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Apgyvendinimo koordinatoriai:
(Kreiptis, nesant galimybės saviizoliuotis 

atskirame bute ar patalpoje)
Ričardas Stepaitis tel. (8 345) 60757, mob. 8 613 18149

Socialinės pagalbos koordinatoriai:
(Aprūpinimas maistu ir kitomis būtiniausiomis priemonėmis, 

kai tuo negali pasirūpinti artimieji)
Vilma Bielskienė – tel.  8 659 59420

Siuva tai, ko labiausiai trūksta – 
apsaugines kaukes ir kombinezonus
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Kol vieni galvoja, kiti 
imasi iniciatyvos. Per visą 
Lietuvą pasklido žinia, 
kad UAB „Lukšių tekstilė“ 
persiorientuoja naujos, 
gyvybiškai reikalingos 
produkcijos gamybai. 
Jau penktadienį 
pirmosios medvilninių 
daugkartinių kaukių 
siuntos iškeliavo pas 
užsakovus – „Lukšių 
pieninę“ ir kitus, pasiūti 
pirmieji 20 apsauginių 
kombinezonų.

Tikriausiai tuoj dirbsime ne 
tik dieną, bet ir naktį – išgir-
dome atsakymą, penktadienį 
iš ryto, susisiekę su „Lukšių 
tekstile“, kuri iki šiol gamino 
čiužinius, atliko dygsniavimo 
paslaugas, siuvo patalynės 
komplektus. Nuo penktadienio 
čia prasidėjo masinė daugkarti-
nių kaukių ir apsauginių kom-
binezonų gamyba.

„Patys ėmėmės iniciatyvos, 
žinodami, kad poreikis tikrai 
bus. Užvakar atidirbom pavyz-
dėlius, pradėjom ir po truputį 
įsivažiuojam, bandome persi-
ginkluoti“,- kalbėjo įmonės di-
rektorius Sigitas Bendorius. 

Grėsmės akivaizdoje 
pasijautė atstumti
Iš kitų šalių grįžtančių 
lietuvių namai – ne tik 
didmiesčiuose, bet ir ra-
jono seniūnijose. Ar visi 
laikosi 14 dienų karan-
tino – niekas nekontro-
liuoja, tačiau parvykėliai, 
pasirodę gatvėje, nelieka 
vietinių nepastebėti. 
Apie tai informuojami 
vietos valdžios atstovai, 
policija. „Suprantame pa-
vojų, tačiau mums reikia 
gyventi – įsigyti maisto 
produktų, todėl esame 
priversti eiti į parduotu-
vę. Jaučiame aplinkinių 
spaudimą, kuris panašus 
į persekiojimą, todėl 
netgi savo kieme baugu 
pasirodyti“,- guodėsi 
Barzdų seniūnijos gyven-
toja.

Uždaryti tarsi ankštame 
narvelyje

Moteris turi sūnų, kuris 
mokosi vienoje Kauno pro-
fesinio rengimo mokykloje. Ši 
mokykla auklėtiniams organi-
zavo ekskursiją į Vokietiją. 

Aukos
Penktadienį savivaldybės po-

sėdžio metu į tarybos narius 
kreipėsi tarybos narė Margarita 
Liukaitienė, informuodama 
apie atidarytą sąskaitą, skirtą 
pagalbai medikams. Pirmieji per 
1000 eurų į ją pervedė TS–LKD 
Šakių skyrius, o per savaitga-
lį joje buvo sukaupta 1551,50 
euro. Kaip redakciją informa-
vo Šakių ligoninės vyr. gydy-
tojas Algirdas Klimaitis, savait-
galį į sąskaitą aukojo daugiau-
sia fiziniai asmenys. Už paau-
kotus pinigus bus perkamos 
apsaugos priemonės ir greitie-
ji COVID-19 testai. A.Klimaitis 
nerimauja, jog gauna žinių apie 
grįžusiųjų iš užsienio karanti-
no režimo pažeidimus ir pri-
mygtinai ragina visus jų laiky-
tis. Taip bus apsaugoti ir aplin-
kiniai žmonės, ir ypač medikai, 
taip reikalingi darbingai svei-
katos sistemai.

Gripas
Nors šį gripo sezoną vi-

sas dėmesys skiriamas pa-
saulį alinančiam koronaviru-
sui, tačiau nemažėja ir susir-
gimų gripu. Nacionalinio vi-
suomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos minis-
terijos Marijampolės departa-
mento duomenimis, vienuolik-
tąją šių metų savaitę (kovo 9–
15 dienomis) Šakių rajono sa-
vivaldybėje fiksuotas 21 gripo 
atvejis ir 176 ūminių viršutinių 
kvėpavimo takų infekcijų atve-
jai. Dešimtąją šių metų savai-
tę gripo atvejų buvo šiek tiek 
mažiau – 18.

Vaikai
Rajono savivaldybė rūpinasi, 

kad karantino metu būtų orga-
nizuojama visa reikalinga pa-
galba tiems, kurie teikia nenu-
trūkstamas paslaugas mūsų gy-
ventojams – medikams, poli-
cininkams, Priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo departa-
mento darbuotojams, pasie-
niečiams. Savivaldybė siūlo šių 
profesijų atstovams užtikrinti 
jų atžalų priežiūrą. Jeigu nebus 
galimybių vaikus prižiūrėti šių 
profesijų artimiesiems, jie bus 
priimami į Šakių lopšelį–darže-
lį „Berželis“. Anot mero Edgaro 
Pilypaičio, kreiptasi ne tik dėl 
darželinukų, bet ir dėl pradi-
nukų, tačiau kol kas tokio po-
reikio nėra.

Seniūnai
Kaip jau esame skelbę, kovo 

9 d. baigėsi dokumentų priė-
mimas konkursui Kudirkos 
Naumiesčio ir Žvirgždaičių 
seniūnijų seniūnų pareigoms 
užimti. Kaip teigė savivaldybės 
Teisės, personalo ir civilinės 
metrikacijos vyriausiasis specia-
listas Gediminas Morkeliūnas, 
informacijos iš Valstybės tar-
nybos departamento sulauk-
ta tik dėl vienos – Žvirgždaičių 
– seniūnijos kandidatų. Į šias 
pareigas pretenduoja keturi 
kandidatai, konkursas numa-
tytas balandžio 17 dieną. Dėl 
Kudirkos Naumiesčio seniūni-
jos seniūnų kandidatūrų jokios 
informacijos dar nėra, matyt, 
sakė G.Morkeliūnas, dar pildo-
mi trūkstami dokumentai, todėl 
konkursas jiems nukeltas.

nukelta į 2 psl.

nukelta į 3 psl.

Penktadienį „Lukšių tekstilė“ pristatė pirmuosius gaminius – apsaugines veido kaukes ir kombinezonus – užsakovams. Jų poreikis 
didžiulis, siekiantis penkiaženklius skaičius, o viena siuvėja per valandą jų pagaminta tik dešimt. S.Sinkevičiaus nuotr.

Barzdų seniūnas Remigijus Naujokaitis susirūpinęs, kad dalis 
gyventojų nepaiso nei saviizoliacijos, nei karantino reikalavimų. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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Tvarkydami aplinką 
nesukelkite gaisro

Siuva tai, ko labiausiai trūksta – 
apsaugines kaukes ir kombinezonus

Užsakymų tiek, kad vos 
spėjama juos priimti telefonu. 
Skaičiuojama jau penkiažen-
kliais skaičiais. Iš pradžių krei-
pėsi vietiniai – „Lukšių pieni-
nė“, Šakių ligoninė, kuri atsargų 
galimai turėjo trims–keturioms 
dienoms, o paskui pasipylė 
Vilnius, Kaunas, Klaipėda, 
pasakojo įmonės vadovas. Nuo 
penkių kaukių fiziniams asme-
nims iki 1000 kaukių įmonėms. 
Kadangi įmonė dar turi paten-
kinti ir nuolatinių užsakovų iš 
Vokietijos poreikius, siuva čiu-
žinius, tai šio darbo ėmėsi ir 
namuose vaikus prižiūrinčios 
įmonės darbuotojos. Juolab 
kad vienai keturių sluoksnių 
apsauginei kaukei pagaminti 
reikia ir laiko – per valandą 
viena siuvėja jų pasiuva dešimt. 
Pasiūti daugiasluoksnę kaukę 
nėra taip paprasta, kaip gali at-
rodyti iš pirmo žvilgsnio. Reikia 
pasiruošti iškarpas, užfiksuoti, 
apsiūti, pritvirtinti gumytes,- 
direktoriaus žodžiais, menkas 
gabaliukas, bet yra ką veikti. 
Kai pasibaigs užsakymai įpra-
stai produkcijai, visos darbuo-
tojos žada pereiti prie naujos 
produkcijos gamybos. „Svarbu 
nestovėti. Jeigu galime dirbti, 
tai reikia dirbti“,- vos spėjan-
tis suktis, žurnalistų dėmesio 
tą dieną užkluptas, pasakojo 
įmonės vadovas. Priverstinai 
išėjusių atostogauti nėra, trys 
darbuotojai turi nedarbingu-
mą, tačiau ne dėl koronaviru-
so, patikino S.Bendorius. Dėl 
didėjančios paklausos darbų 
našta įmonė žada dalintis ir su 
kitomis įmonėmis. Jau tartasi 
su Jurbarko įmone „Gija“. Ši 
siuvykla turi 90 siuvimo vietų, 
ir 50 procentų pajėgumų gali 
išnaudoti naujiems gaminiams 
siūti. S.Bendorius patikina, kad 
kaukės tikrai nepralaidžios, pa-
gamintos iš specialaus medici-
ninio audinio, iš kurio Latvijos 
ligoninėms siuvami patalynės 
užvalkalai. Kaukės siuvamos ne 
iš atraižų, tam naudojamas rie-
timinis audinys. Kaukės viduje 

įdėti du marlės sluoksniai. Šią 
kaukę galima skalbti, garinti ly-
gintuvu. Penktadienį jas siuvė-
jos gamino su gumytėmis, skal-
biant 90 laipsnių temperatūroje 
jos neištįsta. Vienos kaina be 
PVM – 2,15 euro. Tačiau, pa-
sak direktoriaus, jau yra pagei-
davimų siūti su medvilniniais 

raišteliais. Laiko ir darbo są-
naudų tokiai pasiūti reikės kiek 
daugiau. Daugakrtinės kaukės 
galbūt operacinėje netiks, sakė 
pašnekovas, bet bendraujant su 
ligoniais ar saugantis galimo 
užkrato jos yra geros, nereikės 
išmesti po valandos, vadinasi, 
neterš aplinkos.

Įmonė telefonu arba in-
ternetu, per socialinį tinklą 
„facebook“ priima užsaky-
mus ir iš fizinių asmenų. Nuo 
vakar dienos galės patenkinti 
pirmuosius fizinių asmenų 
užsakymus. Produkciją užsi-
sakiusieji galės atsiimti įmonės 
prieigose, kur prekė bus palikta 
nurodytoje vietoje iš anskto su-
mokėjus už ją internetu, arba 
išsiunčiama paštomatais. Tai 
saugiausi būdai.

Penktadienį buvo pagaminti 
ir pirmieji apsauginiai kombi-
nezonai. „Atvažiavo meras, 
atsivežė du pavyzdžius, sako, 
kad tokių kombinezonų ligo-
ninė turi tik 30 vienetų. Tai 
kokios čia atsargos? Tada ėmė-
mės organizuoti ir šito gaminio 
siuvimą. Panašios medžiagos 
– flizelino – turime, jos savybės 
atitinka pramoniniu būdu ga-
minamų kombinezonų kokybės 
standartą“,- pasakojo direkto-
rius. Kadangi įmonė drabužių 
nesiuva, galų gale, anoks čia 
drabužis, įmonės administraci-
ja kreipėsi į baldus gaminančią 
„Lauksvą“, kuri turi automatinę 
programuojamą sukirpimo li-
niją. Baldininkai pasibandė, ir 
pirmieji gaminiai jau pasiūti. 
„Pradžiai gaminsime apie 200 
vienetų medicininių kombine-
zonų – mes projektuojame iš-
karpas, darome lekalus, kerpa-
me su CNC automatizuotomis 
staklėmis ir bent dalį siūsime. 
Naudojame specialų audinį to-
kiems produktams – vadina-
mąjį spunbondą. Atiduodame 
“Lukšių tekstilei“ paruoštą ar 
beveik paruoštą gaminį, žiūrė-
sime, kaip tas procesas vyks“,- 
komentavo įmonės rinkodaros 
vadovė Miglė Valaitytė.

Koks bus apsauginių kau-
kių ir kombinezonų poreikis, 
S.Bendorius sakė negalįs įsi-
vaizduoti. Bet dirbs tol, kol 
užteks audinių, nes ir tiekimo 
grandinė gali nutrūkti. Nuo va-
kar apsaugines veido kaukes iš 
specialios medžiagos planavo 
pradėti gaminti ir „Lauksva“.

Miškasodis
Nors šalyje paskelbtas 
karantinas,  Valstybinių 
miškų urėdijos miškinin-
kai nuo ūkio darbų nesi-
traukia.

Žemės dienos išvakarėse, 
kovo 17 d., Šakių padalinyje, 
Kidulių girininkijoje, jau pra-
sidėjo pavasarinis miškaso-
dis. Kovo 18 d. pirmieji miš-
ko sodinimo darbai paju-
dėjo ir Klevinių girininkijo-
je. Pasak Šakių padalinio at-
sakingo specialisto Simono 
Šilingo, šiais metais įšalo ne-
buvo, todėl miškasodį gam-
ta leidžia pradėti anksčiau. 
Šiais metais Šakių miškinin-
kai, panašiai kaip ir kasmet, 
žada pasodinti apie 600 tūkst. 
sodmenų.

LV inf. 

Saviizoliacijoje esančių žmonių 
namuose degė suodžiai
Kovo 22 dieną galėjo užsi-
liepsnoti Baltrušių kaime, 
Barzdų seniūnijoje, esantis 
gyvenamasis namas. Laiku 
atskubėjus ugniagesiams, 
kamine smilkę suodžiai 
buvo užgesinti. Tik vėliau 
paaiškėjo, kad šiame name 
gyvenantys žmonės yra sa-
viizoliacijoje.

Po 18 valandos ugniagesiai gel-
bėtojai iš Barzdų, Griškabūdžio ir 
Vilkaviškio skubėjo į Barzdų se-
niūnijos, Baltrušių kaimo, Saulės 
gatvę. Gautas pranešimas apie 
gaisrą gyvenamajame name. 
Atvykę ugniagesiai nustatė, 

kad kamine smilksta suodžiai. 
Name dūmų detektorius nebu-
vo įrengtas. Gaisras kilo dėl kros-
nių, židinių bei dūmtraukių įren-
gimo ir eksploatavimo reikala-
vimų pažeidimo.

Tik vėliau paaiškėjo, kad ugnia-
gesiams teko dirbti ir bendrauti 
su žmonėmis, kurie dėl viruso yra 
saviizoliacijoje. Rajono vadovy-
bė atkreipė dėmesį, kad niekas 
nežino apie saviizoliacijoje esan-
čius žmones, Nacionalinis visuo-
menės sveikatos centras tokios 
informacijos savivaldybei netei-
kia, todėl ir specialiųjų tarnybų 
darbuotojai, vykdami pagal iš-
kvietimą, nežino galimo pavo-

jaus. „Rizikos yra, tačiau įprastai 
ugniagesiai naudoja specialią-
sias priemones. Jomis esame ap-
rūpinti. Manyčiau, kad turėtu-
me žinoti apie žmones, kurie yra 
saviizoliacijoje – tada ir elgesys 
būtų atitinkamas. Visiems būtų 
saugiau ir ramiau“,- komentavo 
rajono Priešgaisrinės gelbėjimo 
tarnybos vyresnysis inspektorius 
Rolandas Pavalkis. Gaisre daly-
vavę ugniagesių komandų dar-
buotojai buvo informuoti apie 
galimą grėsmę, tačiau jiems, 
kaip paaiškino specialistai, at-
siliepę karštąja linija 1808, izo-
liuotis nereikia.

LV inf.

Su draugais gėrė, o 
paskui jų išsižadėjo
Šakių teismo rūmų teisėjas 
paskelbė nuosprendį rajo-
no gyventojui, kuris dėl to, 
jog vairavo neblaivus, kal-
tino savo draugus ir alų. 
Alaus vyras žadėjo dau-
giau negerti, o draugų išsi-
žadėjo – su jais, tikino, ne-
bendraujantis.

Pilietis Š.S. praėjusių metų 
lapkričio 1-ąją, apie pietus, vai-
ravo draugei priklausantį auto-
mobilį „Audi A6“. Policijos pa-
reigūnams buvo pranešta, kad 
vairuoja galimai neblaivus vai-
ruotojas, o patikrinus praneši-
mą paaiškėjo, kad išties prie 
„audinės“ vairo sėdi girtutėlis 
vairuotojas – jo kraujyje pirmo 
patikrinimo metu nustatytas 
2,68 promilių, o antro patikri-
nimo metu – 2,86 promilių eti-
lo alkoholio.

Vyriškis pripažino kaltę ir pa-
aiškino, kad tą dieną važiavo 
į panemunę su draugais pa-
siklausyti muzikos ir išgerti. 
„Paskui man kažkas užėjo, kad 
nusprendžiau iš panemunės va-
žiuoti namo. Kartu su manimi 
važiavo ir draugai“,- paaiškino 
Š.S. Jis pripažino, kad blaivu-
mas buvo patikrintas teisingai, 
o promilių antru matavimu ga-

lėjo padaugėti, nes tikriausiai 
alus suveikė. „Pirmą kartą taip 
įvyko per visą mano gyveni-
mą – anksčiau niekada nevažia-
vau girtas, nesu anksčiau baus-
tas“,- tikino pažeidėjas. Teisme 
jis sakė, kad daugiau už vairo 
girtas tikrai nesės. O kas dėl 
to kaltas? „Gal tą dieną buvo 
draugų įtaka, gal kaltas alus? 
Bet aš jau pasimokiau. Daugiau 
tie draugai įtakos man nedarys 
– su jais daugiau nebendrau-
ju“,- atviravo vyras. Beje, jis nie-
kada neturėjo vairuotojo pa-
žymėjimo, neturi ir darbo bei 
pajamų. Vyras sakė automobilį 
pasiėmęs tada, kai draugė ne-
matė – ji jam neleisdavo vai-
ruoti, nes šis neturėjo vairuo-
tojo pažymėjimo.

Teismas Š.S. pripažino kaltu 
padarius nusikaltimą ir skyrė 30 
parų arešto bausmę, ją atliekant 
Marijampolės pataisos namuo-
se. Teismas įvertino, kad vyras 
neturi darbo bei pajamų, todėl 
baudų nesumokėtų. Taip pat 
šiam piliečiui uždrausta nau-
dotis teise vairuoti transpor-
to priemones ketverius metus. 
Automobilis grąžintas savinin-
kei, o pažeidėjui priteista 1240 
eurų valstybės naudai.

LV inf.

Pavasarį vyksta aplinkos tvar-
kymo darbai, grėbiami seni ru-
denį nesurinkti medžių lapai, 
genimi vaismedžiai ir šios at-
liekos dažniausiai būna sudegi-
namos. Primename, kad auga-
linės kilmės atliekas lauko sąly-
gomis leidžiama deginti tik su-
grėbtas (surinktas) į krūvas, kai 
nėra galimybių jų kompostuoti 
ar kitaip panaudoti, ne arčiau 
kaip 30 m nuo pastatų. Jų de-
ginimas turi būti nuolat stebi-
mas, jį baigus, smilkstančią ug-
niavietę privaloma užgesinti. 
Draudžiama deginti ražienas, 
taip pat nenupjautas ir nesu-
grėbtas (nesurinktas) žolę, nen-
dres, javus ir kitas žemės ūkio 
kultūras. Draudžiama atliekas 
deginti miškų gaisrams kilti 
palankiomis dienomis, tai yra, 
esant didesniam negu antros 
klasės miškų gaisringumui (šios 
sąlygos nustatomos meteoro-
loginių tarnybų bei skelbiamos 
žiniasklaidos). Draudžiama au-
galinės kilmės atliekas degin-
ti miške, aukštapelkėse, dur-
pingose vietose ar vietovėse, 
esančiose arčiau kaip 100 m nuo 
miško, aukštapelkės ar durpin-
gos vietos, taip pat miestuo-
se ir miesteliuose. Sodininkų 
bendrijos deginimo tvarką savo 
teritorijoje nustato pačios (pa-
renkama priešgaisriniu atžvil-
giu saugi vieta atliekų degini-
mui). Draudžiama kartu su au-
galinės kilmės atliekomis degin-
ti buitines, pramonines bei ki-
tas atliekas. 

Ugniagesiai įspėja gyvento-
jus, kad nedegintų pernykštės 
žolės, o pastebėję tokius gais-
rus, nepraeitų pro šalį, bet pasi-
stengtų juos užgesinti, kol lieps-
na neišplito į didesnius plotus. 
Tokius gaisrus galima užgesinti 
patiems, užplakant liepsną me-

džių šakomis ar užtrypiant ją ko-
jomis, užpilant vandeniu arba 
smėliu. Ugnies apimtus plotus 
rekomenduojama apkasti grio-
veliais, kad liepsna neišplistų to-
liau ir nepadarytų didelių nuo-
stolių. O jeigu matote, kad jos 
nepavyks greitai užgesinti, ne-
delsdami skambinkite skubios 
pagalbos telefonu 112.

Administracinių nusižen-
gimų kodekso 286 straipsnįs, 
dėl aplinkos apsaugos reikala-
vimų pažeidimo už sausos žo-
lės, nendrių, nukritusių medžių 
lapų, šiaudų, laukininkystės ir 
daržininkystės atliekų degini-
mą numatyta administracinė 
atsakomybė ir gali būti skiria-
ma nuo 30 iki 230 eurų bau-
da, o juridinių asmenų vado-
vams ar kitiems atsakingiems 
asmenims – nuo 60 iki 300 
eurų. Be to, priešgaisrinės ap-
saugos priemonių nesiėmimas 
pastebėjus savo žemėje ražie-
nų ar nesugrėbtų (nesurinktų) 
šiaudų gaisrą, užtraukia baudą 
žemės savininkams, naudoto-
jams ir valdytojams nuo 30 iki 
170 eurų. Ražienų, nenupjau-
tų ir nesugrėbtų (nesurinktų) 
žolių, nendrių, javų ir kitų že-
mės ūkio kultūrų deginimas už-
traukia baudą asmenims nuo 
50 iki 300 eurų, juridinių asme-
nų vadovams ar kitiems atsa-
kingiems asmenims – nuo 120 
iki 350 eurų.

Prašome gyventojų būti ak-
tyvesniais užkertant kelią kilti 
gaisrams atvirose teritorijose, 
nebūti abejingiems ir neprava-
žiuoti pro šalį pastebėjus degan-
čią žolę. Perspėkite neatsakingai 
besielgiantį žmogų, kuris savo 
veiksmais gali sukelti gaisrą ir 
pakenkti aplinkiniams. 

Šakių PGT vyriausiasis spe-
cialistas Gintaras Ščajevas

pradžia 1 psl.

Turėdama specialias automatizuotas sukirpimo stakles, UAB 
„Lauksva“ nusiteikusi pradžiai pagaminti 200 apsauginių 
kombinezonų medikams. „Lauksvos“ nuotr.

Direktorius Sigitas Bendorius ir pats mielai dėvi įmonėje pasiūtą 
veido kaukę. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Karantin 
      žinios

SOCIALINĖS PARAMOS SKYRIAUS KLIENTŲ DĖMESIUI!
Socialinės paramos skyrius karantino laikotarpiu klientus 

aptarnaus nuotoliniu būdu.

Prašymus dėl socialinių išmokų ir socialinių paslaugų 
teikti:

 - el. būdu per Socialinės paramos šeimai informacinę siste-
mą (SPIS) www.spis.lt;

 - siunčiant prašymus nurodytais Socialinės paramos skyriaus 
darbuotojų el. pašto adresais;

 - skambinant nurodytais Socialinės paramos skyriaus dar-
buotojų telefono numeriais.

Socialinės paramos skyriaus darbuotojų kontaktai
Daiva Pilypaitytė (Skyriaus vedėja) (8 345) 66102

daiva.pilypaityte@sakiai.lt
Aistė Būdvytienė (Vyriausioji specialistė) (8 345) 66104

aiste.budvytiene@sakiai.lt
Jolita Žemaitienė (Vyriausioji specialistė) (8 345) 60768

jolita.zemaitiene@sakiai.lt
Edita Macevičiūtė – Orentienė (Vyresnioji specialistė) (8 345) 66105

edita.orentiene@sakiai.lt
Mobilusis telefonas  8 615 68544

Seniūnijų kontaktai
Barzdų seniūnijos gyventojams (8 345) 48231
Gelgaudiškio seniūnijos gyventojams (8 345) 55367
Griškabūdžio seniūnijos gyventojams (8 345) 41308
Kidulių seniūnijos gyventojams (8 345) 50130
Kriūkų seniūnijos gyventojams (8 345) 42419
Kudirkos Naumiesčio seniūnijos gyventojams (8 345) 57242
Lekėčių seniūnijos gyventojams (8 345) 60604
Lukšių seniūnijos gyventojams (8 345) 50139
Plokščių seniūnijos gyventojams (8 345) 42828
Sintautų seniūnijos gyventojams (8 345) 45041
Slavikų seniūnijos gyventojams (8 345) 43343
Sudargo seniūnijos gyventojams (8 345) 43343
Šakių seniūnijos gyventojams (8 345) 52140
Žvirgždaičių seniūnijos gyventojams (8 345) 41220

Paaukoti mūsų rajono medikams Jūs galite:
GAVĖJAS -

VšĮ Šakių ligoninė (įmonės kodas 190808235)
LT27 7300 0101 1542 5399

mokėjimo paskirtis - auka medikams

Grėsmės akivaizdoje pasijautė atstumti

Niekas negalėjo nuspėti, kad 
grįžusius juos pasitiks klastin-
gasis koronavisusas. Nežinia 
kodėl, tačiau moksleiviai po 
ekskursijos Kaune buvo išlai-
pinti ir paleisti savarankiškai 
grįžti į namus. Tad naudojosi 
viešuoju transportu, galėjo 
vaikščioti gatvėmis, lankytis 
prekybos centruose. 

Barzdiškis studentas į savo 
namus grįžo viešuoju trans-
portu ir užsidarė 14 dienų 
karantinui. Tuose pačiuose 
namuose iš viso gyvena šeši 
žmonės, kiekvienas iš jų turi 
savo gyvenimus, lūkesčius ir 
poreikius. Jautrios širdies mo-
teris negalvojo pajusianti tokį 
aplinkinių dėmesį, todėl sune-
rimo – negi nuo šiol negalės į 
savo kiemą išeiti ir grynu oru 
pakvėpuoti, laikraščių iš pašto 
dėžutės parsinešti… O kaip ne-
išėjus iš namų nusipirkti maisto 
produktų? Moteris jautėsi taip, 
tarsi būtų sekamas kiekvienas 
jos arba šeimos narių žingsnis. 
Kai išseko maisto atsargos, mo-
teris susisiekė su Barzdų seniū-
nu Remigijumi Naujokaičiu ir 
bandė išsiaiškinti, kaip jai nu-
sipirkti maisto.

Nepaisančius karantino 
seniūnas įspėja

„Su ta šeima teko šiek tiek 
pyktis. Vienas tų namų gyven-
tojas turi automobilį, išsilaikė 
teises ir vis išvažiuoja pasi-
važinėti, nors turėtų laikytis 
karantino. Sakiau, kad visi 14 
dienų turėtų būti namuose. 
Mama tai supranta, bet vie-
nas iš vaikų jos nelabai klauso. 
Kai bandžiau įspėti – iškoliojo. 
Tačiau pastarosiomis dienomis 
lyg automobilis stovi, gal išva-
žiavimai ir baigėsi“,- kalbėjo 

Barzdų seniūnas Remigijus 
Naujokaitis.

Jis patikino, kad karantino 
sąlygomis esanti šeima gali būti 
savo namų kieme ir to niekas 
nedraudžia, tik nereikėtų ro-
dytis viešose vietose, bendrauti 
su kitais žmonėmis. Kadangi 
moteris išgyveno, kad maisto 
namuose nebelikę, o šeimos 
nariai nori skirtingų produk-
tų, seniūnas leido jai nueiti į 
parduotuvę, tik patarė joje 
nevaikščioti, o paprašyti par-
davėjos surinkti reikiamas 
prekes. „Dėl visa ko dar pa-
skambinau koronos karštąja 
linija 1808 ir man paaiškino, 
kad iš Vokietijos parvykęs as-
muo privalo griežtai laikytis 
karantino, tačiau kiti šeimos 
nariai, jeigu nė vienas nejaučia 
ligos simptomų, esant svarbiam 
reikalui gali išeiti. Todėl ir lei-

dau eiti apsipirkti“,- paaiškino 
R.Naujokaitis.

Nelaužo „tradicijų“
Seniūno žodžiais, vietos 

gyventojai labai greitai išsi-
aiškina, kas iš kur sugrįžta, 
todėl jam praneša apie tai bei 
piktinasi, kad nesilaikoma ka-
rantino. „Aš, žinoma, reaguoju, 
bandau susisiekti su tais žmo-
nėmis, įspėju būti namuose. 
Kita vertus, niekas man ne-
praneša nei apie išvykimus, 
nei parvykimus, todėl negaliu 
kontroliuoti situacijos“,- teigė 
pašnekovas. Su vienu tolimųjų 
reisų vairuotoju teko seniūni-
jos vadovui pasikalbėti, ir vyras 
pažadėjo iš namų neišeiti. Taip 
pat jis sulaukė signalo apie vie-
šumoje pasirodžiusius iš kitos 
šalies sugrįžusius vietos ver-
slininkus. Su jais seniūnui taip 

pat teko kalbėtis apie karantino 
reikalavimus.

„Dauguma seniūnijos gy-
ventojų yra supratingi ir saugo 
savo bei kitų sveikatą, tačiau 
niekaip nepavyksta išguiti įpro-
čio būriuotis prie parduotuvės. 
Jie ten keliese susirenka, o kai 
liepi išsivaikščioti, tai susirenka 
pas tą, kuris arčiau parduotu-
vės gyvena, ir toliau išgėrinė-
ja“,- apie problemas karantino 
metu kalbėjo Barzdų seniūnas. 
Ši problema, kaip aiškėja, ak-
tuali ir kitoms seniūnijoms 
– mėgstantys išgerti laikosi 
„tradicijų“ būriuotis prie par-
duotuvių ir čia „vaišinasi“ arba 
renkasi į grupeles namuose.

Vaikinas iš Barzdų seniūni-
jos per savaitę nepajuto jokių 
ligos simptomų, todėl tikimasi, 
kad jis nesusirgo.

LV inf.

Iki pirmadienio ryto užsikrėtusių 
koronavirusu Šakių rajone nebuvo

Nors Lietuvoje 
jau savaitę įvestas 
karantinas, iš užsienio 
grįžę žmonės privalo 
saviizoliuotis, tačiau per 
daugiau nei savaitę šis 
virusas, pirmadienio ryto 
duomenimis, patvirtintas 
net 143 pacientams, 
vienas žmogus mirė. Po 
vieną koronaviruso atvejį 
sekmadienį patvirtinta ir 
kaimyniniuose rajonuose 
– Jurbarke (daugiau 
nei savaitę viešėjusiam 
ir saviizoliacijos 
nepaisiusiam vyrui) 
bei Vilkaviškyje. Abiem 
atvejais žmonės neseniai 
buvo grįžę iš užsienio. 

Anot Šakių greitosios me-
dicinos pagalbos stoties di-

rektoriaus Rimgaudo Juozo 
Lebedžinsko, savaitgalį tarnyba 
į Kauną vežė tik vieną įtaria-
mąjį. „Lukšietis buvo po trau-
mos, nes dalyvavo muštynėse, 
girtas, jam pakilo temperatū-
ra. Prieš parą jis buvo grįžęs 
iš Ispanijos. Dėl sumušimų 
jis buvo pristatytas į ligoninę, 
kur suteikus pirmąją pagal-
bą išgabentas dėl COVID-19 
tyrimų į Kauno klinikas. Šis 
atvejis nepasitvirtino“,- infor-
mavo R.J.Lebedžinskas. Pasak 
Šakių ligoninės vyr. gydytojo 
A.Klimaičio, po kontakto su 
minėtu piliečiu buvo izoliuotas 
medicinos personalas, teikęs 

pagalbą minėtam asmeniui. 
Izoliacijoje jis buvo iki sek-
madienio vakaro, kol atėjo 
tyrimų rezultatai. Jie taip pat 
neigiami.

Tai jau “šeštas“ žmogus, kurį 
dėl įtarimo užsikrėtus COVID-
19 į Kauną vežė Šakių gretoji.

Direktorius pasakojo, kad 
dabar Šakių greitosios medi-
cinos pagalbos stoties didžiau-
sias rūpestis – naujų apsaugos 
priemonių papildymas. „Šiek 
tiek dar turime, bet ir apsau-
ginės kaukės, ir pirštinės, ir 
kitos apsaugos priemonės jau 
baigiasi. Svarbu, kad labai sun-
ku jų gauti, o jos mums būti-

nos, kitaip ir mes susirgsime, 
negalėsime dirbti“,- kalbėjo 
R.J.Lebedžinskas.

Pirmadienio duomenimis, 
LV žiniomis, savivaldybės nu-
matytose karantinavimo pa-
talpose saviizoliacijai apgyven-
dinti du žmonės. Savivaldybė 
yra sudariusi sutartį su kavi-
ne-picerija „Kiba“, kuri vienam 
iš jų pristato maistą, už kurį 
susimoka pats asmuo.

Sveikatos apsaugos minis-
tras Aurelijus Veryga prakal-
bo apie karantino pratęsimą ir 
griežtinimą. 

LV inf. 

Pagalba teikiama telefonu Penktadienį vykusioje 
rajono spaudos 
konferencijoje 
dalyvavo ir Šakių 
rajono savivaldybės 
Visuomenės sveikatos 
biuro direktorius 
Viktoras Lebedžinskas. 
Jis informavo, kaip 
šiuo metu dirba biuras 
ir kur dėl aktualios 
informacijos gali kreiptis 
mūsų rajono gyventojai.

Anot biuro direktoriaus, ne-
paisant to, kad visos ankstesnė 

profilaktinės biuro veiklos yra 
sustabdytos, dabar pagrindinis 
biuro darbas – maksimali in-
formacijos sklaida ir maksimali 
pagalba Nacionaliniam visuo-
menės sveikatos centrui. 

„Biuras jau visą savaitę dir-
ba nuotoliniu būdu, jame dirba 
bent vienas darbuotojas, kuris 
atsiliepia laidiniu telefonu, taip 
pat turime karštąją liniją Šakių 
rajono gyventojams“,- informa-
vo jis. Dėl įvairių saviizoliacijos 

ir karantino klausimų galima 
skambinti numeriu +370 6402 
7566. „Prieš imdama telefoną 
į rankas, specialistė perskaito 
visą naujausią informaciją, ir 
stengiasi atsakyti į visus rū-
pimus klausimus. Ši paslauga 
veikia nuo praėjusios savaitės 
vidurio, todėl skambučių nėra 
daug, o klausimai tipiniai – dėl 
saviizoliacijos, grįžimo iš už-
sienio, pranešimai dėl asmens 
higienos nesilaikymo parduo-

tuvėse, pilietiškumo parodymai 
ir pan,- vardino jis.  Taip pat te-
lefono būdu nuo šiol teikiamos 
ir psichologų konsultacijos. Jie 
konsultuoja numeriu +370 641 
90080 arba elektroniniu paštu 
saugok@sakiaivsb.lt.  

Pajutus pirmuosius koro-
naviruso simptomus, kurie 
yra panašūs į gripo, reikia 
skambinti trumpuoju telefo-
nu 1808. 

LV inf. 

pradžia 1 psl.

Parduotuvėje nėra grūsčių, pirkėjų gerokai sumažėję, o po seniūno perspėjimo ir mažiau žmonių 
būriuojasi prie parduotuvės durų. A.Didžiapetrio nuotr.
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“Savaitgalis“

Prasitęsus karantinui mokslai bus 
organizuojami nuotoliniu būdu 

Taryba posėdžiavo karantino sąlygomis
Praėjusį penktadienį tik-
riausiai pirmą kartą istori-
joje savivaldybės tarybos 
posėdis vyko pandemijos 
metu karantino sąlygomis, 
kai draudžiamas bet koks 
susitelkimas ir būriavima-
sis. Tačiau dėl neatidėlioti-
nų klausimų svarbos rajo-
no meras Edgaras Pilypaitis 
vis dėlto nusprendė sušauk-
ti posėdį, juolab kad Vietos 
savivaldos įstatymo pakei-
time apie nuotolinį tarybos 
narių darbą jokios pataisos 
nepriimtos. Tarybos posė-
dis vyko laikantis visų įma-
nomų higienos reikalavimų. 
Posėdyje dalyvavo 16 tary-
bos narių iš 25, jie priėmė 37 
sprendimus.

Pasirengimas tarybos posė-
džiui taip pat vyko neįprastai. 
Komitetai į posėdžius mero ka-
binete nesirinko, klausimai buvo 
apsvarstyti nuotoliniu būdu kiek-
viename komitete atskirai, o ket-
virtadienį į bendrą posėdį su ra-
jono vadovais aptarti visų pa-
siūlymų ir pastabų dėl parengtų 
sprendimų projektų rinkosi ko-
mitetų pirmininkai. Tarybos po-
sėdyje nedalyvavo tarybos nariai 
Vaidas Balčiūnas, Juozas Bertašius, 
Antanas Burkšaitis, Martinas 
Eimutis, Rasita Grincevičienė, 
Raminta Jakelaitienė, Aušrelė 
Pukinskienė ir Mindaugas 
Tarnauskas. Vienintelis M.Eimutis 
nedalyvavo dėl ligos, pateikęs 
nedarbingumo pažymėjimą. 
Nuotoliniu būdu pasitelkiant 
ryšio priemones posėdyje da-
lyvavo saviizoliacijoje buvęs sa-
vivaldybės administracijos direk-
torius Dainius Grincevičius.

Tarybos posėdis vyko apie 1.45 
val. su 10 min. pertraukomis kas 
pusvalandį, kad salę būtų gali-
ma išvėdinti ir dezinfekuoti sta-
lų paviršius, rankenas.

Baigiantis tarybos posėdžiui 
opozicinės Valstiečių ir žaliųjų 
frakcijos vardu seniūnas Valdas 
Stankūnas „padarė pareiškimą“ 
dėl administracijos direktoriaus 
D.Grincevičiaus kelionės ekstre-
malios situacijos metu, kurį ad-
resavo rajono merui. Frakcijos 
manymu, Šakių bendruomenei 
kyla klausimas, ar rajono savi-
valdybės Ekstremalių situacijų 
komisijos pirmininkas Dainius 
Grincevičius nepažeidė mora-
lės principų prieš savo krašto 

žmones, vykdamas atostogų į 
užsienio valstybę, žinodamas, 
kad šaliai ir rajonui kyla pande-
mijos grėsmė, ir kiekvienas va-
dovas turi jausti atsakomybę, ro-
dydamas asmeninį pavyzdį. Ar 
nebuvo galimybės atšaukti ke-
lionės ir kas ją įtakojo? Gal di-
rektorius turėjo atlikti svarbias 
užduotis?

Atsakydamas į pareiškimą, ra-
jono meras Edgaras Pilypaitis pa-
stebėjo, jog opozicijos klausimas 
yra absoliučiai politizuotas. O vyk-
ti atostogų į šalis, kurios nebuvo 
paskelbtos koronaviruso rizikos 

zonomis, yra kiekvieno asmeni-
nė teisė. Jausdamas atsakomy-
bę prieš savivaldybės adminis-
tracijos darbuotojus ir visus ra-
jono gyventojus, administraci-
jos direktorius izoliavosi namuo-
se ir dėl tos priežasties posėdyje 
dalyvauja nuotoliniu būdu. Tokį 
darbą reglamentuoja ir Darbo 
kodeksas. Anot mero, šiuo metu 
administracijoje nuotoliniu būdu 
dirba apie pusė darbuotojų, tarp 
jų savivaldybės Kontrolės tarny-
bos vadovė Asta Domeikienė, 
Centralizuotos buhalterijos sky-
riaus vedėja Vitalija Tumienė, sa-

viizoliacijoje esanti iš užsienio grį-
žusi Zanavykų muziejaus direk-
torė Rima Vasaitienė, taip dirbs 
ir savaitgalį iš atostogų užsie-
nyje grįžusi Sintautų kultūros 
centro laikinoji direktorė Erika 
Bingelienė. D.Grincevičius paaiš-
kino, kad jo šeimos atostogos 
buvo suplanuotos dar kovo 1 die-
ną, sprendimą planų neatšauk-
ti priėmė šeima. Todėl saviizo-
liacijoje yra ir direktoriaus žmo-
na, tarybos narė R.Grincevičienė. 
Tokiomis sąlygomis dirbti sudė-
tingiau, pastangų ir laiko sąnau-
dos kur kas didesnės,- „reikia rū-
pintis, kaip užkardyti koronavi-
rusą, o ne uždavinėti politinius 
klausimus“,- pastebėjo adminis-
tracijos direktorius.

Komentuodamas principinį pa-
reiškimo tikslą, meras pastebė-
jo taip pat turįs daug priekaištų 
centrinei valdžiai, bet „jei vieną 
ar kitą ministrą prikaltume prie 
sienos, nuo to situacija nepa-
sikeis“. Reikia susitelkti ir dirb-
ti. Savivaldybė daro viską, kad 
padėtų medikams įsigyti apsau-
gos priemonių ir greito reagavi-
mo testų. Jų užsakyta už 7 tūkst. 
eurų, 1000 vienetų apsaugos prie-
monių medikams žadėjo pado-
vanoti verslo įmonė.

Kitas savivaldybės tarybos po-
sėdis numatytas balandžio 17 d. 
„Duok, Dieve, kad nereikėtų jo 
atšaukti“,- tarybos nariams su-
siklausymo ir gražių Velykų lin-
kėjo E.Pilypaitis.

LV inf.

Visoje Lietuvoje dėl korona-
viruso dviem savaitėms už-
darytos ugdymo įstaigos. 
Šiuo metu mokiniai mėgau-
jasi atkeltomis pavasario at-
ostogomis, o mokytojai ruo-
šiasi nuotoliniam moky-
mui. Jei karantinas prasitęs, 
mokiniai mokysis namuo-
se. Taip pat šiuo sudėtingu 
metu nenutrūksta ir nemo-
kamo maitinimo vaikams 
paslauga.  

Mokysis nuotoliniu būdu
Vicemeras Darius Jakavičius 

priminė, kad kovo 13–27 dieno-
mis šalyje privalomai sustabdy-
tas ugdymas. Šiuo metu paskelb-
tos mokinių pavasario atostogos. 
Tačiau, didelė tikimybė, kad ka-
rantinas prasitęs, todėl mokinius 
planuojama ugdyti nuotoliniu 
būdu. „Mokyklos tam ruošiasi. O 
informaciją apie nuotolinį ugdy-
mą, mokiniams ir jų tėvams ug-
dymo įstaigos turėtų pateikti iki 
kovo 25 dienos“,- kalbėjo vice-
meras. Mokiniai nuotoliniu būdu 
turėtų būti ugdomi jau nuo kovo 
30 dienos. Taip pat D.Jakavičius 

pabrėžė, kad visa reikiama pagal-
ba, pavyzdžiui, Šakių rajono sa-
vivaldybės Pedagoginė psicho-
loginė tarnyba dirba ir paslaugas 
teikia taip pat nuotoliniu būdu. 
„Jeigu yra poreikis, specialistai 
pasiruošę padėti“,- pridūrė jis. 

Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija jau kreipėsi į verslo įmo-
nes bei visuomenę, kad galėtų 
prisidėti prie mokinių aprūpini-
mo nešiojamaisiais kompiute-
riais, planšetėmis bei interneto 
ryšiu. Žmonės, kurie kompiute-
rius nori paskolinti ar padovanoti 
mažais kiekiais, kviečiami kreip-
tis tiesiai į mokyklas. Didesnius 
kiekius paskolinti ar padovanoti 
galintys asmenys turėtų kreip-
tis į Švietimo, mokslo ir sporto 
ministeriją.

Ministerijos duomenimis, 
Lietuvoje kas dešimtas moki-
nys yra iš socialiai remtinos šei-
mos – iš viso per 30 tūkst. vai-
kų. Todėl nuotoliniam mokymui-
si besiruošianti ministerija ke-
tina pirkti arba išnuomoti apie 
35 tūkst. kompiuterių. Nupirkti 
kompiuteriai būtų išdalinti savi-
valdybėms pagal jos teritorijoje 

gyvenančių mokinių iš socialiai 
jautrių šeimų skaičių. Taip  nuo-
tolinio mokymosi prieinamumas 
būtų užtikrintas visiems moki-
niams.

Nemokamo maitinimo pa-
slauga nenutrūko

Dėl karantino laikinai sustab-
džius ugdymo procesą, imama-
si ir kitų priemonių, kurios pa-
lengvins nepasiturinčių šeimų 
gyvenimą. Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerija prašo savi-
valdybių nemokamą maitinimą 
teikti kitais būdais, pavyzdžiui, 
dalinti maisto davinius. 

Šiuo metu nemokamą mai-
tinimą Lietuvos mokyklose iš 
viso gauna apie 55 tūkst. mo-
kinių. Tokį kreipimąsi iš minis-
terijos gavo ir Šakių rajono sa-
vivaldybė. Anot vicemero, mūsų 
rajone yra 910 mokinių, kurie iki 
kovo 13 dienos gaudavo nemo-
kamą maitinimą. Be to, nemoka-
mą maitinimą gauna ir 44 prie-
šmokyklinukai.

„Vadinasi, 954 mūsų rajono vai-
kai turėtų gauti maisto paketus. 
Vidutiniškai vienos dienos pake-

tas kainuos 1,56 euro“,- penkta-
dienį kalbėjo vicemeras. Anot jo, 
kai kurios ugdymo įstaigos, pa-
vyzdžiui, Lekėčių mokykla–dau-
giafunkcis centras maisto paketus 
jau išdalino. Kitos ugdymo įstai-
gos nemokamus maisto davinius 
turėtų išdalinti šios savaitės pra-
džioje. „Nors buvo dvejonių, kaip 
viskas vyks, tačiau Lekėčiuose 
maistą į mokyklą atvyko pasiimti 
patys tėvai, tokiu pačiu principu 
vadovausis ir Šakių „Žiburio“ gim-
nazija“,- aiškino D.Jakavičius. Jis 
pridūrė, kad nepasiturinčių šei-
mų vaikams nemokamas mai-
tinimas šiuo ekstremaliu atve-
ju, kai ugdymo procesas stab-
domas, yra reikalingas. 

Anot mero Edgaro Pilypaičio, 
toks ministerijos sprendimas dėl 
nenutrūkusio nemokamo maiti-
nimo įnešė nemažai sumaišties. 
„Buvau gavęs kelis laiškus iš socia-
linių pedagogų, jie tokiu spren-
dimu stebėjosi. Šiuo metu vai-
kams atostogos, jie nemokamo 
maitinimo negaudavo nė per va-
saros ar žiemos atostogas“,- pa-
stebėjo rajono vadovas. 

LV inf. 

Gerovės 
valstybės 
pradžia

Kažkas labai išmintingas kaž-
kur rašė, kad pandemijos žmo-
nijai laukti reikėjo seniai. Kad ji 
kartojasi kas 70–80 metų. Nuo 
ispaniškojo gripo, nusinešusio 
iki 50 mln. gyvybių visame pa-
saulyje, praėjo šimtas. Ar koro-
na perlips šitą rekordą – sunku 
pasakyti. 

Vakar iš ryto Johno Hopkinso 
universiteto duomenimis, pa-
saulyje fiksuota 341 722 užsi-
krėtusių, iš jų 14 765 mirčių, 98 
869 pasveikimo atvejai. 

Čia, kaime, gal ne vienas nu-
moja ranka – manęs tai nepalies! 
Ir atsipūtę mindžikuoja prie par-
duotuvių su bambaliais atšvęsti 
seniai matyto Tėvynę prisiminu-
sio iš kokios Italijos ar Ispanijos 
grįžusio be darbo likusio ir prie-
globsčio bei paramos pasipra-
šiusio kaimyno. Nors iš esmės 
pinigų jau nebėra kam uždirbti, 
bet geraširdė valstybė kaip mo-
tina savo palaidūnus, sugrįžu-
sius iš emigracijos glaudžia prie 
širdies ir atveria santaupų kap-
šą. Tik va, pirmiausia ar jo čia vi-
siems dirbusiems vienodai sąži-
ningai užteks? Nes praradimus ir 
nuostolius pirmieji skaičiuoja ir 
į eilę spraudžiasi tie, kurie visa-
da skaičiavo ne šimtais ir gal ne 
tūkstančiais, o dešimtimis, šim-
tais ir milijonais. O tos skruzdėlės, 
kurios tik dėl savo ir kito išgyve-
nimo vargo – kažin ar išdrįs? Na, 
pamatysime. Prašymus dėl pa-
ramos reiktų paduoti Užimtumo 
tarnybai, o subsidijos bus mo-
kamos tik nuo balandžio 5 die-
nos. Kaip sakoma, neperšokęs 
griovio, nesakyk op. 

Tik stebina ta palaida bala. Ir 
bus dar palaidesnė, iš viso neval-
doma, jeigu viską spręs tik Veryga 
ir Skvernelis, apriboję informa-
cijos teikimą, ne tik nuasmeni-
nę žmones joje, bet neteikian-
tys jokių žinių apie tai, iš kokių 
savivaldybių yra užsikrėtę žmo-
nės, kiek jų ir kur yra izoliacijo-
je. Juk sprendimus vietoje pri-
imantys pareigūnai turi žinoti, 
kur didžiausias pavojus, kad pa-
tys netaptų aukomis. Kaip kad 
buvo su tais ugniagesiais, nuva-
žiavusiais savaitgalį gaisro gesinti 
į Baltrušius. Galime kaltinti juos, 
kad buvo be apsaugos priemo-
nių, bet iš kur jų bus, jeigu nėra. 
Jeigu penktadienį (ar šeštadie-
nį) per televiziją Pumprickaitės 
kalbintas sveikatos ministras 
Veryga sakė, jog jei būtų jų už-
pirkęs anksčiau didesnius kie-
kius, jį būtų į kalėjimą pasodinę. 
Tai toks tu ir ministras, pagalvo-
jau, kad žinodamas padėtį kur 
kas geriau už kompiuterio ek-
rane akis varvinantį tautietį, ne-
sugebėjai išmąstyti ir progno-
zuoti, kas gali nutikti po dviejų 
savaičių ar mėnesio? Tai kuo tu 
skiriesi nuo to bomželio, kuriam 
tiesiogine žodžio prasme nusi-
spjaut į tai, kas vyksta? Bomželis 
spjauna. Tiesiai prie parduotu-
vės durų. Bet kodėl Verygai buvo 
nusispjaut? Toje laidoje, įstum-
tas į kampą, jis nė į vieną klausi-
mą nesugebėjo normaliai atsa-
kyti. Tik teisinosi – nesitikėjome, 
neprognozavome, nemąstėme... 
pramiegojome. Tiesa, šitą žodį 
pasakė Surplys. Už tai šiandien 
trūksta apsaugos priemonių, už 
tai trūksta reagentų, nes vos ati-
darius kelis mobiliuosius punk-
tus didžiuosiuose miestuose iš 
10 planuotų, netrukus juos rei-
kėjo uždaryti. Kam tada ta pro-
paganda?

O virusas nepaiso nieko, nei 
politikų sprendimų, nei valsty-
bių sienų. Vienas didžiausių au-
toritetų šioje situacijoje Vilniaus 
universiteto profesorius Vytautas 

Kasiulevičius visą savaitgalį pra-
sėdėjo saviizoliacijoje ir iš namų 
skelbė, kad naujų atvejų skaičius 
dvigubėja kas dvi paros. Galimas 
atvejų sumažėjimas būtų padi-
dėjus testavimui. Tačiau, anot 
jo, yra kita bėda –  nevaldoma 
situacija gydymo įstaigose  ir 
nauji įvežtiniai atvejai. Irgi ne-
valdomi. Todėl po mėnesio ša-
lyje galime turėti jau ne 5000, o 
10 000 registruotų koronaatve-
jų. Plitimo tempams įsivaizduoti 
galima būtų pasikliauti Fibonačio 
seka, kai priešpaskutinio ir pasku-
tinio skaičiaus suma lygi trečia-
jam sekos skaičiui. Ir taip toliau. 
Pabandžiau palyginti – panašu! 
Kai atkeliaus papildomos prie-
monės, dėl kurių kaunasi visas 
pasaulis, ką testuosime? Visus? 
Ar nebus vėlu?

Keistai sekmadienį per TV 
nuskambėjo abejonė, kad ne-
mokamą maitinimą gaunantys 
vaikai gali likti be karšto mais-
to, nes jie bus aprūpinti tik sau-
sais daviniais. Tai iki ko nusirito 
mūsų valstybė, kad joje iš pašal-
pų gyvenančios motinos savo 
vaikams sriubos nesugebės iš-
virti? Pripratinome žmones lo-
doriauti, nedirbti ir tik reikalau-
ti didesnių pašalpų. Baisu net 
pagalvoti!

Įdomu, ką galvoja Prezidentas? 
Ar jam nebaisu? Nesupykčiau, 
kad paskelbtų nepaprastąją 
padėtį, kurią jau ne verygos su 
skverneliais valdytų, o tie, kas 
supranta.

Turiu vilties, kad pasaulis pa-
galiau atsikvošės, supras, kad ne 
politika, ne interesai, ne pinigai 
ir ne ekonomika yra pagrindi-
nė vertybė, o jas kuriantys žmo-
nės. Jeigu nebus jų, nereikės nie-
ko. Kalbu apie moralinę atsako-
mybę. Apie tokią, kuri prilygsta 
žydų gelbėjimui, partizanų ko-
voms ir viskam, ką žmonės darė 
skatinami sąžinės ir pagal ją su-
formuoto teisingumo jausmo. 
Daug kam už savo įsitikinimus 
teko paaukoti gyvybes, bet už 
tai mes gyvename ir juos šlovi-
name. Jeigu mums rūpi, kas bus 
po trijų dienų ar savaičių, vis dar 
liguistai saugokime infekuotųjų 
asmens duomenis, kad šiukštu 
tik kaimynas nežinotų ir jo nete-
rorizuotų, saugokime savo kailį, 
kad nepažeistume kokio teisės 
akto. Bet jei mąstome apie tai, 
kas bus po 30 ar net 300 metų, 
gyvenkime taip, kaip pasaulio 
teisuoliai.

Juk ant tokios moralės svars-
tyklių lėkštės padėta ir mūsų me-
dikų, statutinių, socialinių dar-
buotojų sveikata ir gyvybė. 
Kiekvieno artimo žmogaus, 
kiekvieno bendradarbio, vai-
kų ir tavo paties gyvybė.

Daug kas pyksta, kad grįžusius 
į kaimą iš užsienio perspėja kai-
mynai, kad nepakantūs besibas-
tantiems pas draugus seniūnai. 
Ačiū jiems, kad jie dar turi pilie-
tiškumo ir pareigos jausmą.

Ačiū visiems, kurie neskai-
čiuoja piniginės žalos asmeni-
niam gėriui, kad būtų išsaugo-
tas bendras visuotinis gėris ir 
žmogiškumas. Būtent čia pra-
sideda gerovės valstybė.

Posėdyje nedalyvavo 9 tarybos nariai. Savivaldybės nuotr.

Po kiekvieno darbo pusvalandžio buvo dezinfekuojami paviršiai, 
vėdinamos patalpos. Savivaldybės nuotr.
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Kad agronomų entuziazmas neišblėstų
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Šakių agronomų 
asociacijos ataskaitinis 
rinkiminis susirinkimas 
po penkerių metų 
kadencijos buvo 
suplanuotas kovo 13 
dieną. Tą dieną jis ir 
įvyko, tik netikėtai 
pasikeitė susirinkimo 
vieta,- vietoje planuoto 
Šakių kultūros centro 
teko ieškoti kitos 
auditorijos. Agronomus 
priėmė kavinė–picerija 
„Kiba“. Susirinkimo metu, 
pasibaigus organizacijos 
pirmininko Romo 
Pukinsko kadencijai, 
naujuoju pirmininku 
išrinktas Mindaugas 
Bastys, perrinkta nauja 
valdyba.

Turėjo operatyviai keisti 
susirinkimo dislokacijos 
vietą

„Šiandien 11.30 val. su-
žinojau, kad yra priimtas 
sprendimas neįsileisti mūsų į 
savivaldybės įstaigą. Teko pa-
siieškoti privačios prieglaudos. 
Ar esame šiandien legalūs, ar 
ne – nežinau,- susirinkimą pra-
dėjo R.Pukinskas.- Bandžiau 
apeliuoti į savivaldybės dar-
buotojus, bet jie man sakė: jei-
gu padarysi, ką esi suplanavęs, 
būsi nubaustas, bet kadangi tu 
visuomenininkas, bus nubausti 
tie, kurie tave įsileido“. Kadangi 
organizacija realiai vienija 52 
narius, nemažai jų iš Šilutės 
rajono, R.Pukinskas nerimavo, 
kaip per tokį trumpą laiką jam 
pavyks visus informuoti. Tačiau 
susirinko mažiau nei tikėtasi 
– 21.  Taip pat neatvyko dalis 
kviestų svečių – Lietuvos že-
mės ūkio konsultavimo tarny-
bos vadovas Edvardas Makelis, 
tos pačios tarnybos atstovė 
Giedrė Butikienė, Šakių savi-
valdybės Žemės ūkio ir kaimo 
reikalų skyriaus vedėja Irena 
Žemaitienė. Priimant spren-
dimus pirmininkas esantiems 
siūlė pasinaudoti delegacine 
teise ir paskambinti kolegoms, 
kad šie galėtų išreikšti savo 
valią balsuojant. „Nes po dvi-
ejų savaičių tikrai neturėsime 
kada. Mums jau nebus galima 
net susirgti dėl paprasčiausio 
užimtumo, ir neapibrėžtumas 
organizacijoje liks labai ilgai“,- 
nerimavo pirmininkas.

Entuziazmas blėso
Pristatydamas penke-

rių metų veiklos ataskaitą, 
R.Pukinskas visus paprašė ty-
los minute pagerbti Henriko 
Zarembos atminimą. Jis pa-
sakojo, kad asociacija susi-
kūrė 2015 metais, atsiskyrusi 
nuo respublikinės Agronomų 
sąjungos. Buvo galvota, jog bū-
nant savarankiškiems pavyks 
pritraukti daug gerų idėjų, pro-
jektinių pajėgumų, kad veikla 
pranoks respublikinės orga-
nizacijos darbus. Tačiau taip, 
deja, neįvyko. Į valdybą buvo 
išrinkti tiesioginiuose darbuose 
labai užimti žmonės. O ir pa-
tys nariai, iš pradžių labai ak-
tyviai įsijungę į veiklą, ilgainiui 
tapo vis pasyvesni. Jis priminė 
planuotą kelionę į Baltarusiją, 
Agronomų ąžuolyno sodini-
mą, ekskursiją po ekologinius 
Slavikuose ūkininkaujančio 
Vintauto Kasparevičiaus lau-
kus,- kai renginiai buvo suorga-

nizuoti, juose dalyvauti panoro 
tik maža agronomų asociacijos 
dalis. „Man jau tada sukirbėjo 
mintis, kad reikia išgyvendinti 
pirmininką, kuris priima tokius 
primityvius sprendimus“,- at-
viravo R.Pukinskas. Jis pasi-
džiaugė gražia Jono Valaičio 
idėja įkurti Bulvės muziejų, o 
jame rasti vietos Agronomų 
sąjungos ekspozicijai, kurioje 
gražiai įsikomponavo ir aso-
ciacijos partnerių šilališkių 
dovanos.

R.Punkinsko manymu, 
organizacija atsinaujinti turi 
būtinai.

Atsisakyti naujų pareigų 
argumentų neužteko

Tokiam R.Pukinsko spren-
dimui daugelis prieštaravo. 
Atstovaudama Lietuvos žemės 
ūkio konsultavimo tarnybai, 
Šakių biuro vadovė Aušrelė 
Pukinskienė direktoriaus 
E.Makelio vardu R.Pukinskui 

už aktyvią visuomeninę veiklą, 
atsakingą ir išmintingą darbą 
telkiant agronomų bendruo-
menę, įteikė Padėkos raštą.

Šilalės agronomų asociaci-
jos pirmininko pavaduotojas 
Stasys Skalauskas prasitarė at-
vežęs dvi dovanas: vieną – išei-
nančiam, o kitą – pareinančiam 
pirmininkui. „Man rodos, tu 
liksi, esi neblogas vaikis,- krei-
pėsi jis į R.Pukinską, priminda-
mas jam, kad balandžio 1-ąją 
sukaks 40 metų, kai šis tapo 
moksliniu agronomu. Tačiau 
pastarasis sakėsi jau „nusidė-
vėjęs“ kaip pirmininkas, kad 
turi kitų planų, ir šiose parei-
gose tikrai neliks. Dėkodamas 
už bendradarbiavimą, ypač 
Šakių žemės ūkio konsultavi-
mo tarnybai, jis pareiškė, kad jo 
buvimas šiose pareigose toliau 
nebeįmanomas, ir šmaikštavo, 
kad „nė vienas nenori būti iš-
vilktas iš pareigų už kojų“. Jo 
manymu, reikia žmogaus, kuris 
galėtų inovuoti organizacijos 
veiklą ir būti autoritetingas 
vadovas. „Dabar mūsų orga-
nizacija išpuoselėta ir graži, fi-
nansiškai stabili, ir mums reikia 
žmogaus, kuris ją galėtų vesti 
pirmyn. Romas galėtų, bet ne-
begali dėl tam tikrų priežasčių. 
O tai sudėtingas ir atsakingas 
darbas, kuriam reikia žmogaus 
su ugnele“,- R.Pukinskui antri-
no valdybos narys Algimantas 
Daugėla.

R.Pukinskas kalbėjo, jog pa-
sitarusi valdyba nutarė siūlyti 
biomedicinos mokslų daktaro 
linininkystės srityje Mindaugo 
Basčio kandidatūrą. Nors šis 
visaip priešinosi ir sakė ne-
sąs užsitarnavęs šios misijos, 
tačiau susirinkę agronomai 
pasielgė prieš jo valią – visi 
balsavo už, kvorumą papil-
dydami telefonų skambučiais 
kolegoms. Neturėdamas rimtų 
argumentų, M.Bastys buvo pri-
verstas sutikti, tik paprašė, kad 
liktų ta pati valdyba, kuri dirbo 
iki šiol, ir kad visi agronomai 
aktyviai atsilieptų į ateityje or-
ganizuojamas veiklas.

Tačiau valdyba taip pat 
šiek tiek pasikeitė – iš jos 
pasitraukė Giedrius Bakas, 
Jonas Valaitis, Vidmantas 
Muraška. Juos pakeitė Irma 
Bartkutė, Arūnas Vasiliauskas 
ir Artūras Martinaitis, valdy-
boje liko Romas Pukinskas, 
Algimantas Daugėla ir 
Remigijus Žaliaduonis. 

Apie problemas 
Lietuvoje...

Susirinkimo metu kalbėta 
ne tik apie organizacijos veiklą, 
tačiau užkabintos ir žemės ūkio 
problemos. Aštriai esamą že-
mės ūkio politiką pakomentavo 
šilutiškias S.Skalauskas: kai į 
Seimą buvo išrinkti Karbauskis 
ir Pranckietis, galvojome – „kas 
bus, tas bus, bet žemės ūkyje 
bus gerai. Susiderėjau iš litro 
brendžio ir pralaimėjau. Buvo 
blogai, pasidarė dar blogiau. 
Nugyvenom kaimą, nebeliko 
žmonių. Sako, kaimas prasi-
gėrė. Bet kad nebėr kam gert. 
Tuščias kaimas beliko“.

Socialdemoktatų partijos 
Žemės ūkio ir kaimo plėtros 
komitetui vadovaujanti UAB 
„Agrolina“ vadovė Raminta 
Jakelaitienė pripažino, jog 
gyvename neramiais laikais, 
laukia daug iššūkių ir reikia 

susitelkti. „Kalbu ne vien apie 
virusą ir jo pavojingumą. Kalbu 
apie tai, kas vyksta gamtoje, ir 
agronomai tą mato – augalų 
ligas, kenkėjus, epidemijas gy-
vulininkystės ūkiuose“,- kalbėjo 
Raminta. Anot jos, dar 2019 m. 
buvo parengtas Geros žemės 
ūkio praktikos kodeksas – pa-
grįstos mokslininkų rekomen-
dacijos, kurias užgožė trejus 
metus trukusios Žemės ūkio 
ministerijos kraustynės. Šie 
resursai, anot jos, nuvedė į nie-
kur, o praleidom pro akis svar-
biausius žemės ūkiui dalykus. 
Ji išvardijo pagrindinius prin-
cipus, į kuriuos bus labiausiai 
sutelktas žemės ūkio dėmesys. 
Tai trąšų mažinimas, anglies 
junginių valdymas, efektyvus 
degalų panaudojimas, kokybiš-
kų pašarų schemos, ir apie tai 
reikia diskutuoti jau dabar, kad, 
kai reikės šias schemas įgyven-
dinti, būtume pasiruošę.

Kad Lietuvos žemės ūkis 
nuėjo ne tuo keliu, pritarė ir 
asociacijai Lietuvos agronomų 
sąjungos valdyboje atstovau-
jantis Arūnas Vasiliauskas. Jis 
papasakojo įspūdžius iš išva-
žiuojamojo valdybos posėdžio 
Lenkijoje, kur buvo aplankyti 
mažieji ūkiai. „Sanitarinės są-
lygos ten minimalios, tokie pas 
mus į antrą dieną būtų užda-
ryti,- kalbėjo jis.- Jie turi geras 
karves, gamina sviestą, varškę, 
kooperuojasi, kad gyventų kai-
me ir išmokų neprašytų. O pas 
mus viskas atvirkščiai. Mes pri-
rašėme pareiškimų, kreipimųsi, 
bet visi raštai atsiduria apati-
niame ministerijos stalčiuje. 
Valdymas prasideda tada, kai 
problema patenka į pirmuosius 
spaudos puslapius“. Ir nėra ko 
norėti, kai iš beveik 140 mi-
nisterijos darbuotojų tik šeši 
– agronomai, kiti problemos 
nesupranta, apgailestavo jis.

...ir Lietuvos problemas 
Europos Sąjungos 
kontekste

Suklusę agronomai klausė-
si Žemės ūkio ir kaimo plėt-
ros komiteto nario Europos 

Parlamente Juozo Oleko ko-
mentarų apie galimybę žemdir-
biams išsikovoti suvienodintas 
tiesiogines išmokas. Anot jo, 
be to, kad reikia įveikti nuo-
latinę polemiką su žaliaisiais 
– neva mokslo nereikia, la-
bai sunkus ginčas vyksta dėl 
pinigų, kurių trūksta iš ES 
pasitraukus britams. Todėl 
Europos Parlamente yra siū-
lymų ES mokesčių dydį vals-
tybėms narėms padidinti nuo 
1 proc. (500 mln. eurų) iki 1,3 
proc. Kartu su krašto apsaugai 
skiriamais 2 proc. Lietuvai tai 
būtų apie 1,8 milijono eurų. 
Europarlamentaras yra užre-
gistravęs pataisą, kad išmokos 
visų bendrijos valstybių narių 
žemdirbiams būtų suvienodin-
tos per artimiausius pora metų. 
Tačiau Lietuvai kliūtis daro ES 
išmokos, skirtos atominės elek-
trinės uždarymui, geležinkeliui. 
Europos Komisija aiškina, kad 
tokiu atveju mes kažko turėtu-
me atsisakyti, o mes, aiškino 
J.Olekas, bandome įrodyti, kad 
šiuos darbus Lietuvoje atlieka 
užsienio įmonės, kurioms ir 
tenka tos lėšos. Mums, anot 
jo, reikia, kad europinės iš-
mokos pasiektų mūsų žmones. 
Todėl labai svarbu, kaip pavyks 
Lietuvosų Prezidentui jau tre-
čiajame ES vadovų susitikime 
atlaikyti šitą poziciją.

J.Olekas atkreipė dėmesį, 
kad Lietuva turėtų ne tik au-
ginti, bet ir gaminti. „Mes per 
daug išvežame žaliavos, ypač 
grūdų, o galėtume turėti visai 
kitą pridėtinę vertę. „Nežinau, 
kaip Šakiuose, bet Europoje visi 
vienaip arba kitaip susikoope-
ravę. Sunaikinę kolūkius mes 
labai nusisukome nuo koo-
peracijos. Sūduvos ūkininkai, 
turime susiimti ir parodyti 
pavyzdį, kuris atvertų naujas 
galimybes“,- ragino jis.

Jeigu mes Lietuvoje augin-
sime vien tik grūdus, daugiau 
nieko nedarysime, antrino 
jam R.Pukinskas, po ketve-
rių–penkerių metų mūsų lau-
kia Brisiaus galas.

Penkerius metus agronomų asociacijai vadovavęs Romas Pukinskas tęsti 
vadovaujantį darbą organizacijoje griežtai atsisakė. S.Sinkevičiaus nuotr.

Bulvės muziejaus steigėjas ir įkūrėjas, buvęs asociacijos valdybos narys Jonas Valaitis su naujomis 
pareigomis sveikino Mindaugą Bastį. S.Sinkevičiaus nuotr.

Žemės ūkio ir kaimo plėtros komiteto Europos Parlamente narys 
Juozas Olekas pasigenda žemės ūkio produktų perdirbimo ir 
kooperacijos. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Spausdinama vieną kartą.
Šį kuponą atneškite arba atsiųskite į “Laikraštis Valsčius“ 

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

Vardas:

Pavardė:

Telefonas:

Kuponas galioja 
iki 2020 m. balandžio 30d. 

Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą mediniame name 
Šaulių g.12-1, Šakiuose. Tel. 8-683 
25-850.

2 kambarių butą renovuotame 
name Šakiuose, prie didžiosios 
„Maximos“. Tel. 8-698 07-521.

4 kambarių butą I aukšte Jaunystės 
take, Šakiuose - 35 000€. Tel. 8-685 
74-745.

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

Gyvenamąjį namą su ūkiniais pa-
statais Šakiuose (23a žemės). Tel. 
8-648 77-077, 8-698 22-494.

Tvarkingą 2 aukštų mūrinį namą 
Giedručiuose (25a sklypas). Tel. 
8-640 32-441.

Medinį namą J.Basanavičiaus g. (ko-
munikacijos prijungtos prie miesto, 
30a sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Mūrinį namą Panoviuose (visi pa-
togumai, ūkiniai pastatai, 15.67a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Mūrinį namą Ateities g., Lekėčiuose 
(148m², reikalingas remontas, 25a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Sodybą Sintautuose, P.Vaičaičio g. 
48 (namas rąstinis, be patogumų, 
yra šulinys, 26a sklypas). Tel. 8-687 
96-398.

Sodybą Pakalniškių k., Gelgaudiškio 
sen. (visi patogumai, 45a sklypas, 
1.59 ha žemės, 3 ha miško). Tel. 8-
640 32-441.

Tvarkingą sodybą Kubilėlių k. 
(2008m. statyba, visi patogumai, 
75a sklypas). Tel. 8-640 32-441.

5.68a sklypą Šilgalių sodų ben-
drijoje (mūrinis namelis, vanduo, 
elektra). Tel. 8-640 32-441.

10.3a sodą su nameliu Šilgalių ben-
drijoje. Šalia yra vandens telkinys ir 
elektra. Tel. 8-613 02-526.

Sklypus Giedručiuose: 15a Ūkininkų 
g., 16a Ateities g., 1.82 ha Miško g. 
Tel. 8-640 32-441.

Transporto 
priemonės
2009m. FORD GALAXY 2.0D (103 
kW, TA, 7 vietos, iš Olandijos). Tel. 
8-656 74-763.

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.

VW SHARAN lengvo lydinio ratlan-
kius su vasarinėmis padangomis. 
Tel. 8-613 53-999.

Žemės ūkio 
technika
Danišką sėjamąją. Tel. 8-690 03-930.

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

Naują, neišpakuotą televizorių „Hi-
sense“, kaina sutartinė. Tel. 8-622 
27-183.

Statybinės prekės
Šiltnamius, priedus, laisty-
mo sistemas, polikarbona-
tą, stogelius. Montavimo 
paslaugos. Gamintojo kai-
nomis. Tel. 8-659 08-776, 
8-604 98-184.
Polikarbonato šiltnamius, 
jų priedus. Pristatome, su-
renkame. Tel. 8-656 74-783, 
Vasario 16-osios g.6, Šakiai, 
UAB „Naubreta“.
Statybinę medieną 12x12, 12x6, 
10x10, 10x5, 5x5, lentas. Tel. 8-
607 13-955.

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

Statybinę medieną. Dviejų pjovimų 
- 110-140€, vieno pjovimo lentas - 
70-90€. Akcija. Tel. 8-613 71-277.

Gyvos prekės
Mėsinius veršelius. Tel. 8-609 79-045.

Kaimiškas kalakutes ir kalakutus. 
Tel. 8-687 96-946.

Veislines dedekles žąsis. Tel. 8-656 
21-910.

Gaidžius. Tel. 8-605 48-282.

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

Juodalksnines, beržines malkas - 
21 €/m. Vežu miškovežiu. Galima 
kaladėmis arba skaldytas. Tel. 8-
698 05-768.

Malkas: pušis, drebulė - 18€, 
juodalksnis - 20€, beržas 
- 22€, ąžuolas - 27€, uosis 
- 28€. Vežame rąsteliais, 
kaladėmis ir kapotas. Tel. 
8-686 94-789.
Skaldytas, kaladėmis ir rąsteliais 
alksnines, beržines malkas, juo-
dalksnio atraižas - supjautas arba 
nesupjautas pakais. Greitas ir ne-
mokamas pristatymas. Tel. 8-699 
40-234.

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

Malkas: beržines, alksnines (skal-
dytos, kaladėmis ir rąsteliais), 
stambias supjautas ir nesupjautas 
(pakais) juodalksnio atraižas. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8-602 
09-301.

Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis - 28€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Malkas: beržas, juodalksnis, ąžuo-
las, uosis, skroblas. Skaldytas, kala-
dėmis, rąstais. Tel. 8-634 09-998.

Malkas: beržo, uosio, ąžuolo ir juo-
dalksnio kalades, sukapotas. Vežu 
po 10m. Pristatome per 2-3 dienas. 
Tel. 8-627 39-559.

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

Sausas kapotas uosines malkas, 
apysauses juodalksnio, beržo. Tel. 
8-647 96-649.

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

Uosio malkas. Akcija - 23 €/m. At-
vežu. Tel. 8-625 46-234.

Uosio, beržo, juodalksnio, drebulės, 
pušies, eglės malkas. Turime sausų. 
Tel. 8-625 46-234.

Pigiai stambias uosio malkas. Tel. 
8-626 14-881.

Juodalksnio, uosio, beržo, drebulės, 
pušies malkas. Turime sausų. Tel. 8-
626 14-881.

Pigiai lapuočio malkas. Turime 
sausų. Tel. 8-626 14-881.

Uosio, beržo, juodalksnio, pušies 
malkas. Tel. 8-612 98-010.

Pigiai lapuočio malkas. Tel. 8-612 
98-010.

Stambias atraižas, lapuočio malkas. 
Atvežame. Tel. 8-612 98-010.

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

Pigiai lapuočio malkas. Tel. 8-607 
13-955.

Uosio, beržo, juodalksnio, drebulės 
malkas. Turime sausų. Tel. 8-613 
71-277.

Sausas spygliuočių malkas supjau-
tas kaladėmis - 18 €/m. Atvežu po 
5m. Tel. 8-686 72-689.

Malkas dvimetriais, kaladėmis ir 
skaldytas. Yra sausų skaldytų. Tel. 
8-620 74-887.

Kiaulienos skerdieną puselėmis: lie-
tuviška - 2.99 €/kg, lenkiška - 2.70 
€/kg, sprandinę, nugarinę, šoninę, 
kumpinę. Tel. 8-607 12-690.

Maistines dideles ir vidutines 
bulves. Tel. 8-345 44-635, 8-652 
07-803.

Vidutines „Laura“, „Vineta“ bulves 
- 3 €/maišas. Tel. 8-652 07-803.

Ekologiškai augintas bulves. Dova-
noja kačiukus. Tel. 8-626 15-066.

Maistines bulves Šakiuose, 6.15a 
sodą Šilgaliuose, 7.5m³ cisterną. 
Tel. 8-699 79-240.

Melasą, išvalytus vasarinius mie-
žius, kviečius, kvietrugius, avižas, 
mišinius, vikius, pelėžirnius, žirnius. 
Beicuojame. Atvykstame į namus. 
Daugiamečių žolių sėklas. Atveža-
me. Tel. 8-634 41-466.

Šiaudų rulonus Vilkaviškio raj. Tel. 
8-699 45-965.

Runkelius „Brigadir“ - 6 €/50 kg, 
dideles, vidutines bulves, kuku-
rūzą - 14 €/50 kg, vikius - 1€/kg. 
Pristatau. Tel. 8-688 46-928.

Pašarinius runkelius. Tel. 8-695 
40-796.

Pašarinius runkelius „Brigadir“, 
grūdų sėjamąją SZ-3.6. Tel. 8-645 
80-589.

Įvairių dydžių pavėsines ir lauko 
baldus. Statau pavėsines ir terasas. 
Tel. 8-676 09-807.

Naudotus baldus, buitinę 
techniką, dviračius, žo-
liapjoves iš Vokietijos. Tel. 
8-612 15-862, Kęstučio 
g.19-7, Šakiai.
Naudotus vokiškus paprastus ir 
elektrinius dviračius (akumulia-
toriams suteikiama garantija). Tel. 
8-603 24-694.

Perka
Garažą Šakiuose. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8-627 75-428.

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

Brangiai ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje. Tel. 8-614 
11-114.
Automobilius (lengvuosius, auto-
busus, sunkvežimius, visureigius), 
sodo traktoriukus aukščiausia kai-
na. Tel. 8-624 36-612.

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

UAB „Metalynas“ juodojo 
ir spalvotojo metalo laužą, 
automobilius. Prekiaujame 
naudotomis automobilių de-
talėmis, propanu, deguoni-
mi balionuose. Tel. 8-687 43-
150, 8-641 27-995, Antanavo 
k., Kazlų Rūdos sav., www.
info@metalynas.lt.
Geromis kainomis važiuojančius 
ir nevažiuojančius automobilius. 
Būklė nesvarbu. Pasiimame. Tel. 
8-692 55-566.

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

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

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

Benzininius automobilius. Gali būti 
nevažiuojantys. Pasiimu. Siūlyti va-
riantus. Tel. 8-672 38-276.

Motociklų techninius pasus bei lop-
šius „Jawa“, „Ural“, „Emka“ ir t.t. Tel. 
8-605 69-845.

Motorolerius, keturračius, motocik-
lus, džipus, sunkvežimius, automo-
bilius. Gali būti nevažiuojantys. Tel. 
8-621 33-468.

Motociklą „Honda“ 125 cm, R15 
M+S padangas, VW GOLF IV rat-
lankius. Tel. 8-621 33-468.

Žymėtą dyzelinį kurą, automobilį 
iki 1000€, žoliapjovę - traktoriuką, 
priekabutę. Tel. 8-672 38-276.

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.
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.

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
Kiaules, avis ir veršelius. Nuperka-
me greitai. Tel. 8-626 19-063.

Parduodame vištaites - tik 4€
Kiekvieną antradienį prekiausime 3-4-5-6 mėn. įvairių spalvų 
vakcinuotomis vištaitėmis. Tel. 8-633 34-733.
Kiduliuose ............8.40 val.
Sudarge ................9.00 val.
Slavikuose ...........9.20 val.
Panoviuose ..........9.40 val.
K. Naumiestyje .10.10 val.
Keturnaujienoje 10.30 val.
Sintautuose .......10.45 val.
Veršiuose ...........11.00 val.

Žvirgždaičiuose .11.15 val.
Degutinėje .........11.30 val.
Griškabūdyje .....11.40 val.
Barzduose ..........12.00 val.
Baltrušiuose ......12.15 val.
Patašinėje ..........12.30 val.
Jankuose ............12.45 val.
Paluobiuose ......13.00 val.

Šakiuose .............13.30 val.
Lukšiuose ...........13.45 val.
Gerdžiūnuose ....14.00 val.
Kriūkuose ...........14.15 val.
Kubiliuose ..........14.35 val.
Plokščiuose ........14.50 val.
Voniškiuose .......15.05 val.
Gelgaudiškyje ...15.20 val.

R-0135

Kudirkos 
Naumiestyje ____ 8.30 val.
Keturnaujienoje __ 8.45 val.
Sintautuose ____ 9.00 val.
Veršiuose ______ 9.20 val.
Žvirgždaičiuose __ 9.40 val.
Degutinėje _____ 9.50 val.
Griškabūdyje ____10.10 val.
Bliuviškiuose ____10.20 val.
Patašinėje _____10.40 val.
Barzduose _____11.00 val.

Baltrušiuose ____11.10 val.
Būdoje _______11.30 val.
Jankuose ______11.40 val.
Paluobiuose ____12.00 val.
Šakiuose ______12.20 val.
Išdaguose _____12.40 val.
Panoviuose _____13.00 val.
Šilgaliuose _____13.15 val.
Slavikuose _____13.30 val.
Gotlybiškiuose ___13.45 val.
Lukšiuose ______14.10 val.

Gerdžiūnuose ___14.30 val.
Kriūkuose _____14.45 val.
Plokščiuose ____15.00 val.
Briedžiuose ____15.15 val.
Voniškiuose ____15.40 val.
Gelgaudiškyje ___15.50 val.
Valenčiūnuose ___16.00 val.
Voveriuose _____16.15 val.
Kiduliuose _____16.30 val.
Sudarge ______16.40 val.

Pirkite vištas su 10% nuolaida
Kovo 27 d., penktadienį prekiausime 3-4-5-5.5 mėn. rudomis, raibomis, 

juodomis, pilkomis, baltomis vištaitėmis. Priimami užsakymai AB „Vilniaus 
paukštynas“ mėsiniams broileriams vienadieniams ir paaugintiems 3-4-5-6 

savaičių viščiukams. Tel. 8-620 48-009.

R-0162

UAB “Vilkdara“

AKCIJA !
Briketai:
• beržų pjuvenų - 

110 € už padėklą
• buko pjuvenų - 

120 € už padėklą
• durpių briketai - 

90 € /tona
• akmens anglis -

130 € / tona
Kęstučio g. 19, Šakiai,

Tel. : 8-345 69 169;
8-682 68 321.R-

01
55

R-
01

36
R-

01
38

R-0008

UAB “Ventos grūdai” parduoda
 trupintą klintį, skirtą dirvos kalkinimui.

Trupinta klintis gerina dirvos struktūrą, mažina dirvos 
rūgštingumą, vadinamąjį pH.

Pristatome į jums reikiamą vietą.
Jei susidomėjote ir norėtumėte gauti daugiau informacijos 

skambinkite tel. +370 672 07 755 arba +370 600 61 935  

R-
01

76
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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

Ketvirtadienis,
kovo 26 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir tvarka 10“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios.
15.25 „Čia kinas“.
16.00 Žinios.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Pasaulio puodai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Nuostabioji draugė“.
24.00 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.35 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Nerve. Drąsos žaidimas“. (f)
0.25 „Tabula Rasa“.

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Miegančioji gražuolė“. Animac.f.
11.50 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Juodas vanduo“. (f)
0.10 „Kaulai“.

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.10 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Nėra kur bėgti“. (f)
22.55 „Karo menas. Atpildas“. (f)
0.40 „Nusikaltimų miestas“.

Penktadienis,
kovo 27 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir tvarka 11“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios.
15.25 Stop juosta.
16.00 Žinios.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 „Kuždesių sala“. (f)

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.35 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Užkratas“. (f)
23.10 „Ugnies siena“. (f)
1.15 „Nenormalūs“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Keista magija“. Animac.f.
11.55 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.55 „Namų idėja su IKEA“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Karališka drąsa“. Animac.f.
21.15 „Juodoji pantera“. (f)
0.05 „Motinos nuojauta“. (f)

BTV 
6.20 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Greitojo reagavimo būrys“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Absoliutus blogis. Išnykimas“. (f)
23.20 „Nėra kur bėgti“. (f)
1.15 „Nusikaltimų miestas“.

Nuoširdžiai užjaučiame
Teresę 

STRATKAUSKIENĘ
ir jos šeimą dėl brolio 

mirties.
Briedžių l.s. moterų 

vokalinis ansamblis „Gija“
Nuoširdžiai užjaučiu

Vidutę 
BALTKOJIENĘ

dėl mylimo brolio 
Petro mirties.

Irena B.
Nuoširdžiai užjaučiame

Elytę 
JASEVIČIENĘ

dėl sesers Agutės 
mirties.

Kaimynai
Dėl brolio mirties 

užjaučiame
Joną 

KLIMĄ
ir jo artimuosius.

Kaimynai

Ieško darbo
49m. vyras, turintis traktorininko 
pažymėjimą, ieško darbo statybo-
se. Tel. 8-687 94-317.

Reikalingi
UAB „Noragra“ reikalingi pla-
taus profilio traktorininkai,
galintys dirbti su įvairaus 
galingumo technika ir įren-
gimais. Tel. 8-614 25-939.
Įmonei reikalingas dažų par-
uošėjas. Darbo užmokestis 
nuo 650€. Tel. 8-686 75-537.

Paslaugos
Baldų gamyba ir projektavimas: 
virtuvės, spintos stumdomomis 
durimis, miegamojo, svetainės, 
biuro ir kiti nestandartiniai korpu-
siniai baldai. Nebrangiai, kokybiš-
kai ir greitai! Konsultuojame, su-
projektuojame ir sumontuojame 
Nemokamai. Tel. 8-692 55-941.

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

Cheminis drabužių ir kilimų valy-
mas. Pristatyti adresu: Draugystės 
takas 6, Šakiai. Tel. 8-635 87-809, 
8-616 03-159.

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

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

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

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

Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas.
Vežu Sintautų kaladėles, žvyrą, 
smėlį ir kitus krovinius savivarčiu 
iki 3t. Tel. 8-614 81-211.

Keičia dujas Šakiuose. Pasiimant pa-
čiam nuolaidos. Tel. 8-616 93-418.

Remonto ir statybų darbai, medžia-
gų pristatymas. Konsultuojame ne-
mokamai. Tel. 8-677 48-665.

Lauko ir vidaus statybų bei remonto 
darbai. Tel. 8-616 07-248.

Tinkuojame, betonuojame, klijuo-
jame plyteles. Tel. 8-645 06-296.

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.
Dengiame stogus, atliekame 
skardinimo darbus su savo arba 
užsakovo medžiagomis. Tel. 8-635 
56-052.

Greitai ir kokybiškai atlie-
kame skardinimo darbus su 
savo ir užsakovo medžiago-
mis: vėjinės, kraigai, loviai. 
Tel. 8-634 31-278.
Žemės kasimo darbai minieks-
kavatoriumi, trinkelių klojimas, 
pagrindų paruošimas. Tel. 8-623 
10-428.

UAB „Lukšių pieninė“ 

reikalingi 
gamybos darbininkai (-ės)
Kreiptis Tel. +370 655 57909

Skambinti darbo dienomis 
nuo 9 iki 16 val. R-

01
75

SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS

1 m²- nuo 1,40 €.
TEL. 8-628-70999

R-
01

45

Tvarkingai kasame ir valome 
tvenkinius, rezervuarus. Iš-
lyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, kro-
vimo, lyginimo darbai. Tel. 
8-659 45-419, 8-686 15-419.
Automobilių servise MB “Laraga“ 
atliekami šie darbai: variklio dar-
bai – nuo dirželio pakeitimo iki 
kapitalinio remonto, automobilio 
paruošimas techninei apžiūrai, 
vairo mechanizmų tvarkymas, kei-
timas, stabdžių sistemos remontas, 
diskinių stabdžių suportų tvarky-
mas, sankabos remonto darbai, 
važiuoklės remontas, duslintuvų 
keitimas bei suvirinimo darbai, 
ratų montavimas, balansavimas, 
tepalų keitimas (variklio, greičio 
dėžių ir kt.), nestandartiniai dar-
bai, padangų prekyba. Tel. 8-689 
88-999.

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

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

Pjauname (pjūklu, trimeriu) me-
džius, krūmus, gyvatvores, malkas. 
Genime sodus. Tel. 8-656 30-135.

Geniu, retinu sodus. Tel. 8-641 
83-434.

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

Supjaunu malkas, laidau stambius 
avarinius medžius, geniu sodus. Tel. 
8-638 93-975.

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

Įvairūs
Pamesta piniginė su dokumentais. 
Radusiam prašau skambinti tel. 8-
625 51-446, atsilyginsiu.

Konsultacijas apie koronaviruso (COVID-19) pandemiją 
teikia Nacionalinis visuomenės sveikatos centras: 

tel. +370 618 79984, +370 616 94562 (visą parą)
ir el. paštu koronavirusas@sam.lt
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Kalendorius
Saulė 
teka 06 val. 15 min.
leidžiasi 18 val. 37 min.
dienos ilgumas 12 val. 22 min.
13 metų savaitė
Mėnulis - Jaunatis

Varduvininkai
03.24 Liucija, Daumantas, 

Ganvilė, Gabrielius, 
Donardas

03.25 Normantas, Normantė
03.26 Feliksas, Liudgaras, 

Arbutas, Vydmantė, 
Emanuelis, Teklė, Laimis

Antradienis,
kovo 24 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios.
15.25 Veranda.
16.00 Žinios.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)migrantai.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Paskutinė karalystė“.
24.00 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.35 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Pasmerktas būrys“. (f)
0.25 „Juodasis sąrašas“.

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Visi mes žmonės“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Snieguolė ir septyni nykštukai“.
11.55 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kaip susigrąžinti ją per 7 dienas“. (f)
23.40 „Kaulai“.
0.40 „Makgaiveris“.

BTV 
6.10 „CSI. Majamis“.
7.05 „Mano virtuvė geriausia“.
8.05 „Stoties policija“.
9.05 „Pėdsakas“.
10.05 „Kobra 11“.
11.05 „Greitojo reagavimo būrys“.
12.05 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.05 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Amerikos nindzė. Susidorojimas“. (f)
23.05 „Džonas Vikas“. (f)
1.05 „Nusikaltimų miestas“.

Trečiadienis,
kovo 25 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas.
9.15 „Įstatymas ir tvarka 10“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.30 Euromaxx.
15.00 Žinios.
15.25 Atspindžiai.
16.00 Žinios.
16.30 Stiprūs kartu.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „12 beždžionių“.
23.45 Prisikėlimo liudytojai.
24.00 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.35 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Dydžio (r)evoliucija.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Gaudynės Šanchajuje“. (f)
0.25 „Juodasis sąrašas“.

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Džiunglių knyga“. Animac.f.
11.50 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Išlikęs gyvas“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
0.35 „Kaulai“.
1.30 „Makgaiveris“.

BTV 
6.05 „CSI. Majamis“.
7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Stoties policija“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.30 „Kobra 11“.
11.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
12.30 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Karo menas. Atpildas“. (f)
22.50 „Amerikos nindzė. Susidorojimas“. (f)
0.50 „Nusikaltimų miestas“.

TELELOTO
Tiražo Nr. 1250 
Data: 2020-03-22

59 30 03 22 09 61 71
46 01 60 67 05 48 42
23 35 51 55 28 14 08
32 10 41 47 38 66 58
21 33 50 57 63 53 16
26 18 68 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės)
54 20 45 65 27 06 64
17 70 69 62 40 04 02
56 (visa lentelė)

Laimėjimai:
Visa lentelė  - 1 x 12 087 Eur
Įstrižainės   - 17,00 Eur
Eilutė        - 2,00 Eur
Keturi kampai - 2,00 Eur
Papildomi prizai:
Automobilis Toyota Yaris -
bil.Nr. 0231274
Automobilis VW T-CROSS -
bil.Nr. 0046088
500 EUR piniginis prizas -
bil.Nr. 0068168
1250 EUR piniginis prizas -
bil.Nr. 0019959
1500 EUR piniginis prizas -
bil.Nr. 0266538
3750 EUR piniginis prizas -
bil.Nr. 0203842

Džiugins giedri, saulėti ir sausi orai
Jau kelios dienos, kai Lietuvos orus lemia an-

ticiklonas. Šiandien jis irgi šeimininkaus mūsų 
šalyje. Orai išliks beveik giedri ir, žinoma, sau-
si. 3-8 m/s greičiu sukinėsis nepastovios kryp-
ties vėjas. Įdienojus oras daug kur sušils iki 3-5, 
kai kuriuose pietvakariniuose rajonuose iki 6-
7 laipsnių šilumos.

Trečiadienio nakties orai Suvalkijoje išliks ra-
mūs. Kritulių nesitikėkim. Dvelks silpnas vėjas. 
Šaltis truputį sušvelnės. Iki ryto temperatūra 
pažemės iki 3-4 laipsnių šalčio. Dieną vėl džiu-
gins saulėti ir sausi orai. Aukščiausia tempera-
tūra kryps link 6-8 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį papūs nestiprus pietryčių vė-

jas. Jis vis drąsiau ims nešti šiltesnius orus. Nors 
naktį oras dar spės atšalti iki 1-3 laipsnių šalčio, 
tačiau dieną yra tikimybė, kad pradžiugins 8-10 
laipsnių šiluma. Aukšto atmosferos slėgio sūku-
rys kritulių į Lietuvą neįsileis.

Nepasirodys krituliai ir penktadienį. Pietryčių 
vėjas atgins dar šiltesnių orų bangą. Naktį tem-
peratūra, pasvyravusi apie 0, dieną šoktelės net 
iki 11-14 laipsnių šilumos.

Pavasariška šiluma išliks ir savaitgalyje. Lietus 
bus mažai tikėtinas, nebent sekmadienio die-
ną kai kur truputį palynos.

Sinoptikas Vytautas Sakalauskas

Karantino metu prisiminė ir savus

Maisto prekių krepšeliai - ne tik 
išsinešimui, bet ir internetu
Penktadienį UAB 
„Gulbelė“ pirkėjams 
pristatė pagal sudėtį trijų 
dydžių  – MINI, MIDI ir 
MAKSI – maisto produktų 
paketus, kuriuos greitai 
bus galima įsigyti ir 
internetu. Į paketus 
sudėtos būtiniausios 
maisto prekės.

Jie penktadienį iki vaka-
ro buvo pristatyti visoms 
„Gulbelės“ tinklo parduotu-
vėms Šakių rajone, o iki šios 
dienos turi pasiekti absoliučiai 
viso tinklo parduotuves ir ki-
tuose rajonuose. Ar jos paklau-
sios, ar domina pirkėjus, įmo-
nės marketingo vadovė Vaida 
Blekaitytė dar negalėjo atsakyti 
– dar tik pradžia. Pakalbintas 
mūsų pašenkesį parduotuvėje 
Šakiuose stebėjęs pirkėjas ne-
skubėjo atsakyti, sakė nesusi-
pažinęs su krepšelių turiniu. 
Be to, sakė jis, tokiais dalykais 
užsiima žmona.

Krepšelių populiarumas tu-
rėtų išaugti sugriežtinus karan-
tino sąlygas šalyje ir siekiamy-
bė, kad tą krepšelį pirkėjai ga-
lėtų nusipirkti per internetinę 

parduotuvę. Kol kas ieškoma 
ir tariamasi, kas prekes galėtų 
išvežioti. Nors kiekvieną dieną 
situacija keičiasi ir kiekvieną 
dieną tenka priimti vis naujus 

sprendimus, tačiau, pasak di-
rektoriaus Arūno Tarnausko, 
tokios galimybės bus tikrai 
rastos.

LV inf.

Nežinome, kiek 
truks karantinas dėl 
koronaviruso, todėl 
kaupiame maisto 
atsargas arba bent 
jau galvojame apie 
tai, kur reikės įsigyti 
produktų, jeigu uždarys 
parduotuves. Tačiau 
reikia tik pasidairyti 
vietos gamintojų ir 
nurimti – turime ne 
tik daržovių, grūdų 
augintojus, bet 
ir gaminančius 
aukščiausios kokybės 
mėsos produktus, sūrius.

Atsigręžė į gimtojo 
rajono vartotojus

Penkerius metus rajone vei-
kiančios UAB „Mėsos guru“ di-
rektorius Žydrūnas Naujokaitis 
ir jo kolega bendraakcininkis 
Martinas Eimutis šiandien 
yra tikri mėsos guru – iš jų 
cechelio, esančio Giedručių 
kaime, Šakių miesto pakraš-
tyje, išvažiuoja produkcija ne 
tik į didžiuosius šalies miestus, 
prekybos taškus. Nuo šiandien 
autobusėlis su produkcija pra-
deda darbą ir mūsų rajone. 
„Dabartinė situacija privertė 
pagalvoti ir apie gimtojo rajono 
vartotojus – jeigu produktus 
tiekiame didmiesčių gyvento-
jams, kodėl paslaugos nepa-
siūlius savo krašto žmonėms? 
Tad nuo antradienio, kovo 24 

d., startuojame ir Šakių rajo-
ne. Pagal užsakymus mėsą ir 
jos gaminius tieksime tiesiai į 
namus“,- apie naujoves kalbėjo 
M.Eimutis.

Įmonės „Mėsos guru“ asor-
timente – jautienos produkci-
ja, o jos pasirinkimas didžiulis: 
smulkinta, paplotėliai, dešrelės, 
guliašui tinkanti mėsa, kumpis, 
kulninė, marinuoti šonkauliu-
kai, antrekotas, netgi pieniškos 
dešrelės, koldūnai, cepelinai, 
žemaičių blynai. Visa produk-
cija yra vakuumuota ir paruošta 
naudojimui.

„Esame susikaupę ir pasi-
ruošę pokyčiams. Stengiamės 

prisitaikyti prie esamų sąlygų. 
O kur iššūkiai, ten ir naujos 
galimybės – atsivėrė akys ir 
klausiame savęs, kodėl iki šiol 
to nedarėme? Tad pradedame 
mėsos produktų išvežiojimą 
į namus, porą dienų per sa-
vaitę autoparduotuvė dirbs ir 
Šakiuose“,- teigė pašnekovas.

Situacija verčia ieškoti 
naujų sprendimų

UAB „Mėsos guru“ dirbo 
keliomis kryptimis – tiekė pro-
dukciją maitinimo įstaigoms, 
kurios užsidarė dėl karanti-
no, taip pat bendradarbiavo 
su didmenine prekyba užsi-

imančiais partneriais, bet šie 
taip pat informavo kol kas 
neimsiantys produkcijos ir 
pareiškė negalintys sumokėti 
kelių dešimčių tūkstančių eurų, 
nes sustojo realizacija. Tačiau 
suaktyvėjo šios įmonės teikia-
mos paslaugos – penkiolikai 
šalies ūkininkų įmonė ruošia 
gaminius iš mėsos, taip pat šią 
paslaugą gali pasiūlyti medžio-
tojams, netgi eiliniams rajono 
gyventojams.

„Dabar šios veiklos pa-
daugėjo, tačiau nežinome, kas 
bus po savaitės arba mėnesio. 
Situacija įdomi ir sudėtinga. 
Todėl galvojame apie pokyčius, 
o kadangi maisto sektorius 
mums labiausiai žinomas, tai 
šioje srityje ir ieškosime spren-
dimų“,- patikina M.Eimutis.

Jaunųjų verslininkų planuo-
se – mėsos produktų tiekimas 
vietos vartotojui, o kadangi 
įmonė nedidelė, tai šios pa-
slaugos organizavimui daug 
laiko arba resursų nereikėjo 
– iki pirmadienio priimami už-
sakymai, o antradienį produk-
cija išvežiojama į namus. „Kai 
paskelbėme apie šią naujovę ra-
jone, iškart sulaukėme užsaky-
mų. Galiu patikinti, kad mūsų 
produkcija ne tik nebrangsta, 
bet kai kuriems taikome nuo-
laidas, o už atvežimą imame tik 
simbolinį mokestį“,- pasakoja 
verslininkas.

LV inf.

Vos pirmą dieną prekyboje pasirodžius maisto produktų krepšeliams, marketingo specialistė Vaida 
Belakitytė sakė negalinti atsakyti, ar jie paklausūs, tačiau prekyba internetu turėtų pirkėjus sudominti. 
S.Sinkevičiaus nuotr.

Mėsą galima užsakyti iš vietos gamintojų, kurie produkciją nuo 
šiandien pradėjo vežti ir į namus. Įmonės nuotr.


