodą Šilgaliuose (atlikti 
geodeziniai matavimai). Tel. 8-
695 57-950.

6.5a sodą Šilgaliuose, 7-oje gatvė-
je. Tel. 8-699 44-613.

Sodo sklypą Šilgalių soduose (kam-
pinis, aptvertas) – 1700€. Tel. 8-
678 70-469.

18a sklypą su menkaverčiu namu 
Vaičaičio g. (visos komunikacijos). 
Tel. 8-640 32-441.

3.5 ha žemės ūkio paskirties že-
mės sklypą prie miesto. Tel. 8-677 
84-503.

Transporto 
priemonės
2000 08 mėn. AUDI A4 1.9 (85 kW, 
lieti ratlankiai, TA, draudimas iki 
2021 12 mėn.). Tel. 8-694 33-388.

2003m. CITROEN C5 2.0 DSI – 700€. 
Tel. 8-686 37-960.

2017m. NISSAN X-TRAIL 2.5 (benzi-
nas, juodas, automatas) – 11 850€. 
Tel. 8-602 84-508.

2005m. OPEL VECTRA 1.9D (110 
kW, TA iki 2022 05 29, lieti diskai, 
M+S padangos, tamsinti langai). 
Tel. 8-617 45-668.

1998m. SEAT ALHAMBRA (TA iki 2021 
06 08) – 300€. Tel. 8-695 79-534.

2000m. VW GOLF – 650€, 2006m. 
FORD FIESTA 1.4 TDI. Tel. 8-640 
15-410.

2007m. VW GOLF V 1.9 TDI (77 
kW, 6 pavaros, TA iki 2022 06 
mėn., naujos žieminės padangos) 
– 2700€. Tel. 8-624 44-496.

1996m. VW VENTO 1.9 TDI (TA, cen-
trinis, signalizacija, el.langai, kab-
lys) – 500€. Tel. 8-610 45-130.

Triratį japonišką motociklą. Tel. 8-
626 41-082.

Automobilinę priekabą (be TA, 
draudimo, reikia remonto) – 260€. 
Tel. 8-674 50-512.

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

Dalimis: AUDI A6, B4, C4, VW MUL-
TIVAN, VW GOLF IV, VW PASSAT B5, 
RENAULT SCENIC, OPEL ZAFIRA. Tel. 
8-618 04-895.

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

Lietus VW diskus su geromis vasa-
rinėmis 185/65 R14 padangomis. 
Tel. 8-686 63-616.

Lietus R15 VW ratlankius su vasa-
rinėmis padangomis 195/65 R15. 
Tel. 8-687 94-270.

Keturias padangas 225/45 R19. Tel. 
8-624 16-601.

Pigiai vasarines padangas 195/65 
R15 su lietais ratlankiais. Tel. 8-611 
36-305.

Vasarines 195/65 R15 padangas su 
diskais (protektorius 7 mm), 6.4a 
sodą Šilgaliuose. Tel. 8-698 79-240.

Starterius, generatorius, dujų įran-
gas, įpurškimo siurblius įvairiems 
automobiliams. Tel. 8-618 04-895.

Žemės ūkio 
technika
Naujus ir naudotus, taip pat mi-
nitraktoriams ž.ū. padargus, ro-
tacines šienapjoves, bulvių sodi-
namas, kaupikus, kasamąsias ir jų 
transporterius, trąšų barstytuvus, 
įvairios talpos purkštuvus, smulkin-
tuvus (mulčerius), įvairaus pločio 
lėkštines akėčias, frezas, grėblius -  
vartytuvus, plūgus, kultivatorius ir 
jų volus, žnyples, šakes rulonams 
krauti, rankines daržovių sėjamą-
sias, kaupikus, bulvių varinėtuvus, 
bulvių šutintuvus, elektrinius pie-
menis gyvuliams ganyti, kuoliukus, 
laidą, izoliatorius, įvairias atsargi-
nes dalis lenkiškiems padargams. 
Tel. 8-687 57-187, www.parduo-
dutehnika.lt

1000l purkštuvą, vartomą 3 korpu-
sų plūgą. Tel. 8-611 86-539.

Traktorių T-40 AM ir 4t priekabą. 
Tel. 8-607 60-203.

Kultivatorių, vienvagę svaidomąją 
bulviakasę. Visi padargai tinka prie 
T-16, T-25. Tel. 8-615 76-064.

Vokišką vienvagį bulvių kombainą, 
keturių vagų sodinamąją. Tel. 8-618 
74-330.

Ryšulinį presą „Claas“, vandens tal-
pą ant ratų. Tel. 8-618 74-330.

Buitinė technika
Televizorius, palydovines TV an-
tenas, IPTV imtuvus, muzikinius 
centrus, automagnetolas, naviga-
cijas, videoregistratorius. Tel. 8-675 
12-313.

Skalbykles, skalbinių džiovykles, 
indaploves, lyginimo volą „Miele“, 
dviračius. Tel. 8-612 15-862.

Baldai
Odinius komplektus 3+2+1, 3+2, 
senovinius stalus su kėdėmis. Tel. 
8-612 15-862.

Miegamojo komplektą, dvigulę 
lovą, dvisėdį baltą fotelį, svetainės 
staliukus. Tel. 8-612 15-862.

Įvairaus dydžio ir dizaino sekcijas, 
senovines indaujas, baro kėdes. Tel. 
8-612 15-862.

Miegamojo kampus, sofas - lovas, 
įvairias lovas, viengulius ir dvi-
gulius fotelius, sekcijas. Tel. 8-618 
26-355.

Statybinės prekės
Polikarbonato šiltnamius, 
jų priedus. Pristatome, su-
renkame. Laistymo talpas. 
Tel. 8-656 74-783, Vasario 
16-osios g.6, Šakiai, UAB 
„Naubreta“.
Polikarbonatinius šiltna-
mius gamintojo kainomis. 
Galime sumontuoti. Garan-
tija. Tel. 8-659 08-776, 8-604 
98-184.
Lauko dailylentes, terasines ir grin-
dines lentas, statybinę medieną 
(viengubo, dvigubo pjovimo), 
konstrukcinę obliuotą medieną, 
atraižas. Pristatome. Tel. 8-657 
58-140.

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

Metalinius 50 mm storio vamz-
džius, tvorai stulpelius. Tel. 8-689 
67-121.

Akcija roletams diena – naktis. 
Garažo vartai. Langai, buto durys. 
Geros kainos išsimokėtinai. Tel. 8-
657 59-909, UAB „Loreksta“.

Statybinę medieną 12x12, 12Č, 
10x10, 10x5, 5x5, lentas. Tel. 8-
607 13-955.

Statybinę medieną 20x20, 15x15, 
15x5, 12x12, 12x6, 12x10, lentas. 
Tel. 8-613 71-277.

Gyvos prekės
Dvi Anglo Nubijų metines ožkytes. 
Tel. 8-655 11-036.

Didelę kiaulę. Tel. 8-623 68-233.

Kiaulę, bevilnius mėsinius 
avinus. Tel. 8-694 88-699.
Kaimiškai augintas 140-160 kg 
kiaules – 2.40 €/kg. Tel. 8-620 
23-942.

Mėsines kiaules – 2.60 €/kg. Gali-
me paskersti. Tel. 8-620 98-697.

Paršelius Kiduliuose. Tel. 8-609 
54-921.

6 savaičių paršelius Kiduliuose. Tel. 
8-609 54-921.

Mėsinius kalakutus ir antis. 
Arba jų skerdieną. Tel. 8-633 
34-733.
Gražius kaimiškus gaidžius. Tel. 8-
638 05-136, 8-345 68-211.

Veislinius „Leghornų“, „Lakenvelde-
rių“, „Kochinchinų“ gaidžius. Tel. 8-
678 16-299, Lukšių sen.

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

Nebrangiai bites su aviliais Kidu-
liuose. Tel. 8-698 72-102.

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

Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis, skroblas - 28€. Prista-
tome nemokamai. Galime 
atvežti kaladėmis. Tel. 8-676 
12-020.

Skaldytas, rąsteliais, alksnines, ber-
žines malkas, juodalksnio atraižas 
supjautas arba nepjautas pakais. 
Tel. 8-699 40-234.

Malkas skaldytas, beržines, alks-
nines, uosines, stambias alksnio 
atraižas, pakais arba supjautas. 
Tel. 8-610 45-504.

Lapuočių malkas. Pristatau nemo-
kamai. Tel. 8-682 64-201.

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.

Malkas: beržo, uosio, skroblo, 
ąžuolo ir juodalksnio kalades, su-
kapotas. Vežu po 10m. Pristatome 
per 2-3 dienas. Turime sausų. Tel. 
8-627 39-559.

Kapotas lapuočių malkas – 25€/m 
su pristatymu (yra sausų), supjau-
tas stambias atraižas (ir pakais), 
sausas beržo, alksnio kaladėles 
didmaišiais, pjuvenų briketus. Tel. 
8-626 41-082.

Malkas. Tel. 8-674 49-972.

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

Pigiai juodalksnio, drebulės, beržo 
malkas. Tel. 8-626 14-881.

Lapuočio malkas – 17 €/m. Akcija. 
Tel. 8-657 49-552.

Pigiai beržo, drebulės, juodalksnio, 
uosio malkas. Tel. 8-607 13-955.

Drebulės, juodalksnio, eglės, ber-
žo malkas – 17 €/m. Tel. 8-648 
37-088.

Lapuočio malkas – 15 €/m. Akcija. 
Tel. 8-630 32-028.

Lapuočio malkas kaladėmis – 19 
€/m. Pristatau. Tel. 8-630 32-028.

Juodalksnio, drebulės, beržo, eglės 
malkas – 18 €/m. Akcija. Pristatau. 
Tel. 8-601 52-904.

Stambias uosio malkas – 25 €/m. 
Pristatau. Tel. 8-648 37-088.

Lapuočio malkas kaladėmis – 20 
€/m. Pristatau. Tel. 8-648 37-088.

Lydytus kiaulės taukus. Tel. 8-611 
52-298.

Šviežiai lydytus kiaulinius taukus. 
Tel. 8-634 08-272.

Lydytus taukus. Tel. 8-641 19-632.

Dideles ir vidutinio dydžio bulves 
„Agila“, „Vineta“, „Laura“, „Melody“. 
Tel. 8-614 48-898.

Dideles ir vidutines bulves – nuo 
10 ct/kg. Tel. 8-652 07-803.

Miežius, kukurūzus. Tel. 8-605 76-
738.

Vasarinius kviečius, miežius, kvie-
čius. Galiu sumalti, atvežti. Tel. 8-
671 47-452.

Miežius, kviečius. Tel. 8-609 74-477.

Miežius, šieną rulonais, šienainį. 
Tel. 8-652 86-258.

Kviečius. Tel. 8-641 02-051.

Kviečius, miežius. Galiu atvežti. Tel. 
8-655 18-698.

Kviečius, avižas, miežių - avižų miši-
nį, bulves. Atvežu. Tel. 8-620 12-058.

Žieminius kviečius, vasarinius mie-
žius. Tel. 8-610 14-106.

Pupas “Fuego”. Tel. 8-674 49-972.

Vikius, peliuškas - 500 €/t. Tel. 8-
622 04-853.

Pašarines morkas, ūkyje užaugin-
tus svogūnus. Turime avižų - vikių 
mišinio, pupų „Lynx“. Tel. 8-680 
83-031.

Garstyčias, ridikus, daugiamečių 
žolių sėklas, išvalytus vasarinius 
miežius, kviečius, kvietrugius, 
avižas, pelėžirnius, vikius, belukš-
tes avižas. Beicuojame, valome 
grūdus. Atvykstame į namus. Tel. 
8-636 38-246.

KONDICIONIERIŲ 
PILDYMAS, 

SISTEMŲ TESTAVIMAS 
BEI REMONTAS

    • Lengvųjų automobilių, sunkveži-
mių, žemės ūkio technikos kondi-
cionierių užpildymas sertifikuoto-
mis, visų rūšių freono dujomis

    • Sistemos testavimas
    • Aliuminio, vario, žalvario 

suvirinimas
Atvykstame Jūsų nurodytu adresu
Balandžio – gegužės mėnesiais 

bus taikoma 60 % nuolaida 
R134a freono dujoms*

*Nuolaida atliktiems darbams netaikoma

Tel.: +370 693 52 756
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Parduoda
Įvairių veislių ir spalvų 

vakcinuotas vištas. 
Atvežame į namus. 
Kaina - 4 - 8 €.
Priimami užsakymai mėsiniams 
viščiukams.

R-
02
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Tel. 8-643 62-862.

Pirkite vištaites! 4.5-5.5 mėn.
Balandžio 7 d. (trečiadienį) bus parduodamos paukštyno vakcinuo-
tos rudos, raibos, juodos, baltos leghornos vištaitės. Prekiausime pašarais.
Priimami užsakymai AB „Vilniaus paukštynas“ mėsiniams 
broileriams vienadieniams ir paaugintiems 3-4-5-6 savai-
čių ir iki 2.5 kg viščiukams įsigyti. Tel. 8-612 80-109.
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 ____ 18.05 val.
Žygėnuose ____ 18.10 val.
Kiduliuose ____ 18.15 val.

R-0212

Tel.: 8-699 26517

Kiduliai  _________ 8.00
Žygėnai  ________ 8.15
Voveriai  ________ 8.25
Valenčiūnai  ______ 8.35
Gelgaudiškis  ______ 8.50
Šakiai (Ūk.turg)  ____ 9.15
Gotlybiškiai  ______ 9.40
Slavikai  _________ 9.55
Išdakai  _________10.15
Sintautai  ________10.25

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

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

R-0214

Vištos, vištaitės
Balandžio 8 d . (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių raj, paukštyno vakcinuotomis, rudomis, gerai kiaušinius de-
dančiomis vištomis ir 3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis.
Priimami užsakymai UAB Rumšiškių paukštyne išperintiems vienadieniams, 
2-3 sav ir 1-1,5 kg sveriantiems cobb 500 vakcinuotiems viščiukams.
Galima užsisakyti mėsinių kalakučiukų, žąsiuku, ančiukų ir dedeklių viš-
čiukų. Prekiausime lesalais.

Vištos, vištaitės!
Balandžio 9 d. (penktadienį) 
prekiausime Kaišiadorių raj. paukštyno vakcinuotomis olandų 
veislės rudomis 3-4-5-6 mėn. ir įvairių spalvų vištaitėmis.
Priimami užsakymai AB „Vilniaus paukštynas“ vienadieniams 
mėsiniams broileriams ir paaugintiems 2-3-4-5 savaičių viš-
čiukams įsigyti. Tel. 8-620 48-009.
Kiduliuose ____ 8.00 val.
Sudarge ______ 8.15 val.
Slavikuose ____ 8.40 val.
Panoviuose ____ 9.00 val.
K.Naumiestyje _ 9.30 val.
Keturnaujienoje 10.00 val.
Sintautuose __ 10.15 val.
Veršiuose ____ 10.30 val.
Žvirgždaičiuose 10.45 val.

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

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

R-0213



10 ®2021 m. balandžio 2 d. Penktadienis. Nr. 24 (438)
Žirnių, garstyčių ir ridikų sėklas. Tel. 
8-687 57-187.

Šieno, šienainio rulonus. Tel. 8-611 
86-539.

Šieną ir šiaudus „kitkomis“, Žaga-
rės vyšnios sodinukus. Tel. 8-620 
65-564.

Šieną rulonais. Atvežu. Tel. 8-650 
10-446.

Šieno rulonus. Tel. 8-628 18-748.

Įvairaus dydžio pavėsines, lauko 
baldus. Darau terasas (CAMO). Ne-
matyti varžtų. Tel. 8-676 09-807.

Dvi armonikas: „Weltmeister“ ir 
baltarusišką. Tel. 8-684 02-475.

Elektrinį vežimėlį „Elitte“ (keturi 
ratai, veikia puikiai) – 600€. Tel. 
8-684 02-475.

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

Lietuviškų raštų margučius sau, ar-
timiesiems, draugams ir siuntimui 
į užsienį. Tel. 8-618 04-688.

2m³ vandens talpą ant ratų. Tel. 
8-634 08-272.

Amonio salietrą, 9 metrų juostinį 
transporterį grūdams krauti. Tel. 
8-687 12-868.

Beržo sulą. Tel. 8-601 52-094.

Pigiai beržo sulą. Tel. 8-648 37-088.

Malūną, runkelinę, kompresorių, 
gręžimo, frezavimo, pjovimo, oblia-
vimo stakles. Tel. 8-616 91-720.

Mulčių šilauogėms. Tel. 8-628 23-773.

Perka
1-2 kambvarių butą I aukšte Ša-
kiuose. Tel. 8-686 44-976.

Nedidelį namą Šakiuose. Tel. 8-621 
89-877.

Dirbamą žemę, statų mišką. Tel. 
8-607 13-955.

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

Brangiai įvairios brandos 
mišką. Atsiskaitome iš kar-
to. Tel. 8-686 93-198.
Statų mišką su žeme, mišką nukir-
timui. Už 1 ha mokame iki 20 000€. 
Tel. 8-630 32-028.

Statų mišką, dirbamą žemę. Tel. 
8-613 71-277.

Ąžuolo, uosio, eglės, pušies rąstus, 
statų mišką nukirtimui. Tel. 8-607 
13-955.

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

Benzininius automobilius geriausia 
kaina. Tel. 8-648 18-770.

Automobilius aukščiausia 
kaina. Gali būti nevažiuo-
jantys. Sutvarkome doku-
mentus. Pasiimame patys 
jums patogiu laiku. Tel. 8-
625 08-683.
Automobilius, mikroautobusus, 
autopriekabas. Gali būti daužti, 
po avarijų. Tel. 8-692 82-752.

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

Brangiai benzininius ir benzinas 
- dujos automobilius VW, AUDI, 
BMW, TOYOTA, MB, OPEL, MIT-
SUBISHI, NISSAN nuo 1985m. iki 
2000m. Sutvarkau dokumentus. 
Tel. 8-686 94-982.

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

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

Lengvojo automobilio priekabą. 
Gali būti nevažiuojanti. Tel. 8-618 
04-895.

Automobilį iki 800€, traktoriuką 
– žoliapjovę. Gali būti su defektais. 
Tel. 8-672 38-276.

Motociklų techninius pasus bei 
detales. Tel. 8-605 69-845.

Sunkvežimį (gali būti su defektais), 
naudotus plastikinius langus, duris. 
Tel. 8-672 38-276.

Šešiatonę arba zilinę priekabą. Tel. 
8-687 57-187.

Šienapjovę ir smulkintuvą „Fortsc-
hritt“ ir jų kederius, „kitkinį“ presą 
„Kirgizstan“, „Welger“, „Claas“, 
„John Deere“, „Deutz Fahr“, „Simpa“ 
ruloninį presą PRP 1.6. Tel. 8-686 
37-339.

Šieno - šiaudų rinktuvą. Gali būti su 
defektu. Tel. 8-626 98-773.

Motorolerius, keturračius, auto-
mobilius, sunkvežimius, traktorius, 
motociklus. Gali nevažiuoti. Tel. 8-
621 33-468.

Elektros variklį. Gali būti sugedęs. 
Tel. 8-679 89-120.

Traktoriuką – žoliapjovę su defektu. 
Tel. 8-618 04-895.

Įvairius senovinius daiktus. Tel. 8-
618 04-895.

Perdangos plokštes. Ilgis bent 4m. 
Tel. 8-692 99-902.

Žymėtą dyzelinį kurą. Mokame 
brangiai. Tel. 8-607 13-955.

Benzopjūklą, nešiojamą kom-
piuterį, minkštą kampą, dvigulę 
lovą, gręžimo stakles. Tel. 8-621 
33-468.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
UAB “Galvijų eksportas” 
brangiai pienu girdomus 
45-90 kg buliukus ir telyčai-
tes, “belgus”. Moka 6-21%, 
atsiskaito iš karto. Tel. 8-646 
81-037, 8-612 34-503.
Galvijų supirkėja Valerija Astraus-
kienė karves, bulius, telyčias Kre-
kenavos agrofirmos supirkimo 
kainomis. Sveria ir atsiskaito vietoje 
moka 6 ir 21 proc. PVM. Tel. 8-685 
86-131.

V.Sutkaičio IĮ veršelius auginimui. 
Tel. 8-655 44-847.

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 
kg buliukus, telyčaites, „belgus“ 
auginimui. Moka 6-21%, atsiskaito 
vietoje. Tel. 8-699 75-181.

Ieško darbo
Vyras ieško darbo. Tel. 8-606 90-484.

Ieškau darbo. Turiu B, C, CE, TR1, 
TR2, SM, SZ vairuotojo kategorijas 
bei hidromanipuliatoriaus pažymė-
jimą. Tel. 8-626 95-625.

Ieškau darbo. Prižiūriu kapus, pa-
dedu seneliams buityje. Tel. 8-609 
35-728.

Reikalingi
Reikalingi statybininkai stogo den-
gimo darbams. Gali būti ir brigados. 
Tel. 8-674 37-489.

Reikalingas keturviečio automobil-
vežio vairuotojas. Darbas Europos 
šalyse. Tel. 8-685 08-470.

Reikalingas sandėlininkas darbui 
grūdų džiovykloje. TR1-2 kate-
gorija pliusas.  Tel. 8-616 34-906, 
Gerdžiūnai.

Reikalingas vairuotojas darbui su 
siuntomis Lietuva – Lenkija. Tel. 
8-652 31-322.

Reikalingas darbuotojas žemės 
ūkyje. Tel. 8-674 49-972.

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

Mobilivalykla.lt mobilus 
minkštų baldų, čiužinių, 
kilimų, automobilių salonų 
ekologiškas valymas garais! 
Tel. 8-631 56-395.
Minkštų baldų remontas, restau-
ravimas. Baldų gamyba pagal in-
dividualius užsakymus. Tel. 8-600 
51-591, 8-628 95-059.

Atestuotas architektas, A1377. Tel. 
8-656 74-796, S.Banaičio g.12-23, 
Šakiai.

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 skalbykles, el.virykles, 
orkaites, indaploves, džiovykles. 
Atvyksta, suteikia garantiją. Tel. 
8-645 03-712.

Siuvėjos paslaugos, rūbų pataisy-
mai, užuolaidų siuvimas. Tel. 8-686 
19-068.

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Veža žvyrą, skaldą, akmenukus, 
plautą žvyrą. Tel. 8-645 34-667.

Vežu žvyrą iki 1.5t ir kitokius krovi-
nius. Tel. 8-615 76-064.

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

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

Vežame smėlį, žvyrą (staty-
binį, kelinį), skaldą (akmens, 
dolomito), įvairius akmenu-
kus, juodžemį, gruntą, atsi-
jas, asfalto drožles (1-27t). 
Tel. 8-658 71-343, Darius.
Išvežu medžių, tujų šakas, kelmus, 
statybinį laužą, buitinę techniką. 
Tel. 8-655 53-607.

Keičiu dujas Šakiuose. Atvežu, pa-
jungiu. Pasiimat pačiam – nuolai-
dos. Tel. 8-617 18-548.

Rekonstrukcija, renovacija, 
statyba. Tel. 8-611 06-077.
Įtempiamos lubos ir visi vidaus 
apdailos bei remonto darbai. Tel. 
8-680 94-416.

Namų šiltinimas, dažymas, lentu-
čių kalimas, apdailos darbai, grindų 
dėjimas, visi statybos darbai. Tel. 8-
652 06-026.

Senų pastatų renovacija, apkali-
mas, šiltinimas, stogų keitimas, 
Tel. 8-605 05-650.

Tvorų tvėrimas, trinkelių 
dangos įrengimas, aplinkos 
tvarkym o darbai. Tel. 8-611 
06-077.
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, fasadų renovacija, apdaila 
ir remontas. Skardos lankstinių 
gamyba ir montavimas. Tel. 8-631 
91-211.

Stogų dengimas bei visi 
skardinimo darbai. Dirbame 
su savo bei užsakovo medžia-
gomis. Tel. 8-639 19-943.
Dengiame stogus, atliekame skar-
dinimo darbus, remontuojame se-
nus stogus, skardiname. Tel. 8-685 
24-332.

Atliekame visus skardinimo darbus 
(kaminai, lietaus sistemos ir kt.), 
renovuojame stogus, darome pa-
kalimus. Tel. 8-636 49-635.

Dezinfekuojame, valome geria-
mojo vandens šulinius. Tel. 8-612 
60-250.

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

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, par-
uošiame pagrindus trinkelių 
dėjimui. Suteikiame garan-
tijas. Išrašome sąskaitas. Tel. 
8-652 63-120.
Tvarkingai kasame ir valome 
tvenkinius, rezervuarus. Iš-
lyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, kro-
vimo, lyginimo darbai. Tel. 
8-659 45-419, 8-686 15-419.
Žemės kasimo darbai miniekskava-
toriumi. Tel. 8-623 10-428.

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

Gelgaudiškio autolaužyne: klijuoja-
me automobilių stiklus, atliekame 
automobilių gedimų diagnostiką, 
ruošimas dažymui ir atskirų detalių 
dažymas, suvirinimo darbai: dugno, 
slenksčių, duslintuvų, važiuoklės 
remontas, paruošimas TA, variklių, 
pavarų dėžių keitimas, pagrindinio 
diržo ir kitų dirželių keitimas, mon-
tavimas - balansavimas, padangų 
remontas, šviesų reguliavimas. Tel. 
8-699 74-655.

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

Sėklos! 
Prekiaujame dobilų, motiejukų, 
liucernos, eraičino, svidrės, miglės, 
pašarinių žolių mišinių, vejų žolių
ir kitomis sėklomis. Atvežame !

TEL.: 8-699-12631
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Pjauname medžius, malkas, krū-
mus, žolę, genime vaismedžius, ker-
pame gyvatvores. Tel. 8-656 30-135.

Medžių pjovimas, sodų genėjimas, 
vaismedžių balinimas. Tel. 8-619 
39-352.

Geniu sodus. Tel. 8-623 48-423.

Greitai, tvarkingai pjauname mal-
kas kliento namuose, sukapojame. 
Tel. 8-625 85-013.

Pjaunu benzopjūklu malkas, kapo-
ju. Tel. 8-630 23-125.

Nuoma
Išsinuomotų dirbamos žemės. Tel. 
8-674 49-972.

Išnuomoja statybinį alkūninį kel-
tuvą. Dirba nuo 220V. Paros kaina 
60€. Mažiausias nuomos laikas 1 
para. Tel. 8-674 37-489.

Įvairūs
Kelerius metums leidžiame nau-
dotis sodu Šilgaliuose. Ilgus metus 
niekas nedaryta. Tel. 8-695 79-534.

Dovanoja eglės pjuvenas. Tel. 8-648 
37-088.

R-
00
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R-0203

Ūkininkas SUPERKA 
įvairios paskirties ARKLIUS.
Perkam auginimui ir 
darbui.
Gali būti netinkami 
darbui ir traumuoti.
Tel. +370 641 09246

R-0204

R-0201

R-
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96

Ūkininkas perka 
įvairaus amžiaus 

arklius.
Pasiima greitai. Atsiskaito iš karto. 
Perka mišką.
Tel. 8-608 01-085. R-

01
97

Tel. 8 636 25 968

R-0185

Nuoširdžiai užjaučiame
Kęstutį 

MATŪZĄ
dėl mamos mirties.

Pratusevičių šeima
Nuoširdžiai užjaučiame

Kęstutį 
MATUZĄ

ir artimuosius dėl 
mamos mirties.

Kaimynai
Nuoširdžiai užjaučiame

Vitaliją 
KURŠAITĘ

dėl mylimos sesers 
mirties.

M.L.A.R.Bacevičiai, 
O.E.R.Aleksai

Mirtis – tai slenkstis, bet 
ne pabaiga,

Brangiausi žmonės eina 
ir palieka…

Tačiau nuo jų 
nusidriekia šviesa,

Ir atminty gyvi išlieka.
Dėl mylimos sesers 
mirties užjaučiame

Vitaliją 
KURŠAITĘ.

Kaimynai
Nuoširdžiai užjaučiame

Daivą 
EIDIKAITIENĘ

dėl mylimos mamytės 
mirties.

Kaimynai
Telydi Jus paguoda 
ir dvasios stiprybė 

šią sunkią netekties 
valandą.

Nuoširdžiai užjaučiame
Gintą 

ŽEMAITAITĮ
ir artimuosius dėl 

brangios mamos mirties.
AUGA Grūduva kolektyvas
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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 penktadieniniame “Laikraštis Valsčius” numeryje.  

Skelbimo žinutėje būtinai nurodykite telefoną, kuriuo kreiptis.  Redakcija už negautas žinutes neatsako.

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

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

Sekmadienis,
balandžio 4 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
9.00 „Sagų karas“. (f)
10.50 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.55 šv.Mišios ir Popiežiaus Pranciškaus 

palaiminimas „Urbi et Orbi“.
13.40 Išpažinimai.
13.55 „Evanas Visagalis“. (f)
15.30 Žinios.
15.45 Velykinis koncertas.
17.15 „Dainų dainelės“ akimirkos.
17.30 Žinios.
17.50 Koncertas „Už pergalę gyventi“.
20.30 Panorama.
21.00 „Perplaukus Atlantą“.
22.00 „Gražuolė ir pabaisa“. (f)
0.15 „Briusterio milijonai“. (f)

LNK 
6.30-9.05 Animac.f.
11.15 „Pelenės istorija“. (f)
13.10 „Denis – grėsmė visuomenei“. (f)
15.10 „Mano žmona - ragana“. (f)
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
21.55 „Akvamenas“. (f)
0.40 „Grėsminga žemė“. (f)

TV3 
6.10 „Sveikatos medis“.
7.00-8.00 Animac.f.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „Sveikata.lt“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 „Žuviukas Nemo“. Animac.f.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
14.00 „Laukiniai šernai“. (f)
16.05 „Namo su laikrodžiais paslaptis“. (f)
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Didysis šou burbulas“.
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.30 „Žmogžudystė Rytų eksprese“. (f)

BTV 
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 Europos taurė 2020.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų čempionatas.
10.00 „Kvailiai šėlsta“.
10.30 „Geriausi šuns draugai“.
10.55 „Šunys. Būsimieji vedliai“.
12.30 41-asis Pasaulinis rytojaus cirkas.
14.30 „Adamsų šeimynėlė“. (f)
16.35 „Vagis policininkas“. (f)
18.30 „Kas aš esu?“. (f)
21.00 „Žmogus su geležine kauke“. (f)
23.45 „Sachara“. (f)

Pirmadienis,
balandžio 5 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 „Serengečio dėsniai“. Dok.f.
7.00 „Žvilgsnis iš paukščio skrydžio“. 
8.00 „Madagaskaro pingvinai“. Animac.f.
9.30 „Trolių Mumių slėnis“. Animas.ser.
10.00 „Trys karalaičiai“. Pasaka.
11.00 „Gulbių paslaptis“. Dok.f.
12.05 „Įspūdingieji ilgaausiai“. Dok.f.
13.00 „Gyvūnai žiemą“. Dok.f.
13.55 „Mažasis Spiru“. (f)
15.25 Pasaulio dailiojo čiuožimo 

čempionatas. Laisvoji programa.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Muzikinė programa „Velykų šviesa“.
20.00 Dviračio žinios.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis protas.
22.25 „Laukiniai Vakarai prie molo“.

LNK 
6.05-6.55 Animac.ser.
8.25 „Rango“. Animac.f.
10.30 „Debesuota, numatoma mėsos 

kukulių kruša“. Animac.f.
12.25 „Vėžliukai nindzės“. (f)
14.30 „Denis – grėsmė visuomenei. 

Nuotykiai tęsiasi“. (f)
16.05 „Kelionė į Ameriką“. (f)
18.30 Žinios.
19.30 „Griaunantys viską“. (f)
21.40 „Afera“. (f)
22.28 Telefoninė loterija 1634.
23.35 „Magiškasis Maikas XXL“. (f)

TV3 
6.10, 6.35 Animac.ser.
8.15 „Koko“. (f)
10.35 „Merė Popins sugrįžta“. (f)
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.10 „Kūdikis už 30 milijonų“. (f)
16.00 „Narnijos kronikos: Aušros 

užkariautojo kelionė“. (f)
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Liūtas karalius“. Animac.f.
21.55 „Moterys meluoja geriau. 

Robertėlis. Antroji banga“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.30 „Skubi pagalba“.

BTV 
7.15 41-asis Pasaulinis rytojaus cirkas.
9.05 „Šunys. Būsimieji vedliai“. Dok.f.
10.45 38-asis Tarptautinis Monte Karlo 

cirko festivalis.
13.15 „Adamsų šeimynėlės vertybės“. (f)
15.10 „Teisė tuoktis“. (f)
17.00 Betsafe – LKL čempionatas.
19.30 „Džekis Čanas. Pirmasis smūgis“. (f)
21.15 „Lūžio taškas“. (f)
23.25 „Kas aš esu?“. (f)

Antradienis,
balandžio 6 d.

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

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

TV3 
6.20-7.10 Animac.ser.
7.40 „Svajonių sodai“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Naktis patrulinėje mašinoje“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.10 „Skubi pagalba“.

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.40 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Matrica“. (f)
23.50 „Lūžio taškas“. (f)

Trečiadienis,
balandžio 7 d.

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

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

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

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Mentalistas“.
11.40 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta!“.
21.00 „Matrica. Perkrauta“. (f)
23.45 „Matrica“. (f)

Ketvirtadienis,
balandžio 8 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Vakaras su Edita.
13.00 1000 stebuklų.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Kauno „Žalgiris“ - Atėnų 
„Panathinaikos“.

22.00 „Sporto galia“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Grančesteris“.

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

TV3 
6.20-7.10 Animac.ser.
7.40 „Gero vakaro šou“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Gamtos jėga“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.00 „Skubi pagalba“.

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.40 „FTB“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Matrica. Revoliucijos“. (f)
23.35 „Matrica. Perkrauta“. (f)

Penktadienis,
balandžio 9 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Vertėja“. (f)

LNK 
6.45 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Hju Glaso legenda“. (f)
0.05 „Požemių ugnis“. (f)

TV3 
6.20-7.10 Animac.ser.
7.40 „Farai“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.55 „Namų idėja su IKEA“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ledynmetis“. Animac.f.
21.10 „Deadpool 2“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.40 „Bėdos kurorte“. (f)

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Mentalistas“.
11.40 „FTB“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Skolų išieškotojas“. (f)
23.35 „Matrica. Revoliucioja“. (f)

Nė vienas sukurtas 
posmas ar pats 

gražiausias žodžių 
derinys negali atstoti 
Jūsų širdžių plakimo 

tą sunkią valandą šalia 
mūsų, ir ašarų, kurios 
reiškė didelę meilę ir 
pagarbą, užuojautą, 
skausmą ir gailestį 

užgesus mūsų gyvenimo 
žiburiui, mylimam 

vyrui ir tėveliui
Antanui Paspirgėliui.
Nuoširdžiai dėkojame 

už šventą žvakės liepsną, 
už tylų buvimą šalia, 

nekaltą gėlės žiedą, už 
materialinę ir moralinę 

pagalbą skaudžią 
išsiskyrimo valandą.
Žmona ir dukra su šeima

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-0206www.paminklaiSakiuose.lt
Dirbame be išeiginių

Paminklai, 
tvorelės, 
skaldelė.

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

be išeiginių

Paminklai, tvorelės, skaldelė.
Pigiai dengiame granito plokštėmis.

Tik pas mus - ištisinės tvorelės už sudurtinių kainą.
Kiduliai (prie žiedinės sankryžos) Tel. 8-685 85-700, 8-652 89-402.
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Tiražo Nr. 1464 
Data: 2021-03-31

04 16 30 35 41 46
Vikingų skaičius - 03

Vieno derinio laimėjimų lentelė: 
6+1   12 977 571,50  Eur (0 priz.)
6        251 964,50  Eur (0 priz.)
5+1       39 479,00  Eur (0 priz.)
5            506,00  Eur (7 priz.)
4+1           72,00  Eur (59 priz.)
4              9,50  Eur (297 priz.)
3+1            5,00  Eur (812 priz.)
3              1,50  Eur (5678 priz.)
2+1            1,25  Eur (6251 priz.)
2              0,75  Eur (42513 priz.)

Didmeninė prekyba: 
dyzelinu, dyzelinu žemės ūkiui (žymėtas), 
dyzelinu krosnių kuru (žymėtas), 
bešviniu automobiliniu 95,  98 markės benzinu. 
Padangomis, tepalais. 

Prekiaujame tik sertifikuotais aukštos kokybės naftos produktais! 

Tel.: 8-686 42417 
el. p.: saulius@naftenas.lt 

Partneris: PRISTATYMAS NEMOKAMAS !!! R-0057

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

•  ŽEMĖS
•  SĖKLOS
•  TRĄŠOS
•  AUGALŲ APSAUGOS 

PRIEMONĖS R-
01
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Kitas 
“Laikraštis Valsčius“ 
išeis balandžio 9 d., 

penktadienį.
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Kalendorius
Saulė 
teka 06 val. 52 min.
leidžiasi 19 val. 55 min.
dienos ilgumas 13 val. 03 min.
13 metų savaitės
Mėnulis – Pilnatis

Varduvininkai
04.02 Pranciškus, Jostautas, 

Jostautė, Pranas, Elona
04.03 Irena, Ričardas, Vytenis, 

Rimtautė, Kristijonas
04.04 Izidorius, Algaudas, Eglė, 

Ambraziejus
04.05 Vincentas, Rimvydas, Žygintė, 

Zenonas, Zenius
04.06 Celestinas, Daugirutis, 

Žintautė, Gerardas
04.07 Minvydas, Kantautė, 

Hermanas, Donata
04.08 Girtautas, Skirgailė, Dionizas, 

Julija, Alma

Penktadienis,
balandžio 2 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 „Pranciškus – popiežius iš Naujojo 

pasaulio“. Dok.f.
21.55 Kryžiaus kelias.
23.15 Padėkos koncertas Lietuvos 

medikams.

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
13.10 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Keršto įstatymas“. (f)
22.50 „Vagiant gyvenimus“. (f)

TV3 
6.20-7.10 Animac.ser.
7.40 „Farai“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.55 „Namų idėja su IKEA“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Koko“. Animac.f.
21.45 „Karibų piratai. Salazaro kerštas“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.10 „Nepageidaujami genai“. (f)

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Atpildas“. (f)
23.45 „Kaip žaibo trenksmas“. (f)

Šeštadienis,
balandžio 3 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Klausimėlis.
7.15 „Nepaprasta Remio kelionė“. (f)
9.00 Labas rytas.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio dokumentika.
13.30 „Komisaras Montalbanas“.
15.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Velyknakčio liturgija iš Vilniaus 

šv.vyskupo Stanislovo ir 
Vladislovo arkikatedros bazilijos.

23.00 „Laiko tiltas“. (f)

LNK 
6.35-9.00 Animac.ser.
9.30 Mes pačios.
10.00 Sėkmės tandemas.
10.30 „Katinas su skrybėle“. (f)
12.10 „Kosminis krepšinis“. (f)
13.55 „Nuogas ginklas: iš policijos 

metraščių“. (f)
15.40 „Prisikėlimas“. (f)
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklų parkas“. (f)
21.15 „Slaptas kazino“. (f)
23.00 „Vingiuotas kelias namo“. (f)

TV3 
6.35-8.00 Animac.f.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“.
11.00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11.30 „Tylūs geradariai. Tvarumo 

istorijos“.
12.00 „Laukinė Patagonija“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.05 „Džiunglių knyga“. (f)
14.50 „A-X-L“. (f)
16.45 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Žaidimas „galvOK“.
19.35 „Eurojackpot“.
21.30 „Gaujų karai. Princai“.
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.40 „Kristaus kūnas“. (f)

BTV 
6.55 „Kvailiai šėlsta“.
7.25 „Geriausi šuns draugai“.
8.25 „Kvailiai šėlsta“.
8.55 „Neatrasta Kolumbija“.
10.00 „Geriausi šuns draugai“.
10.30 „Neatrasta Indonezija“.
11.35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
12.30 „Šnipų karai“.
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.
16.00 „Amžiaus nusikaltimai“.
17.00 Betsafe – LKL čempionatas.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Sachara“. (f)
0.35 „Vertikali riba“. (f)

Betono ir kalkinio skiedinio gamyba
Betono transportavimo paslaugos

8 343 54 224
8 687 79 614

Vingio g. 2M, Marijampolë

www.betonogamyba.lt

R-0192

UAB „Švykai” reikalingi plataus profilio statybininkai 
(betono remonto ir apsaugos darbams) iš Lekėčių arba Kudirkos Naumiesčio. Darbas ko-
mandiruotėse visoje Lietuvoje. Platesnė informacija telefonu +370 687 50429.
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Velykų orai numatomi 
permainingi

Ilgąjį Šv. Velykų savaitgalį numatomi per-
mainingi orai, pirmiausia juos valdys ciklonai, 
o šventinėmis dienomis sustiprės aukštesnio 
slėgio laukas.

Penktadienio dieną Suvalkijoje debesuotu-
mas nuolatos kaitaliosis. Tankesni, pilkesni de-
besys praslinks su negausiu lietumi arba dulks-
na. Vėjas pūs iš šiaurės, šiaurės vakarų, bus apy-
smarkis. Temperatūra įdienojus pasieks 7–9 laips-
nius šilumos.

Šeštadienį vyraus debesuoti su pragiedruliais 
orai, naktį ir pirmoje dienos pusėje tarpais pa-
lynos, gali iškristi ir viena kita snaigė. Nakties 
metu esant neigiamai 0-2 laipsnių temperatū-
rai formuosis plikledis. Dieną šaltesnė oro masė, 
besisukanti virš Lietuvos, neleis temperatūrai 

pakilti aukščiau 6-7 laipsnių šilumos. Žvarbus 
vėjas rinksis šiaurės vakarų, šiaurės kryptį.

Pirmąją Velykų parą iš vakarų atkeliaus anti-
ciklonas. Slėgis kils. Debesys sklaidysis. Kritulių 
tikimybė Suvalkijoje sumažės iki minimumo. 
Vėjas rims iki vidutinio ir dieną suksis iš pietų, 
ims plukdyti mūsų link šilumą. Naktį tempera-
tūra dar svyruos apie 0 laipsnių ar bus silpnai 
neigiama, dieną termometrai rodys 9-10 laips-
nių šilumos.

Antroji Velykų diena prognozuojama kiek la-
biau vėjuota, ypač antroji jos pusė. Lietus ne-
užsuks, bet debesuotumas pradės didėti. Naktį 
oras atvės iki 1-3 laipsnių šilumos, dieną pale-
pins malonesnė 11-12 laipsnių šiluma.

Sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė

Kitas “Laikraštis Valsčius“ išeis balandžio 9 d., penktadienį.

Velykas pasitinka 
atsinaujinę ir pasipuošę 

Slavikai šiais metais 
Velykas pasitinka itin 
atsinaujinę – nugriautas 
dar 1954 metais pastaty-
tas ir daugiau nei dešimt-
metį nebenaudojamas 
senasis seniūnijos admi-
nistracijos pastatas. Be 
to, miestelį jau nuo pra-
ėjusios savaitės pabaigos 
puošia įvairios pačių 
Slavikų bendruomenės 
narių sukurtos dekoraci-
jos, jų galima rasti bemaž 
visose miestelio viešosio-
se erdvėse. 

Papuošimus sukūrė 
patys

Slavikų seniūnas Valdas 
Dumčius pasakojo, jog Šv. 
Velykoms Slavikų bendruo-
menė šiais metais ruošėsi itin 
atsakingai – darbai pradėti 
prieš du mėnesius. Pečius 
vardan gražesnio miestelio su-
rėmė ne tik seniūnija ir seniū-
naičiai, bet ir bibliotekininkė 
Algimanta Kuncaitytė, Slavikų 
bendruomenės centro pirmi-
ninkė Renata Baltrušaitienė 
ir kiti aktyvūs slavikiečiai. 
Smagiausia, kad dekoracijos 
– velykinė višta, zuikiai, kiauši-
niai ir kiti papuošimai – sukurti 
pačios bendruomenės narių 
rankomis. „Lėšų tokiems pa-
puošimams stokojame, išlaidų 
ir taip per akis, todėl stengia-
mės, kad papuošimai nebūtų 
labai brangūs, visos medžiagos 
kainavo apie 300 eurų. Įdėjome 
tikrai labai daug darbo, tikimės, 
kad Slavikų gyventojai šiomis 
dekoracijomis džiaugsis“,- sakė 
seniūnas.

Jis pridūrė, jog sugriežtinus 
karantiną pro šalį svečiai neva-
žiuos, tad puoštasi tik dėl pačių 
slavikiečių.

Rankų darbo dekoracijos 
miestelyje pastatytos praėjusią 
savaitę, seniūnas pastebėjo, kad 
žmonės papuošimų neaplenkia, 
pasižiūri, dažnas ir nusifoto-
grafuoja. 

Nugriovė Slavikų 
„vaiduoklį“ 

Tačiau labiau už papuoši-
mus, seniūnas džiaugiasi dar 
prieš pat Velykas nugriautu bu-
vusiu seniūnijos administraci-
jos pastatu. Šiuo metu vietoje, 
kur vasaromis rengiamos mies-
telio šventės, nuo 1954 metų 
stūksojusio apgriuvusio pasta-
to nelikę nė ženklo. Jo vietoje 
išlyginta žemė, pasėta žolė. 

Buvusį pastatą seniūnas 
vadino „vaiduokliu“. „Langai 
sudužę, grindys išpuvusios, 
sienos ir sienojai supuvę“,– 
prisiminė pašnekovas. Jis į šį 
„palikimą“ buvo nusitaikęs 

nuo pat seniūnavimo pra-
džios – praėjusių metų vasario. 
Anot pašnekovo, kad pavyktų 
nugriauti šį pastatą, teko ne-
mažai paplušėti, prieš metus jis 
priklausė Turto bankui ir buvo 
pardavinėjamas, vėliau atiteko 
savivaldybei ir tik tada seniū-
nijai. Gavus rajono tarybos 
palaiminimą ir sulaukus pava-
sario, pastatas nugriautas pa-
sitelkus tik seniūnijos pajėgas. 
„Apsitvarkėme ūkiškai, medie-
na ir šiferis išdalinti jį griauti 

padėjusiems žmonėms, jo nu-
griovimas kainavo šešis kartus 
mažiau nei velykinės dekoraci-
jos“,– atviravo seniūnas.

Pastatas apleistas nuo 2009 
metų, kai Slavikų seniūnijos 
administracija persikėlė į da-
bartinę seniūniją. „Nieko nuo 
to laiko ten daugiau ir nebuvo. 
Tačiau ne visi gyventojai džiau-
gėsi tokiu žingsniu, sakė, kad 
seniūnija jiems kėlė nostalgi-
ją. Tačiau reikia suprasti viena 
– ji jau atgyveno savo amžių. 

Nugriovus pastatą, žmonės 
užsiminė, kad ten buvo galima 
įrengti muziejų, bet tam netu-
rime nei lėšų, nei eksponatų“,- 
pasakojo V.Dumčius.

Pašnekovas pridūrė, kad 
seniūnija jau galvoja apie 
Onines, kurios šioje vietoje ir 
vyks, jeigu tik bus pasibaigęs 
karantinas. „Dabar ruošiamės 
atnaujinti estradą“,- dar vieną 
planą atskleidė jis.

LV inf.  

Dekoracijas jau spėjo pastebėti ir daugiau žmonių, jomis socialiniame tinkle „Facebook“ pasidalino 
Kanados lietuviai, nuotraukos surinko daugiau nei  2 tūkst. „patinka“. S.Sinkevičiaus nuotr.   

Slavikus puošiančios dekoracijos – bendras seniūnijos ir seniūnaičių, bibliotekos, bendruomenės 
centro ir kitų veiklių slavikiečių darbo rezultatas. S.Sinkevičiaus nuotr.


