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Kalbos dienos vėliava iškelta kalbai, 
tėviškei, žmogui ir jo tapatybei
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Šeštadienį Kudirkos 
Naumiestis nusilenkė 
lietuvių bendrinės kalbos 
kūrėjui, normintojui, 
pedagogui, valstybės 
pamatų klojėjui Jonui 
Jablonskiui minint 
jo 160 metų gimimo 
sukaktį, o Šakių 
rajono savivaldybės 
įsteigta 1000 eurų Jono 
Jablonskio premija, 
teikiama kas penkerius 
metus, įteikta taip pat 
mūsų krašto šviesuoliui, 
taip pat kalbininkui, taip 
pat visuomenės veikėjui 
Arvydui Vidžiūnui. Šia 
proga rajone surengta 
48-oji Kalbos diena. 

J.Jablonskio premija 
– Arvydui Vidžiūnui

Labai siaurai būtų pasaky-
ta, kad tai buvo tik Kudirkos 
Naumiesčio šventė, minė-
jimas, rūpestis. Tai šventė 
Zanavykų žemei, jos žmonėms, 
Lietuvai. 

Gelgaudiškio dvaro 
unikalumas slypi krosnyse
Reda ZARAUSKIENĖ 

Penktadienį Europos pa-
veldo diena mūsų rajone 
paminėta Gelgaudiškio 
dvare. Paskaitos „Senųjų 
koklinių krosnių restau-
ravimo ir pritaikymo 
ypatumai, remiantis 
įvairių Lietuvos dvarų 
krosnių restauravimo pa-
tirtimi“ metu pristatytos 
ir dvi neseniai restauruo-
tos Gelgaudiškio dvaro 
krosnys.

 
Gelgaudiškio dvaro 
unikalumas

Kultūros paveldo departa-
mento prie Kultūros ministe-
rijos Marijampolės skyriaus 
vyriausioji specialistė Nijolė 
Kryžanauskienė pasakojo, 
kad rugsėjo 11–20 dienomis 
vyksiantys Europos paveldo 
dienų Lietuvoje renginiai jau 
27–tą kartą stengsis atkreipti 
visuomenės dėmesį į kultūros 
paveldą. „Šių metų Europos 
paveldo dienų tema – kultūros 
paveldas ir edukacija“,- pasako-
jo N.Kryžanauskienė. 

Kandidatai
Likus mėnesiui iki Seimo 

rinkimų, rugsėjo 11 d., baigė-
si kandidatų į Seimo narius 
registracija Vyriausioje rin-
kimų komisijoje. Sūduvos 
Šiaurinėje 64 apygardoje 
registruoti septyni kandi-
datai: Ričardas Lekavičius 
(Darbo partija), Gediminas 
Petraška (Krikščionių sąjun-
ga), Reda Kneizevičienė (LR 
liberalų sąjūdis), Virginijus 
Šmigelskas (Lietuvos so-
cialdemokratų darbo par-
tija), Raminta Jakelaitienė 
(Lietuvos sociademokratų par-
tija), Giedrius Surplys (Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjunga), 
Irena Haase (Tėvynės sąjun-
ga – Lietuvos krikščionys de-
mokratai). Kadangi Sūduvos 
Šiaurinei apygardai pakeitus 
ribas priklauso dvi Kauno ra-
jono ir 14 Kazlų Rūdos savival-
dybėje esančių apylinkių, tarp 
kandidatų yra ir šakiečiams 
nepažįstamų asmenų.

COVID-19
Savivaldybės Ekstremaliųjų 

situacijų operacijų vadovas 
Redas Juškaitis penktadie-
nį pranešė, kad visi trys šiuo 
metu Šakių rajone COVID-19 
virusu sergantys asmenys ser-
ga lengva forma.  „Galime pa-
sidžiaugti, kad praktiškai visi 
susirgimai yra lengvos formos, 
nebėra sudėtingų situacijų“,- 
kalbėjo jis. Be to, du iš ser-
gančiųjų gyvena ne mūsų ra-
jone. „Pagal naujausius vals-
tybės lygio operacijų vado-
vo sprendimus savivaldybėje 
turi būti ne mažiau nei penki 
atvejai, kad ji būtų priskirta 
prie padidintos rizikos savi-
valdybių. Taip pat  nuo pirma-
dienio intensyvesnis testavi-
mas bus reikalingas tik tose 
savivaldybėse, kuriose epi-
demiologinis rodiklis 100 
tūkst. gyventojų yra dides-
nis nei 25 (buvo 16)“,- infor-
mavo R.Juškaitis.

Pamokos 
Praėjusią savaitę vicemeras 

Darius Jakavičius bei Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus ve-
dėjas Elvydas Pauliukėnas lan-
kėsi ir Šakių „Varpo“ mokyk-
loje, kur stebėjo, kaip vienai 
didžiausių rajono mokyklų 
sekasi įgyvendinti Sveikatos 
apsaugos ministerijos reko-
mendacijas. „Šioje mokyklo-
je mokosi beveik 800 vaikų. 
Tačiau jie praktiškai nesusi-
tinka. Srautų valdymo siste-
ma sudėtinga, bet efektyvi. 
Pradinukai mokslus prade-
da nuo 8 val. ryto, vyresnieji 
nuo 9 val. ryto. Mokyklos va-
dovai parodė, jog įmanoma 
suvaldyti ir beveik 800 vaikų 
srautus“,- pasakojo viceme-
ras. Tačiau, anot D.Jakavičiaus, 
dėl pakeisto mokymosi laiko 
problemų kyla popamokines 
veiklas lankantiems vaikams. 
Tiek Šakių rajono meno mo-
kykloje ar Šakių jaunimo kūry-
bos ir sporto centre pamokų 
laikas nebuvo pakeistas.

Atsisveikino
Beveik dvejus metus savivaldybės Kontrolės ir audito tarnybo-

je dirbusi rajono kontrolierės pavaduotoja Jurgita Kasparaitytė 
nuo rugsėjo 11 d. tarnyboje nebedirba,- rugsėjo 14 d., nuo 
pirmadienio, ji pradėjo darbuotis Kauno miesto savivaldybės 
Kontrolės ir audito kontrolieriaus padėjėja. Taigi nuo šios sa-
vaitės kontrolierė Asta Domeikienė tarnyboje lieka vienintelė 
darbuotoja. Tačiau artimiausiu metu darbuotojo žadėjo ieško-
ti – arba skelbs konkursą, arba ieškos žmogaus valstybės tar-
nyboje pervedimo tvarka. LV inf.

nukelta į 3 psl.

nukelta į 4 psl.

Kalbos dienos, kuri surengta jau 48-ąjį kartą, vėliava šį kartą plevėsavo prie Kudirkos Naumiesčio kultūros centro. S.Sinkevičiaus nuotr.

Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos 
Marijampolės skyriaus vyriausioji specialistė N.Kryžanauskienė 
sakė, kad Gelgaudiškio dvare yra net 12 itin vertingų krosnių. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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Apdovanoti ir šimtukininkai, 
ir juos ugdę mokytojai

Šiais metais Šakių rajono 
savivaldybės taryba 
nusprendė premijas 
skirti ne tik šimtą balų 
valstybiniame brandos 
egzamine pelniusiems 
moksleiviams, bet ir jų 
mokytojams. Premijos 
abiturientams ir jų moky-
tojams įteiktos iškart po 
šio klausimo svarstymo 
– penktadienį vykusio 
tarybos posėdžio metu. 

Šiais metais 14 mūsų ra-
jono abiturientų gavo 16 
šimtukų, juos ugdė septyni 
skirtingų dalykų mokytojai. 
Šimtukininkams įteikta 200 
eurų premija, o jų moky-
tojams – 100 eurų premija. 
Abiturientams ir mokyto-
jams išdalinta 4800 eurų. 
„Moksleiviai į savo kraitelį įsi-
dėjo ne tik vertingą gyvenimo 
patirtį, bet ir apie mūsų rajoną 
ar ugdymo įstaigą paskleidė 
atitinkamą žinią. Džiaugiuosi 
už šiuos pasiekimus ir linkiu, 
kad jie tarnautų tiek patiems 
abiturientams, tiek Lietuvai, 
tiek Šakiams“,- sveikindamas 
abiturientus, jų mokytojus ir 
tėvus, kalbėjo rajono meras 
Edgaras Pilypaitis.

Premijos už aukštus moky-
mosi rezultatus skirtos aštuo-
niems Šakių „Žiburio“ gimna-
zijos abiturientams. Gausiausiu 
šimtukų derliumi šiais metais 
džiaugėsi Karolis Žukauskas,- 
jis gavo net tris šimtukus iš 
anglų kalbos, fizikos, informa-
tikos valstybinių brandos egza-
minų. Šimtukininkas mokslus 
nusprendė tęsti Kauno techno-
logijos universitete. Premijos 
įteiktos ir anglų kalbos šimtu-
kininkams: Kamilei Bakšytei, 
Martynui Čereškevičiui, Godai 
Endzelytei, Nojui Naujokaičiui, 
Miglei Plioplytei, Rūtai 
Šimkutei bei Povilui Užupiui. 
Dar penki šimtukininkai baigė 
Lukšių Vinco Grybo gimna-
ziją. Anglų kalbos egzamine 
maksimalų balų skaičių su-
rinko Milda Čebanauskaitė, 
Ignas Kasparavičius, Justė 
Mickevičiūtė bei Ieva Naravaitė. 
Premija įteikta ir Kristupui 
Kurui, kuris šimtą balų surin-
ko informacinių technologijų 
egzamine. Anglų kalbos šim-
tuku įvertinta ir Griškabūdžio 
gimnazijos abiturientė Giedrė 
Mačiulaitytė.

Pirmą kartą pagerbti ir šim-
tukininkus ugdę pedagogai. 
Net šešis šimtukininkus išugdė 
Šakių „Žiburio“ gimnazijos an-
glų kalbos mokytoja Audronė 
Cibulskienė. Du šimtukus 
gavo anglų kalbos mokytojos 
Raimondos Navickienės moki-
niai, po vieną šimtuką įvertinti 

ir informacinių technologijų 
mokytojo Rimanto Navicko 
bei fizikos mokytojo Jono 
Jokimaičio auklėtinių egzami-
nai. Premija įteikta ir keturis 
šimtukininkus išugdžiusiai 
Lukšių Vinco Grybo gimna-
zijos anglų kalbos mokytojai 
Irmai Martinaitienei. Vieno 

moksleivio šimtukais džiaugė 
ir tarybos narys, fizikos ir in-
formacinių technologijų mo-
kytojas Antanas Burkšaitis bei 
Griškabūdžio gimnazijos an-
glų kalbos mokytoja Audronė 
Zymonienė. 

LV inf. 

Mokinių skaičius tendencingai mažėja 

Rugsėjo 10–13 dienomis 
rajono policijos komisaria-
to suvestinėje registruo-
ti keturi nelegalaus šauna-
mojo ginklo laikymo atve-
jai ir vienas smurto atvejis.

Smurtas
Rugsėjo 13 d. gautas prane-

šimas, kad apie 18 val. 30 min. 
namų, esančių Griškabūdyje, 
kieme moterį (gim. 1977 m.), 
kuriai nustatytas 2.33 prom. gir-
tumas, sumušė brolis (gim. 1979 
m.), kuris atsisakė nusistatyti 
girtumą. Šis asmuo, kuris turi 
būti saviizoliacijoje iki rugsė-
jo 18 d., sulaikytas.

Ginklai
Rugsėjo 10 d. pranešama, kad 

vykdant Lietuvos policijos ge-
neralinio komisaro nurodymą 
dėl fizinių asmenų turimų gin-
klų kontrolės, atlikus patikri-
nimą nustatyta, kad Šakių gy-
ventojas (gim. 1966 m.) laikė 
jam priklausantį lygiavamzdį 
šautuvą AKKAR CHURCILL pas 
kitą asmenį (gim. 196 m.) na-
muose, ne seife. Asmens (gim. 
1966 m.) veiksmuose galimai 
yra nusikalstamos veikos, to-
dėl tikslinga pradėti ikiteismi-
nį tyrimą.

Nustatyta, kad Vilniaus gy-
ventojas (gim. 1968 m.) laikė 
jam priklausantį šaunamąjį gin-
klą –lygiavamzdį šautuvą TOZ 
34E – pas Šakių gyventoją (gim. 
1969 m.) gyvenamajame name. 

Asmens (gim. 1968 m.) veiks-
muose galimai yra nusikals-
tamos veikos, todėl tikslinga 
jo atžvilgiu pradėti ikiteismi-
nį tyrimą.

Atlikus patikrinimą nustaty-
ta, kad Gelgaudiškio seniūnijos 
gyventojas (gim. 1966 m.) lai-
kė jam priklausančius šauna-
muosius ginklus – lygiavamzdį 
šautuvą IZH 27 EM, lygiavamz-
dį šautuvą IZH 27, lygiavamzdį 
šautuvą IZH 27 – pas Šakių gy-
ventoją (gim. 1969 m.) gyvena-
majame name. Asmens (gim. 
1966 m.) veiksmuose galimai 
yra nusikalstamos veikos požy-
mių, todėl tikslinga jo atžvilgiu 
pradėti ikiteisminį tyrimą.

Nustatyta, kad Šakių gy-
ventojas (gmim. 1960 m.) lai-
kė jam priklausančius ginklus 
– lygiavamzdį šautuvą IZH 59 
SPUTNIK, graižtvinį šautuvą CZ 
455, graižtvinį šautuvą CZ 550 
bei šaudmenis (32 vnt. 6,5x55 
SE kalibro šovinių, 21 vnt. šo-
vinių, skirtų graižtviniam šau-
tuvui, 46 vnt. 12 kalibro šovi-
nių) – kito gyventojo bute, ne 
seife. Asmens (gim. 1960 m.) 
veiksmuose galimai yra nusi-
kalstamos veikos požymių, to-
dėl tikslinga jo atžvilgiu pradė-
ti ikiteisminį tyrimą.

Informacija parengta pagal 
Marijampolės vyriausiojo po-

licijos komisariato pateiktus 
duomenis.

Švietimo, kultūros 
ir sporto skyrius 
informuoja, jog 
patikslinus duomenis 
šiais metais į rajono 
mokyklas ir darželius 
susirinko 2871 mokinys, 
192 priešmokyklinukai 
ir 697 ikimokyklinukai 
– 3760 vaikų. Praėjusiais 
metais rajono ugdymo 
įstaigas lankė 3867 
vaikai.

Ikimokyklinukų daugiau 
– mokinių mažiau

„Praėjusiais mokslo metais 
turėjome 677 ikimokyklinukus, 
o šiais metais jų net 696. Dar 
matome, kad viena papildoma 
grupė galėtų atsirasti ir Šakių 
lopšelyje–darželyje „Klevelis“. 

Šiuo metu tėvų poreikis paten-
kinamas, tačiau jeigu į Šakius 
atsikeltų kelios šeimos, vargu 
ar lengvai rastume penkias 
papildomas vietas“,- dėstė vi-
cemeras Darius Jakavičius. Jis 
pridūrė, kad jau antrus metus 
bandoma kalbėtis ir su tomis 
šeimomis, kurių vaikai nelei-
džiami į ugdymo įstaigą, nors 
jiems jau yra sukakę treji ar 
daugiau metų. 

Tačiau pasidžiaugus dides-
niais ikimokyklinukų skaičiais 
pastebėtas tendencingas mo-
kinių skaičiaus sumažėjimas. 
„Prieš metus turėjome 215 
priešmokyklinukų, šiais mok-
slo metais jų 192. Praėjusiais 

metais turėjome 2975 1–12 
klasių mokinius, šiais metais jų 
2871. Tendencija paskutiniais 
metais išlieka,- kasmet neten-
kame maždaug 100–150 moki-
nių“,- sakė vicemeras. Mokinių 
skaičius, anot jo, mažėja dėl 
mažesnio gimstamumo, tė-
vams emigravus į didesnius 
miestus.

Mokosi jungtinėse 
klasėse

Penktadienį rajono taryba 
leido mažesnėse rajono ugdy-
mo įstaigose išimties tvarka 
komplektuoti jungtines klases. 
„Situacija liūdna, vaikų mažai, 
jie ugdomi jungtinėse klasėse. 

Šiais metais jungtines klases 
leidome formuoti, tačiau prie 
šio klausimo grįšime sausį, kai 
susirinks Mokyklų tinklo per-
tvarkos komisija. Tada ir svars-
tysime, kokių veiksmų reikės 
imtis kitais mokslo metais“,- 
žadėjo D.Jakavičius. 

Nuo šių metų rugsėjo 1 
dienos Panovių skyriuje leis-
ta komplektuoti jungtinę 1–4 
klasę, kurioje mokomi vos šeši 
mokiniai. Skyriuje taip pat 
komplektuojama mišri iki-
mokyklinio-priešmokyklinio 
ugdymo grupė su 10 ugdyti-
nių. Šakių „Varpo“ mokyklos 
Slavikų skyriuje numatoma 
komplektuoti jungtinę 1–2 kla-

sę, kurioje bus ugdomi keturi 
mokiniai, ir 3–4 klasę, kurioje 
mokysis septyni moksleiviai. 
Skyriuje taip pat komplektuo-
jama mišri ikimokyklinio–prie-
šmokyklinio ugdymo grupė su 
12 ugdytinių. O Siesartėnų sky-
riuje numatoma komplektuoti 
jungtines 1–3 klasę su penkiais 
ugdytiniais ir 2–4 klasę, kurioje 
mokysis šeši mokiniai. Skyriuje 
taip pat komplektuojama mišri 
ikimokyklinio–priešmokykli-
nio ugdymo grupė su septyniais 
ugdytiniais. Kidulių pagrindi-
nės mokyklos Sudargo Martyno 
Sederevičiaus pradinio ugdymo 
skyriuje numatomi tokie klasių 
komplektai: jungtinė 1–3 klasė 

su šešiais mokiniais ir jungtinė 
2–4 klasė su šešiais vaikais. 

Mažėjantis vaikų skaičius 
palietė ne tik skyrius, bet ir 
mokyklas–daugiafunkcius 
centrus. Lekėčių mokyklo-
je–daugiafunkciame centre 
kai kuriems ugdymo dalykams 
(menams, kūno kultūrai) nu-
matomas 7–8 klasių dalinis 
jungimas. Su analogiška si-
tuacija susiduria ir Kriūkų mo-
kykla–daugiafunkcis centras, 
kur dalinis jungimas taip pat 
apims 7–8 klases. Plokščių 
mokykloje–daugiafunkciame 
centre numatytas 5–8 klasių 
dalinis jungimas.

LV inf. 

Policijos suvestinėse

Šįmet šimtukų derlius itin gausus, šakiečiai pakartojo 2017 metų rekordą. S.Sinkevičiaus nuotr.

Premijos po ilgų svarstymų pirmą kartą įteiktos ir šimtukininkus ugdžiusiems mokytojams. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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Kalbos dienos vėliava iškelta kalbai, 
tėviškei, žmogui ir jo tapatybei

Kalbos diena, nuo 1973-ųjų 
metų rengiama mūsų rajone, 
yra vienintelė šalyje, joje garbė 
dalyvauti teko lietuvių kalbos 
rūpintojams – kalbininkams ir 
institucijų atstovams iš sostinės 
bei kitų šalies vietų, kultūros 
darbuotojams, pedagogams, 
moksleiviams. Visiems, ne-
praradusiems nuovokos, kad 
kalba yra mūsų nepriklauso-
mos valstybės pagrindas.

Kalbos diena prasidėjo pa-
sižvalgymu po Jono Jablonskio 
sodybą Rygiškių kaime, gražiu 
rakursu į liturgiją, į Šventojo 
Rašto kalbą, aukodamas šv. 
Mišias, pažvelgė Šakių de-
kanas, Kudirkos Naumiesčio 
parapijos klebonas Donatas 
Jasulaitis. Laikydamas ran-
kose 1863-aisiais metais, vos 
metais anksčiau nei buvo už-
drausta spauda lietuvių kalba, 
išleistą maldyną, jis kalbėjo 
apie liturgijos žodžio augimą, 
vystymąsi ir tai, kaip tas žodis, 
lyg grūdas, leido mažą daigelį, 
po to šaknijosi, kol jautrių ir 
sumanių globėjų rūpesčiu iš-
augo ir sulapojo.

Tačiau kalbos išlikimui 
visada buvo grėsmių, visada 
buvo pavojų, todėl ir Kalbos 
diena, kad tokių didžiavyrių 
kaip Jonas Jablonskis titaniš-
kas darbas nenueitų perniek, 
lieka stovėti sargyboje. Kalbos 
dienos vėliava, atrodo, vis dar 
nenustoja moti ir mūsų rajo-
no ryškios kalbai gyvenimą 
atidavusios asmenybės kaip 
Kalbų dienų iniciatorius ir 
pradininkas profesorius Juozas 
Pikščilingis, jį pergyvenęs jo 
mokytojas Jonas Augustaitis, 
Vytautas Armonavičius. Jie jau 
atgulė šventoje savo tėviškės 
žemėje. Tačiau džiugu, kad vis 
dar tą vėliavą neša garbaus am-
žiaus sulaukęs Aldonas Pupkis, 
profesorė Giedrė Čepaitienė, 
jaunos mokslininkės Rima 
Bakšienė ir jos kolegė Vilija 
Sakalauskienė. Visų jų indėlis 
į lietuvių kalbą įvertintas Jono 
Jablonskio premija.

Šeštadienį toks apdovano-
jimas įteiktas ir dr. Arvydui 
Vidžiūnui. Vertinant jo indėlį į 
tėviškės kultūrą, į Kalbos dienų 
organizavimą, į knygų leidybą 
ir daugybę įvairiausių kultūros 
renginių bei konferencijų, jau 
seniai buvo galima tą padaryti. 
Tačiau Jono Jablonskio premija 
teikiama tik kas penkeri metai. 
O A.Vidžiūnui pasitraukus iš 
aktyvios politikos kaip kalbi-
ninko ir savo tėviškę mylinčio 
žmogaus nuopelnai išties su-
spindi dar ryškiau, dar aiškiau. 
Galima būtų ilgai ir daug kal-
bėti, koks gi yra Arvydas 
Vidžiūnas ir koks jo indėlis į 

kalbos populiarinimą ir gyva-
vimą, kokie jo darbai nuveikti 
Lietuvos valstybei, tačiau tai 
neatspindės jo šilumos, kokią ir 
kaip gali savo krašto žmonėms 
išreikšti tik jis pats.

Linkėjo turėti „aukštąjį 
kodą“

Iš rajono mero pavaduoto-
jo Dariaus Jakavičiaus rankų 
atsiimdamas premiją patvir-
tinantį savivaldybės tarybos 
dokumentą, Arvydas dėkojo 
visiems – tarybos nariams, 
kurie balsavo, kultūrininkams, 
„kurie vis mėgina jį ištraukti 
iš kilmingo buvusio kalbininko 
gyvenimo“, nes aktyviai šiuose 
baruose darbavosi tik nuo 1984 
iki 1996 metų. „Smagu, kad tė-
viškė laiko, supranta, atleidžia 
nuodėmes, tu su ja šnekiesi, ji 
su tavim šnekasi, kai kas pa-
vyksta sykiu“,- kalbėjo iš tribū-
nos jis. Jono Jablonskio premiją 
A.Vidžiūnas prilygino visoms 
didžiausioms pasaulio pre-
mijoms, kurios teikiamos „už 
viso gyvenimo nuopelnus“,- ši 
būtent yra tokia, sakė jis, nes 
sykiu padaryta išties nemažai. 
Ir nors šiandien Šakiai turis-

tams pozicionuojami kaip 
bajoriškosios kultūros, bajo-
riškosios virtuvės miestas ar 
kraštas, kalbėjo kraštietis, „vis 
dėlto lieka ir tas senasis mūsų 
kultūrinis matymas, kad esame 
bendrinės kalbos aukščiausio 
kultūrinio sluoksnio, civiliza-
cijos teatro ir politikos tėviškė. 
Lietuvių kalbos katedra buvo 
stebuklas, bet į ją aš nuėjau per 
Kalbos dienas“,- prisipažino jis, 
prisimindamas savo mokytojas 
G.Alinskienę, A.Lastauskienę, 
paskui, kai buvo studentas, jo 
gyvenime atsirado ir profeso-
rius J.Pikčilingis... Kalbos die-
nos vertos būti kultūros pavel-
du, kalbėjo, nes nuo 1973-ųjų 
jos yra Šakių krašto kultūros 
požymis, kurio neturi kiti.

Šiek tiek papasakojęs apie 
savo mokslinį darbą, skirtą 
lietuvių bendrinės šnekamo-
sios kalbos formavimuisi, 
A.Vidžiūnas pasakė ir palin-
kėjo visiems to, kas, jo maty-
mu, yra šiandien svarbiausia: 
„Lietuvoje mažėja aristok-
raštikumo. Mažėja kilmingos 
laikysenos, mažėja to, ką turi 
ilgos dinastijos, kilmingos 
šeimos – tai pasaulis, kuris 

ne duodamas paprastai, o pa-
siekiamas pastangomis, kai tu 
turi mokytis, turi laikytis per 
amžius susiklosčiusios etikos 
taisyklių, turi mokytis elgtis 
prie stalo, žinoti, kokį gėrimą 
gerti, turi mokėti bažnyčios li-
turgiją ir žinoti, kurioje vietoje 
ką veikti, ir turi mokėti aukšto-
sios bendrinės kalbos normas“. 
Ne visur, anot jo, jos reikalin-
gos, niekas neuždraus kalbėti 
kaip nori privačioje aplinkoje, 
„bet kultūros aplinkoj, aukštųjų 
tribūnų aplinkoje, mes turime 
turėti šitą aukštąjį kodą, ir aš 
tai laikau tikrosios, aristokra-
tiškosios kultūros požymiu“. 
Jis padėkojo visiems, kad gali 
būti laikomas gimtojo krašto 
žmogumi.

Arvydą Vidžiūną Seimo na-
rės Irenos Haase vardu sveiki-
no jos padėjėja, atskubėjusi iš 
renginių, jį sveikino Šakių ra-
jono kultūros ir meno tarybos, 
kuri ir pasiūlė jo kandidatūrą 
premijai, pirmininkė Rima 
Rauktienė.

Ilgi, išsamūs ir įdomūs 
svečių – Valstybinės lietuvių 
kalbos komisijos pirmininko 
Audrio Antanaičio, Valstybinės 
kalbos inspekcijos viršininko 
Audriaus Valotkos, istoriko 
Algirdo Grigaravičiaus pra-
nešimai. Pristatyta dalyviams 
kaip Jono Jablonskio proanūkė, 
archeologė muziejininkė Eglė 
Griciuvienė pastebėjo, jog taip 
ir neišlipa iš šito „vaikų darže-
lio“. Jis „toks amžinas amžinas, 
kad bent būčiau jame...“, atsi-
duso ji. Taigi ji dalinosi „vaikų 
darželio“ prisiminimais. Apie 
penkis Konstancijos ir Jono 
Jablonskių vaikus, dešimtį anū-
kų, 21 proanūkį, kurių viena yra 
ir ji. „Kodėl aš čia – nežinau“,- 
stebėjosi. Apie Joną Jablonskį 
ir jo šeimą daugiau sužinojo po 
to, kai buvo išleistos kalbinin-
ko Arnoldo Piročkino knygos, 
daugiau kaip 400 J.Jablonskio 
laiškų... „Mano motulė viena Užsakymo Nr. R-0573

paskutinių anapilin iškeliavusių 
Jablonskyčių. Ji labai džiaugė-
si tomis publikacijomis. Daug 
sužinojome apie savo senelius. 
Jonas Jablonskis, kalbėjo ji, 
buvo postamentas. Amžininkų 
prisiminimai, laiškai juos tarsi 
priartino prie šeimos.

Kalbose lenktynėse 
pirmieji – „Žodeivos“

Trečią kartą iš eilės Kalbos 
diena po vėliavos pakėlimo 
prasidėjo Kalbos lenkty-
nėmis. Mokytojas Alvydas 
Grinkevičius, Šakių viešo-
sios bibliotekos direktorės 
Kristinos Lebedžinskienės 
padedamas ir patariamas, jas 
surengė ir šį kartą. Prie star-
to linijos rikiavosi devynios 
komandos – rajono gimna-
zistai, mokytojai, kultūros 
darbuotojai. Kaip komandos 
išsirikiuos, lėmė ne skaičius, 
o raidė žodyje „Jablonskis“. 
Komandoms teko gerokai 
pabėgioti po miestą, atspėti 
praleistus žodžius V.Kudirkos 
„Tilto prisminimų“ citatoje, 
atpažinti žmones, dirbusius 
Kudirkos Naumiestyje, įrašyti 
Šešupės intakus ir atlikti kitas 
užduotis. Po 90 taškų visos ko-
mandos gavo dovanų, o likusius 
70 reikėjo surinkti (maksimalus 
taškų skaičius – 160, jubilie-
jiniai Jono Jablonskio gimimo 
metai).

Geriausiai su užduotimis 
susidorojo Šakių viešosios bib-
liotekos komanda „Žodeivos“, 
antroji vieta atiteko Šakių 
kultūros centro komandai 
„Škac“. Garbinga trečioji 
vieta teko Sintautų kultūros 
centro komandai „Unoras“, 
ketvirtoji – Vinco Kudirkos 
gimnazijos gimnazistų ko-
mandai „Santaka“, penktoji 
– Griškabūdžio gimnazijos 
komandai „Raudoni“, šeštoji 
– Kudirkos Naumiesčio ko-
mandai „Rugiagėlės“, septin-
toji – „Žiburio“ gimnazistų 
komandai „Trys gaideliai“, aš-
tuntoji – Moterų klubui, de-

vintoji – „Žiburio“ gimnazijos 
komandai „Trys paršeliai“.

Nė viena komanda neliko be 
dovanų, o dviejų pirmųjų vie-
tų nugalėtojos – „Žodeivos“ ir 
„Škac“ – apdovanotos kelione 
į Lietuvių kalbos ir literatūros 
institutą Vilniuje.

Genius loci
Šiuos žodžius galima versti 

„vietos dvasia“. Knygoje „Esame 
zanavykai“ Arvydas Vidžiūnas 
juos išvertė „gimtieji namai“. 
Norisi užbaigti prasminga jo 
citata iš straipsnio „Zanavykų 
vietos dvasios beieškant“ minė-
toje knygoje, kur jis labai jaut-
riai, tik su jam vienam būdingu 
subtilumu žvalgosi ieškodamas 
kelio į zanavyko tapatybę:

„Pasaulinė įdomybė ir tai, 
kad lietuvių bendrinė kalba 
kilo iš valstiečių zanavykų 
stubų, o ne nuo Vilniaus, ne 
nuo Kauno, ne iš sostinių ar 
didmiesčių. Visiškas istorijos 
grožis: ir mūsų naujųjų laikų 
Lietuvos Respublika XIX a. 
antrojoje pusėje buvo pradėta 
mūryti ir sumūryta iš kalbos, 
romantizuotos istorijos ir 
liaudies kūrybos plytų, su-
nešta ant knygnešių pečių, tik 
vėliau buvo įforminta teisiš-
kai ir įgavo ekonominių galių. 
Bažnyčios, kultūros, politikos 
vyrų iš zanavykų krašto dar-
bai ir dienos kuriantis Lietuvos 
valstybei buvo ypatingo svorio, 
ypatingos reikšmės“.

Neabejotinai tomis pa-
matinėmis „plytomis“ prieš 
daugiau nei šimtmetį mūsų 
krašte tapo Jonas Jablonskis, 
okupacijos metais – Jonas 
Augustaitis, Juozas Pikčilingis, 
Vytautas Armonavičius, šios 
Respublikos laikais ant tų pa-
matų kilo naujų asmenybių 
– Giedrės Čepaitienės, Rimos 
Bakšienės, Arvydo Vidžiūno ir 
kitų šviesių žmonių, daugybės 
šiandien atsidavusiai dirbančių 
mokytojų, kultūrininkų, švie-
tėjų statomas mūras. 
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Kalbos lenktynių nugalėtoja – „Žodeivų“ komanda. S. Sinkevičiaus nuotraukos. 

Jono Jablonskio premijos laureatas padėkojo visiems, kad gali būti laikomas gimtojo krašto žmogumi.
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“Savaitgalis“ Gelgaudiškio dvaro 
unikalumas slypi krosnyse

Ji priminė, kad Europos pa-
veldo dienos pradėtos minėti 
dar 1984 metais Prancūzijoje. 
„Jų iniciatoriumi tapo 
Prancūzijos kultūros ministras 
Jack Lang. Tada daugiakultūri-
nei Prancūzijai buvo aktualu, 
kad šalia gyvenančios skirtin-
gos tautos, skirtingos religinės 
bendruomenės per kultūrą, per 
kultūros paveldo objektus, tik-
sliau, per maldos namus geriau 
pažintų ir suprastų viena kitą. 
Šis tikslas kiekvienoje šalyje 
aktualus iki šiol, todėl rengi-
nys nuo 1991 metų gana greit 
išplito po visą Europą. Dabar 
Europos paveldo dienos ren-
giamos penkiasdešimtyje 
Europos kultūros konvenciją 
pasirašiusių valstybių“,- kal-
bėjo viešnia. 

N.Kryžanauskienė pasi-
džiaugė, kad prieš daugiau nei 
mėnesį Gelgaudiškio dvare res-
tauruotos ir dvi naujos krosnys. 
„Šis dvaras ne tik mūsų krašte, 
bet turbūt ir visoje Lietuvoje 
unikalus tuo, jog viename dva-
re yra net 12 vertingų ir meninę 
vertę turinčių krosnių. Todėl 
šiandien ir esame Gelgaudiškio 
dvare“,- pastebėjo viena iš ren-
ginio organizatorių.

 
Dvare neseniai 
restauruotos dvi naujos 
krosnys

Apie krosnių restauravimą 
Gelgaudiškio dvare papasako-
jęs „Puodžių cecho“ vadovas 
restauratorius Dainius Strazdas 
pabrėžė, jog restauravimo 
metu svarbiausia išryškinti 
bei atskleisti restauruojamo 
objekto vertingąsias savybes, 
kurias suteikia objekto auto-
rius. Daugiausia dėmesio jo 
paskaitos metu skirta liepos 
mėnesį Gelgaudiškio dvaro 
valgomajame restauruotoms 
dviem krosnims. 

Restauratorius ir jo koman-
da rado itin prastos būklės 
krosnis – viena buvo išdau-
žyta piktybiškai, tad krosnies 
ertmes teko užpildyti, o kros-
nį sutvirtinti, tačiau antrosios 
krosnies būklė buvo dar pra-
stesnė. „Buvo išlikusi tik labai 
maža krosnies dalis. Žmonės 
gražiausius koklius susirinko 
sau. Tad ją teko atkurti pa-
gal pirmąją krosnį“,- aiškino 
D.Strazdas. Anot restaurato-
riaus, sunkumų kilo tiek norint 
išgauti glazūrą, kuriai prireikė 
nemažai bandymų, tiek atku-
riant koklius. 

„Dvare dirbantys žmonės 
parodė, kad rūsyje yra saugo-
mų krosnių koklių. Apžiūrėję 
arsenalą, supratome, kad dalis 
koklių priklausė būtent res-
tauruojamai krosniai. Kokliai 
gaminti Latvijoje – tik dalis 
jų glazūruota, dalis ne. Į ne-
matomą pusę dėl taupymo 
sumetimų dėti neglazūruoti 
kokliai“,- aiškino restaurato-
rius. Dalis rūsyje rastų koklių 
ir buvo panaudotos krosnies 
restauracijai, kita dalis koklių 
gaminta restauratoriaus dirb-
tuvėse. Restauratoriai krosnyse 
aptiko ir tarpukariu gamintų 
koklių. D.Strazdo teigimu, 
krosnis tuo metu buvo persta-
tyta. „Laimei, tos krosnys, ku-
rios buvo perstatytos sovietme-
čiu, iki tam tikro lygio atkartojo 
savo pirmtakių pavidalą, buvo 
surinktos kruopščiai. Meistras 
puikiai išmanė savo darbą ir 
nieko nekeitė, tik aukštesniame 
krosnies lygyje jau buvo įdėta ir 

smetoniškų koklių. Greičiausiai 
sovietmečiu rūmuose darytos 
pertvarkos, keista šildymo sis-
tema, matyt, tuo metu, buvo 
likviduotos ir kelios krosnys“,- 
spėjo D.Strazdas.

Nepaisant sunkumų, res-
tauratorius darbo rezultatais 
patenkintas. „Įėjus į patalpą 
nebekyla įspūdis, kad viena 
padaryta seniau, o kita nau-
ja. Jos išties panašios. Toks ir 
buvo mūsų tikslas“,- pridūrė 
svečias.

D.Strazdas taip pat pasako-
jo, iš ko daroma koklio matrica, 
kaip atkuriama koklio glazūra, 
ką daryti, jeigu krosnis nuda-
žyta, ir t.t. Buvo galima susi-
pažinti ir su technologinių pa-
vyzdžių ekspozicija. O norintys 
nuo matricos galėjo atsispausti 
koklį.
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Nereiktų 
atrasti, jei 
neprarastume

Pašnekėkime apie kultūrą. 
Vidinę, žmogiškai bendruome-
nišką, visuomeniškai asmeniš-
ką, asmeniškai institucinę.

Šeštadienį Kudirkos Naumies-
tyje vykusi Kalbos diena ypač 
išryškino kai kuriuos save lai-
kančios kultūringa, mokančios 
pasigirti zanavykų bendruome-
nės kultūros aspektus. Taip, pa-
sigirti, kad Kalbos diena – vie-
nintelė mūsų krašte, išskirtinė, 
verta respublikinio kultūrinin-
kų dėmesio ir galbūt  net kokio 
garbingo įvertinimo – tikrai ne-
praleidžiame progos. Ji tapu-
si jau net ne renginiu, o reiš-
kiniu, besitęsiančiu nuo 1973 
metų. Per tą laiką visa kalbos 
puoselėtojų, kaip mano sūnus 
sako – „kalbos nacių“ – pleja-
da atgulė kapuose. Ką reiškia 
jų netektis, atsispindi abitu-
rientų egzaminų rezultatuo-
se – iš 16 rajono šimtukų nė 
vieno iš lietuvių kalbos. Bet šį 
kartą ne apie kalbos, o apie kul-
tūros nuostolius.

Rašydama straipsnį apie 
Kalbos dieną, sąmoningai ne-
paminėjau profesorės Giedrės 
Čepaitienės pasisakymo, nes jis 
sukėlė minčių. Po apsilankymo 
Rygiškiuose ji turėjo moderuoti 
(dabar labai populiarus žodis) 
diskusiją apie Jono Jablonskio 
sodybos Rygiškiuose įveiklini-
mą (šis žodis taip pat neatsi-
lieka nuo anksčiau paminėto). 
Tačiau laiko diskusijai jau nebe-
liko, todėl tarė žodį ji. Vos lai-
kydama ašaras. „Kas nežinote, 
Rygiškiuose situacija pasikeitu-
si. Jeigu ligi šiol turėjome vieną 
kambarį, tai dabar visa sody-
ba yra tuščia. Visos erdvės ga-
lėtų būti Jablonskio muziejus. 
Ir turbūt visi suprantame, kad 
jokio kito muziejaus Jablonskiui 
Lietuvoje nebus. Tai vieninte-
lė vieta, kuri turi atspindėti jį 
visą. Tokį, kokį šiandien girdė-
jome – Jablonskį kalbininką, 
visuomenininką, šeimos žmo-
gų, atspindėti visą jo gyveni-
mą nuo jaunystės iki pat mir-
ties, atspindėti tai, kas jam skir-
ta. (...) Dabar ten nuvažiavus 
vaizdas nykokas. Pervažiavau 
nemažai muziejų, skirtų žy-
miems Lietuvos žmonėms, di-
džioji jų dalis – geresnės būk-
lės. (...) Šiuo metu Šakių savi-
valdybė nusprendė šitą sodybą 
perduoti Griškabūdžio kultūros 
namams. Nežinau kitos memo-
rialinės sodybos Lietuvoje, ku-
ria rūpintųsi kultūros namai“. 
Profesorė išrėkė savo skausmą 
nuo scenos,- mes Jablonskį ži-
nome kaip bendrinės kalbos su-
darytoją, gramatikos formuo-
toją, tačiau... „Kiek padarė gim-
nazijos mokytojas! Bet mes visi 
šiandien praėjom pro šalį –  kiek 
Mintaujos mokinių, gimnazistų 
tapo Lietuvos valstybės vyrais? 
Keturi iš jų Nepriklausomybės 
akto signatarai, kiti ministeriai, 
jų pavaduotojai – Lietuvos švie-
suomenės žiedas, kuriuos į lie-
tuvybę atvedė ne kas kitas, o 
Jablonskis. Nes jis buvo jų mo-
kytojas“,- griežtai pro ašaras 
kreipėsi į salę profesorė. Jonas 
Jablonskis buvo Lietuvos vals-
tybės pamatų lipdytojas ir mū-
rytojas. Bet...

Bet nebuvo kam jos girdėti. 
Nes girdėti – reiškia išgirsti, reiš-
kia susimąstyti, susivokti, susi-
rūpinti ir pasirūpinti, kad Jono 
Jablonskio figūra, nė kiek nenu-
sileidžianti kitiems XX amžiaus 
pradžios visuomenės veikėjams 
ir Lietuvos valstybės kūrėjams, 
tokiems kaip J.Basanavičius, 
J.T.Vaižgantas, Petras Vileišis, 

pagaliau, mūsų signatarams, 
būtų šalia jų ir pastatyta, įtvir-
tinta. Arvydui Vidžiūnui įteikęs 
premiją, konferencijos pabai-
gos nesulaukęs išskubėjo vice-
meras Darius Jakavičius. Meras 
nedalyvavo išvis – partiniai rei-
kalai sostinėje. Na, gal ir svar-
bu. Bet liūdniausia, kad visos 
esmės ir reikalo rimtumo, ku-
ris išsakytas aukšto rango pla-
čiai matančių ir didelius dar-
bus nudirbusių kultūros žmo-
nių, nebus kam net perpasa-
koti. Prisimenu nesenas disku-
sijas savivaldybėje, kam gi tą 
tėviškę Rygiškiuose primesti 
– Zanavykų muziejui ar kul-
tūros centrui. Nė vieni neno-
rėjo. O valdžia, kuri deda pa-
skutinį svarstį ant svarstyklių, 
nesusimąstė, kad mes, turėda-
mi šitokią asmenybę, kurią lyg 
deimantą reiktų nuolat šveis-
ti ir blizginti, neturime ne tik 
jam skirto memorialinio mu-
ziejaus, bet neturime nė vieno, 
kuriuo rūpintųsi savivaldybė. 
Šioje vietoje gal vertėtų prisi-
minti ir J.Basanavičiaus žodžius, 
kad žmogus, nežinantis, pamirš-
tantis ar nuvertinantis savo is-
toriją, visada liks vaikas.

Taip, salėje sėdėjo Augenija 
Kasparevičienė ir Aurelija 
Papievienė, jau pensininkės, 
kurios iš kultūros į pensiją nie-
kada nepasitrauks. Būkime at-
viri, Kalbos diena šiais metais 
– buvo jų rūpestis, jų galvos 
skausmas, jų atsakomybė, kuk-
liai pagerbta rajono Kultūros 
ir meno tarybos pirmininkės 
Rimos Rauktienės žodžiais ir sal-
džiomis dovanėlėmis. Be abejo, 
joms liauną petį pakišo Šakių 
biblioteka. Savivaldybei ačiū už 
premiją, už autobusėlį Kalbos 
lenktynių nugalėtojams. Bet ar 
to užtenka tokio lygmens įvy-
kiui? Suprantančių tai, atrodo 
lieka vis mažiau,- negana to, 
kad jau nebeturime Kultūros 
skyriaus, bet praėjusią savaitę 
net ir jungtiniame skyriuje ne-
dirbo nė vienas (iš esamo vie-
no – Ingos Navlickienės) kul-
tūros darbuotojas.

Štai čia ir išlenda visa mūsų 
gėda. Kultūra, jos istorija, bū-
tent mūsų stubelėse daugiau 
nei šimtmetį statyti Lietuvos 
valstybės pamatai kerpėja, už-
uot tapę tuo deimantu, kuris 
šiandien galėtų ir turėtų švy-
tėti visai Lietuvai, garsindamas 
mūsų kraštą.

Šiandien visas mūsų laikraš-
tis skirtas kultūrai ir nuo jos ne-
atsiejamam švietimui. Bet toji 
kultūra vis dažniau gimsta iš 
privačios iniciatyvos, iš žmo-
nių mentaliteto, kurie kitaip 
negali gyventi. Tiesiog negali 
savo esme „išvengti“ to dvasi-
nės kultūros aristokratiškumo, 
apie kurį kalbėjo ir kurio pasi-
gedo Arvydas Vidžiūnas, ir ku-
ris niekada nebuvo siejamas su 
pramogų kultūra.

G.Čepaitienė palinkėjo 
mums visiems iš naujo atras-
ti Jablonskį. Bet mums galbūt 
pirmiau reikia suprasti, kodėl 
jį reikia atrasti.

Paskaitos pabaigoje norintieji patys galėjo atsispausti koklį. S.Sinkevičiaus nuotr.

Restauratorius D.Strazdas papasakojo, su kokiais sunkumais 
susidūrė, kai vasarą restauravo dvi Gelgaudiškio dvare esančias 
krosnis. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Pusseptintos paros dainavimo prišaukė „Aukso paukštę“
Reda ZARAUSKIENĖ 

Penktadienio vakarą 
Šakių kultūros cen-
tre Gotlybiškių kaimo 
„Mamų ir dukrų kvar-
tetui“ (vadovė Violeta 
Simonavičienė) įteiktas 
aukščiausias mėgėjų 
meno apdovanojimas 
Lietuvoje „Aukso pa-
ukštė“. Per aštuonerius 
metus surengta bemaž 
300 koncertų, kvartetas 
sudainavo beveik 2500 
dainų. 

Įspūdingi skaičiai 
Vos įžengus į Šakių kultūros 

centre esančią parodų salę tapo 
aišku, kad šis koncertas nebus 
paprastas. Stabtelėjus parodų 
salėje ištikimiausi klausytojai 
galėjo dar geriau pažinti aštuo-
nerius metus gyvuojantį kvar-
tetą. Prieš koncertą „Mamų 
ir dukrų kvarteto“ (Violetos 
Simonavičienės, Kotrynos 
Simonavičiūtės, Skirmutės 
Janulaitienės bei Aušrinės 
Janulaitės) gerbėjai galėjo ap-
žiūrėti visą dainininkių sceni-
nių kostiumų kolekciją, turėjo 
galimybę pavartyti senus laik-
raščius ir žurnalus, iš kurių 
šypsojosi keturi gerai pažįstami 
veidai, prisiminti svarbiausius 
šio kvarteto apdovanojimus, 
peržvelgti nemažą pasiekimų 
sąrašą ar Padėkos raštus, at-
minti išleistus albumus. 

Akį patraukė ir didžiulis 
Lietuvos žemėlapis, išmargin-
tas įvairiaspalviais smeigtukais, 
liudijančiais apie šios grupės 
koncertines vietas. Žemėlapyje 
susmaigstyti beveik 300 smeig-
tukų. „Pasižiūrėjus į žemėlapį 
atsimename ir šaltas sales ar 
sceną po atviru dangumi, ir 
daugybę klausytojų ar kelias 
su paltais sėdinčias mote-
riškes. Jau grįžusi iš pirmojo 
mūsų koncerto, užsirašiau, kur 
koncertavome ir kokias dainas 
dainavome, todėl šiandien ne-
sunku pateikti statistiką. Per 
aštuonerius metus turėjome 
beveik 300 koncertų, sudaina-
vome 2427 dainas“,- įspūdin-
gus skaičius vardino kolekty-
vo vadovė V.Simonavičienė. 
Maža to, paskaičiuota, kad 
per aštuonerius metus kvar-

tetas nesustodamas dainavo 
6,5 paras. „Kiek bekeliavome 
ir bekoncertavome, įvairiose 
Lietuvos vietose sulaukda-
vome tokio paties klausimo 
– kaip priverčiate savo dukras 
kartu dainuoti, o vėliau, nu-
vykus į tą pačią vietą po kokių 
penkerių metų, jau klausdavo, 
kaip jos vis dar sutinka kartu 
dainuoti?“,- su šypsena prisi-
minė kvarteto siela.  

Mamos ir dukros dainuoja 
tik lietuviškai. V.Simonavičienė 
iškart pridūrė, kad ne todėl, jog 
nemokėtų anglų kalbos, o to-
dėl, jog nori įrodyti, kiek daug 
yra gražių lietuviškų dainų. Be 
to, važinėdamos po Lietuvą 
dainininkės garsina ne tik 
Gotlybiškius ar Šakius, bet ir 
mūsų krašto poetus, nes daugelį 
dainų sukūrė būtent jie. „Mamų 
ir dukrų kvartetas“ atlieka 
kvarteto narės S.Janulaitienės, 
poetų Onutės Jasinskienės, 
Danutės Batisienės, Ritos 
Mockeliūnienės, Remigijaus 
Poderio ir kitų parašytas dai-
nas. „Keliaujant po Lietuvą dai-
nuojame įvairias dainas, vienos 
lengvesnės, kitos sunkesnės, 
trečios, atrodo, kad pačios 
sklinda iš mūsų lūpų. Tačiau 
smagiausia dainuoti mūsų 

krašto poetų sukurtas dainas“,- 
pridūrė V.Simonavičienė.

Ir išties kvarteto koncertus 
dažnai lydi poezija, vietoje 
pertraukėlės koncerto metu 
scena užleista Šakių viešo-
sios bibliotekos kūrėjų grupei 
„Mėlynosios paukštės“.

„Sofos“ kvartetas 
– „Aukso paukštės“ 
laureatas 

Lietuvos liaudies kultū-
ros centras ir Pasaulio lietu-
vių dainų šventės fondas dar 
1999 metais įsteigė metų no-
minacijas „Aukso paukštė“. 
Šiais apdovanojimais norima 
atkreipti visuomenės dėmesį 
į mėgėjų meninę kūrybą, jos 
reikšmę krašto kultūrai, išryš-
kinti ir viešai pristatyti bei pa-
gerbti geriausius metų chorus, 
folkloro ir šokių ansamblius, 
teatrus, liaudiškos muzikos 
kapelas, liaudies muzikos ir 
pučiamųjų instrumentų or-
kestrus, jų vadovus, tautinei 
kultūrai nusipelniusias asme-
nybes. „Aukso paukštės“ apdo-
vanojimai meno kolektyvams 
teikiami už aktyvią pastarųjų 
metų veiklą, o laureatus renka 
kiekvieno žanro kolektyvams 
vertinti sudaryta komisija. Iš 
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viso šiais metais šalyje įteikta 
12 „Aukso paukščių“. „Mamų 
ir dukrų kvartetas“ pripažintas 
2019 metų geriausiu vokaliniu 
ansambliu ir vadovu. Nors ap-
dovanojimai dažniausiai įtei-
kiami kovo – balandžio mėne-
siais, šiais metais, dėl pasaulyje 
siaučiančios pandemijos laukta 
šiek tiek ramesnio laiko – ru-
dens. 

Iškart po koncerto garbingą 
apdovanojimą kvartetui įteikė 
Lietuvos liaudies kultūros cen-
tro meninės kūrybos skyriaus 
vadovė Aurelija Andrijauskaitė 
bei Lietuvos vaikų ir jaunimo 
centro vokalinės studijos „Kivi“ 
vadovė Danguolė Aukselienė. 

„Šis kvartetas turi nepakar-
tojamo žavesio, energijos, 
paprastumo, natūralumo. 
Genialumas ir slypi papra-
stume. Jeigu jos sako, kad iš 
tų 2427 dainų nėra labai su-
dėtingų, gal jos ir teisios, bet 
sudėtingi kūriniai nebūtinai 
pasiekia kiekvieno žmogaus 
širdį, o šio kvarteto narės iš-
ties pasiekia klausytojų širdis. 
„Sofos“ kvartetas pasiekė ir 
„Aukso paukštės“ lygį“,- svei-
kindama kvartetą kalbėjo 
A.Andrijauskaitė. Viešnios 
kvartetui įteikė ne tik „Aukso 
paukštę“, bet ir kultūros mi-
nistro Mindaugo Kvietkausko 
Padėką bei Lietuvos nacio-

nalinio kultūros centro di-
rektorius Sauliaus Liausos 
pasirašytą „Aukso paukštės“ 
pažymėjimą. 

Ilgai netrukus prie scenos 
nusidriekė ir eilė sveikinto-
jų. Renginį vedęs ir Padėkas 
kvarteto narėms teikęs rajono 
vadovas Edgaras Pilypaitis 
pasidžiaugė, kad penktadienį 
rajono taryba už šį apdovanoji-
mą „Mamų ir dukrų kvartetui“ 
skyrė ir 1000 eurų premiją. 

Prisiminimais apie kolek-
tyvo džiaugsmus bei nerimą 
pasidalino ir savivaldybės ta-
rybos narė, Kultūros ir meno 
tarybos pirmininkė Rima 
Rauktienė. „Labai gerai prisi-
menu, kai Violeta prieš aštuo-
nerius metus sakė, kad bandys 
padainuoti. Pasakojo, kad re-
petuoja ant sofos. Atsimenu ir 
tą pirmąjį bavarišką kostiumą. 
Ir kaip Violeta išgyveno, kai 
merginos baigė mokyklą, ir 
nuogąstavo, jog kvartetas iš-
irs“,- sveikindama ketvertuką 
kalbėjo R.Rauktienė. Bet buvo 
atvirkščiai – užgriuvusios dve-
jonės kvartetą tik užgrūdino.  

Septintoji „Aukso 
paukštė“

„Aukso paukštė“ mūsų rajo-
ne yra „nutūpusi“ ant dar šešių 
kolektyvų „pečių“: 2005 metais 
šis apdovanojimas iškeliavo į 
Gelgaudiškio kultūros namų 
dueto Neringos Navikauskaitės 
bei Edgaro Pilypaičio rankas 
(vadovas E. Pilypaitis); 2007 
metais „Aukso paukštė“ nu-
džiugino Šakių kultūros cen-
tro moterų vokalinį ansamblį 
„Gaudenė“ (vadovė Ingira 
Jakienė); 2011 metais laurea-
tais pripažinta „Varpo“ viduri-
nės mokyklos dramos studija ir 
jos vadovė Vilija Meškaitienė; 
2016 metais garbus apdovano-
jimas atiteko Sintautų kultūros 
centro moterų vokaliniam an-
sambliui „Mozaika“ (vadovas 
D. Kerevičius); 2017 metais 
jis iškeliavo į Šakių kultūros 
centro liaudiškų šokių grupės 
„Pynė“ rankas (vadovė Vitalija 
Venienė). O praėjusiais metais 
„Aukso paukštės“ laureatu tapo 
ir Šakių kultūros centro mišrus 
choras „Lituanica“ (vadovas 
D.Kerevičiaus). 

Kvartetas turi ir žemėlapį, kuriame galima matyti, kur buvo 
koncertuota. S.Sinkevičiaus nuotr.

„Mamų ir dukrų kvartetas“ pripažintas 2019 metų geriausiu mėgėjų vokaliniu ansambliu. 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. spalio 31d. 

Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
Parduodu arba išnuomoju komer-
cinės paskirties butą miesto centre 
(tiktų parduotuvei ar ofisui). Tel. 8-
685 60-277.

Mūrinį namą Aušros g. (15a sklypas) 
– 39 000€. Tel. 8-676 22-040.

Mūrinį namą Beržų g., Šakiuose. 
Tel. 8-692 69-821.

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.

Atskirą namo dalį namo Išdaguose 
(2 kambariai, 15a sklypas). Tel. 8-
620 85-853.

27m² nukeliamą pastatą (tinka ga-
ražui, sodybai). Kaina sutartinė. Tel. 
8-611 37-541.

27a sodybą ir 1.65 ha ž/ū sklypą 
- 15 000€. Tel. 8-659 55-965, Ka-
rina.

Du sodus: Šilgaliuose (yra projek-
tas), Šakiuose Draugystės g. (su 
pastatu). Tel. 8-611 37-541.

11.5a sodybą Šilgalių soduose (II 
aukštų vasarnamis, didelis garažas, 
ūkinis pastatas, aptverta teritorija, 
prie kelio, arti kelias). Tel. 8-696 
93-485.

Sodybą (namų valda 39a). Galima 
pirkti ir žemę. Tel. 8-657 74-135.

Pastatus Gelgaudiškyje, Skaistakai-
myje, Voniškiuose. Patalpas V.Ku-
dirkos g. 63, Šakiuose (II aukšte). 
Tel. 8-687 35-670.

21.1 ha sklypą (našumas 47.1) 
Katilių k., Šakių r. - 8000 €/ha. Tel. 
8-659 55-965.

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

Skubiai 1.62 ha mišką. Kaina su-
tartinė. Tel. 8-611 37-541.

Transporto 
priemonės
2000m. MERCEDES BENZ C220 
(92kW, universalas) – 1350€. Tel. 
8-655 54-186.

2006m. RENAULT MEGANE 1.9 
DCI (96kW, dyzelis, iš Vokietijos) 
– 1250€. Tel. 8-645 12-103.

2003m. RENAULT SCENIC (TA ir drau-
dimas) – 950€. Tel. 8-626 53-871.

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

Pigiai lietus ratlankius CITROEN 
SAXO (R13) su padangomis. Tel. 
8-606 41-173.

Žemės ūkio 
technika
Pentininius volus, BDT-3 lėkštinį 
skutiką. Tel. 8-614 82-154.

Buitinė technika
Labai pigiai naudotą, vokišką auto-
matinę skalbimo mašiną. Tel. 8-603 
24-694.

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

Sausą statybinę medieną 2.5X12 
cm, 2.5X6 cm, 3.5X5 cm, 3.5X12 
cm, viengubo pjovimo lentas. Tel. 
8-698 05-768.

Pigiau plastikinius langus, duris ir 
aliuminines slankiojančias siste-
mas. Tel. 8-679 19-711.

Šulinio žiedus bei dangčius. Kasa-
me, giliname šulinius. Tel. 8-618 
66-878.

Statybinę medieną: dviejų pjovimų 
– 90-110€, vieno pjovimo lentas 
– 50-75€. Tel. 8-613 71-277.

Statybinę medieną: dviejų pjovimų 
– 150-190€, vieno pjovimo lentas 
– 110-140€. Tel. 8-630 32-028.

Gyvos prekės
Gyvas antis, žąsis, pentergas, put-
peles, fazanus. Tel. 8-688 51-092.

Kiaulę skerdimui. Tel. 8-654 39-528.

Kitos prekės
Paprastus ir elektrinius dviračius 
(naudoti, vokiški). Akumuliato-
riams suteikiama garantija. Tel. 
8-603 24-694.

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.
Ekonomiškus centrinio šildymo 
katilus (užkraunami), pirties kros-
neles. Tel. 8-636 46-008.

Ančių skerdieną. Tel. 8-650 79-492.

Kiaulienos skerdieną puselėmis: 
lietuviška svilinta - 2.85 €/kg, len-
kiška – 2.60 €/kg. Atvežame. Tel. 
8-607 12-690.

Malkas: eglė, drebulė – 18€, 
juodalksnis – 20€, beržas 
– 23€, ąžuolas – 27€, uosis 
– 28€. Vežame rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotas. Tel. 8-686 
94-789.
Malkas: beržas, juodalksnis, uosis. 
Galime atvežti kaladėmis nuo 5m. 
Tel. 8-602 06-336.

Ąžuolo, beržo, medžio briketus – tik 
99€, medžio granulės – tik 155€, 
akmens anglis – tik 160€. Galime 
atvežti. Tel. 8-636 62-665.

Sausas kapotas malkas, sausas ber-
žo, juodalksnio kaladėles didmai-
šiais, stambias atraižas, pjuvenų 
briketus, granules maišeliais. Pri-
statome. Tel. 8-626 41-082.

Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis - 28€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Malkas: beržo, uosio, ąžuolo ir juo-
dalksnio kalades, sukapotas. Vežu 
po 10m. Pristatome per 2-3 dienas. 
Tel. 8-627 39-559.

Malkas: eglės, juodalksnio, beržo, 
ąžuolo (skaldytas, rąsteliais). Tel. 
8-698 05-768.

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

Žemiausia kaina lapuočių 
malkas (rąstais, pjautos, 
skaldytos). Atvežame nemo-
kamai. Tel. 8-621 87-702.
Sausas kaladėles didmaišiuose, 
pjuvenų briketus, supjautas atrai-
žas. Atvežu. Tel. 8-603 28-628.

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

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

Malkas: beržines, alksnines (skaldy-
tos, kaladėmis ir rąsteliais), stam-
bias supjautas ir nesupjautas (pa-
kais) juodalksnio atraižas. Pristato-
me nemokamai. Tel. 8-602 09-301.

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

Pušies malkas (kapotos, sausos). 
Atvežu. Tel. 8-626 14-881.

Lapuočio malkas - 13 €/m. Akcija. 
Pristatau. Tel. 8-630 32-028.

Uosio stambias malkas. Tel. 8-607 
13-955.

Beržines, drebulines malkas su-
pjautas kaladėmis. Atvežu po 5 
m. Tel. 8-618 72-009.

Lapuočio malkas kaladėmis - 20 
€/m. Tel. 8-609 09-072.

Sausas kapotas malkas (laikomas 
po stogu), pušines atraižas pakais. 
Medinius lauko tualetus, pavėsines, 
malkines, sandėliukus. Atvežu. Tel. 
8-648 61-061.

Malkas dvimetriais, kaladėmis ir 
kapotas. Turim sausų kapotų. Ve-
žam nuo 5m. Tel. 8-620 74-887.

Lapuočio malkas - 15 €/m. Akcija. 
Tel. 8-609 09-072.

Pigiai uosio, beržo, juodalksnio, 
drebulės malkas. Tel. 8-613 71-277.

Išvalytus žieminius grūdus 
kvietrugius „Cappricia“, kvie-
čius „Tobak“, rugius „Doniai“, 
garstyčias, žolių įsėlius. Tel. 
8-687 98-682.
Išvalytus žieminius kviečius, 
kvietrugius, rugius, melasą, ridi-
kus, garstyčias, daugiamečių žolių 
sėklas. Beicuojame, atvykstame į 
namus. Tel. 8-654 50-845.

Kviečius. Galiu sumalti, atvežti. Tel. 
8-657 45-783.

Įvairių veislių bulves (nepriekaiš-
tingos išvaizdos, labai skanios). 
Atvežame. Tel. 8-621 87-702.

Avietes. Tel. 8-607 86-557.

Visą stacionarią melžimo įrangą ir 
plovimo kolbą. Tel. 8-616 47-459.

4m³cisterną vandeniui vežti, mel-
žimo bidonėlius su pulsatoriais ir 
žarnomis. Tel. 8-616 47-459.

1t konteinerį (tinka vandeniui, 
kurui) - 55€. Dovanoja žemės 
gruntą (su juodžemiu). Tel. 8-606 
41-173.

AKCIJA roletams „Diena-naktis“. 
Garažo vartai, langai, buto durys. 
Geros kainos. Galima pirkit išsimo-
kėtinai. Tel. 8-657 59-909.

Perka
Pradedantys ūkininkai pirktų 1 ha ir 
daugiau žemės su namu (gali būti 
apleistas). Tel. 8-625 56-277.

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.
Brangiai perku sunkvežimius, 
mikroautobusus, automobilius 
važiuojančius ir nevažiuojančius. 
Tel. 8-655 84-975.

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

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

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

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.
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Bulvės _______________ kg __ 0.20-0.40€
Morkos ______________ kg __ 0.45-0.80€
Kopūstai _____________ kg __ 0.45-0.70€
Svogūnai ____________ kg __ 0.30-2.00€
Pomidorai ___________ kg __ 1.00-2.00€
Agurkai _____________ kg __ 1.00-2.00€
Burokai ______________ kg __ 0.30-1.00€
Česnakai ____________ kg __ 4.00-5.00€
Moliūgas ____________ kg __ 0.50€
Bruknės _______________ l __ 2.50-3.00€
Spanguolės ____________ l __ 3.00€
Kriaušės _____________ kg __ 1.00-2.00€
Obuoliai _____________ kg __ 0.60-1.50€
Slyvos _______________ kg __ 0.80-2.50€
Baravykai ___________ indl. __ 3.00€
Raudonviršiai _______ indl. __ 3.00€
Lepšiukai ___________ indl. __ 2.00€
Šilauogės ____________ kg __ 5.00-6.00€
Kviečiai ___________maišas __ 9.00-10.00€
Garstyčios sėklos _____ kg __ 2.50€

Pupos _______________ kg __ 1.00€
Medus ______________ 0.5l __ 4.00-5.00€
Kiaušiniai _________10 vnt. __ 2.00€
Sūris ________________ kg __ 4.00-5.50€
Naminė dešra ________ kg __ 6.90-7.00€
Kiaulienos nugarinė ___ kg __ 7.90€
Kiaulienos šoninė _____ kg __ 7.00€
Kaimiški lašiniai ______ kg __ 5.60-5.90€
Vytinta dešra _________ kg __ 9.60-10.60€
K. rūkimo upėtakis ____ kg __ 11.90€
Š. rūkymo unguriukai vnt. __ 2.70€
K. rūkymo šamas _____ kg __ 9.60€
Chrizantemos _______ vnt. __ 1.50-5.00€
Viržiai ______________ vnt. __ 1.50-5.00€
Serbentai ___________ vnt. __ 5.00€
Kriaušės  ____________ vnt. __ 18.00€
Trešnės  ____________ vnt. __ 18.00€
Žemaūgės obelys ____ vnt. __ 15.00€
Slyvos  _____________ vnt. __ 18.00€
Vynuogės  __________ vnt. __ 10.00€

RUOŠKIS ŽIEMAI - VASARA
•  Ypač aukštos kokybės plauta , sijota sausa 

akmens anglis (fasuoti po 50 kg, 1000 kg)
•  durpių briketai (fasuoti)
•  medžio pjuvenų briketai (fasuoti po 10 kg)
•  medžio granulės (6mm., fasuota po 15kg).

Kokybiški produktai - geromis kainomis
Perkantiems daugiau kaip 5 tonas taikomos nuolaidos

UAB ,,ALETOVIS‘‘
Sodų g. 3A , Šakiai
TEL.:  8-686-42682
Darbo laikas:
Pirm. - penk. 8-17 

R-0530

UAB “Vilkdara“

AKCIJA !
Briketai:
• beržų pjuvenų - 
• buko pjuvenų - 
• ąžuolo pjuvenų
• uosio pjuvenų
• durpių briketai - 
• akmens anglis -
• medžio granulės
Pristatome nemokamai
Kęstučio g. 19, Šakiai,

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

05
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medienos pjuvenų 
BRIKETAI.

 J. Dainelienės 
įmonė

Pristatome savo transportu.
Tel: 8 686 47275, 8 698 70494

Ypač sausų 
lapuočių 
(alksnis, 
bukas) 

R-
05

18

Granulės, akmens anglis.

Kiduliuose ____ 8.00 val.
Sudarge ______ 8.15 val.
Slavikuose ____ 8.40 val.
Panoviuose ____ 9.00 val.
K.Naumiestyje _ 9.30 val.
Keturnaujienoje 10.00 val.
Sintautuose __ 10.15 val.
Veršiuose ____ 10.30 val.
Žvirgždaičiuose 10.45 val.

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

Gerdžiūnuose _ 14.10 val.
Kriūkuose ____ 14.20 val.
Kubiliuose ___ 14.40 val.
Plokščiuose __ 15.00 val.
Voniškiuose __ 15.15 val.
Gelgaudiškyje _ 15.30 val.
Valenčiūnuose 15.45 val.
Voveriuose ___ 16.00 val.
Žygėnuose ___ 16.10 val.
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32Įvairių spalvų vištos!
Rugsėjo 18 d., (penktadienį)
bus parduodamos įvairių spalvų vakcinuotos 
3-4-5-6 mėn. vištaitės ir 3-4-5 savaičių paauginti broileriai. 
Prekiausime lesalais. Tel. 8-620 48-009.

PIRKITE VIŠTAS , VIŠTAITES ! 
 RUGSĖJO 18 d., penktadienį, 

prekiausime jaunomis  4 ir 5,5 mėn., rudomis olandiškomis, dedeklėmis , raibomis,-
juodomis, pilkomis, baltomis ( Lehornų veislės),  dedeklėmis vištaitėmis ir 10 mėn.
dedančiomis vištomis Tel.: 8 612 17831. Prekiausime pašarais :
Baltrušiuose – 7.30 val.
Barzduose – 7.40 val.
Patašinėje – 8 val.
Jankuose – 8.15 val.
Paluobiuose – 8.35 val.
Griškabūdyje – 8.50 val.

Degutinėje – 9 val.
Žvirgždaičiuose -9.15 val.
Veršiuose – 9.35 val.
Sintautuose – 9.50 val.
Išdaguose – 10 val.
Šakiuose – 10.15 val.

 Gelgaudiškyje – 10.35 val.
Lukšiuose – 11.10 val.
Liepalotuose – 11.25 val.
Lekėčiuose – 11.45 val.

 TEL. 8 612 17831
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Ūkininko vištos 
Šeštadienį Šakių Ūkininkų turguje nuo 7.00 iki 9.30 val. 

prekiausime gražiomis, sveikomis, raudonomis galvytėmis 
(prieš dėjimą) 5 mėn. - 6 € , 6 mėn. - 7-8 € (jau pradėjusios dėti) 
vištomis. Įvairių spalvų jauniklinėmis vištaitėmis.

Galima užsisakyti. Tel. 8-630 16-659. 
Gera kaina, kokybė garantuota. R-
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Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų (lotyniškais rašmenimis) galite perduoti trumpąja žinute (SMS) .
Skelbimas paprastas. Rašykite žinutę: VLS tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 2,00€. 

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

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

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

Ketvirtadienis,
rugsėjo 17 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Alpių detektyvai.
9.45 Miuncheno kriminalinė policija.
10.35 Tarnauti ir ginti.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
12.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Kūrybingumo mokykla.
16.45 Seselė Beti.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LR Seimo rinkimų debatai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Asmens sargybinis.

LNK 
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.35 „Rimti reikalai 3“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 Amerikietis žudikas. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.45 Loterija “Kenoloto”.
14.47 Tęsinys „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Jūrų pėstininkas“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.18 Tęsinys „Jūrų pėstininkas“. (f)
23.50 „Perėja“.

BTV 
6.30 „Strėlė“.
7.25 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Nepataisomi“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Kondoras“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Nepataisomi“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 Specialistas. (f)
23.15 Raudonojo spalio medžioklė. (f)

Penktadienis,
rugsėjo 18 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Alpių detektyvai.
9.45 Miuncheno kriminalinė policija.
10.35 Tarnauti ir ginti.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Kultūringai su Nomeda.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Kūrybingumo mokykla.
16.45 Seselė Beti.
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.
22.50 Džeisonas Bornas. (f)
00.55 Bastilijos diena. (f)

LNK 
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.35 „Rimti reikalai 3“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Kurskas. (f)
23.20 Sala. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.45 Loterija “Kenoloto”.
14.47 Tęsinys „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 „Sparnai. Ugnies tramdytojai“. 

Animac.f.
21.10 „Brolis“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.18 Tęsinys „Brolis“. (f)
23.20 „Idealus pabėgimas“. (f)

BTV 
6.30 „Strėlė“.
7.25 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Nepataisomi“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Kondoras“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Nepataisomi“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 Merginų kovos. (f)
23.35 Specialistas. (f)

Dėl Alfonso Žebrausko 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame
žmoną, vaikus ir 

artimuosius.
R.ir N.Bartkai

Dėl Alfonso Žebrausko 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame jo šeimą ir 
artimuosius.

Šakių greitosios medicinos 
pagalbos stoties 

darbuotojai
Nuoširdžiai užjaučiame

Sigitą 
DUBININKIENĘ

mylimam vyrui mirus.
I.J.Jasaičiai, K.V.Bakaičiai

Nuoširdžiai užjaučiame
Vidą 

VILČINSKIENĘ
dėl mylimo brolio 

mirties.
Klubas „Ramunės“

Nuoširdžiai užjaučiame
Andrių 

JUODAITĮ
dėl mylimos mamos 

netekties.
T.M.S.Laurinaičiai

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

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

Mini traktoriuką su freza, sunkveži-
miuką, 7vietų automobilį, benzini-
nę frezą. Tel. 8-672 38-276.

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

Obuolius. Sveriame elek-
troninėmis svarstyklėmis, 
maišus grąžiname. Galime 
pasiimti patys. Tel. 8-677 
38-036, Draugystės g.72, 
Lukšiai.
Brangiai grybus (baravykus, rau-
donviršius). Tel. 8-607 13-955.

Obuolius. Didesnį kiekį pa-
imame iš namų. Sveriame 
elektroninėmis svarstyklė-
mis. Grąžiname maišus. Tel. 
8-682 29-589, V.Kudirkos g. 
142, Šakiai.
V.Sutkaičio IĮ veršelius auginimui. 
Tel. 8-655 44-847.

UAB “Galvijų eksportas” 
brangiai pienu girdomus 
45-90 kg buliukus ir telyčai-
tes, “belgus”. Moka 6-21%, 
atsiskaito iš karto. Tel. 8-646 
81-037, 8-612 34-503.

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.
2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.

Reikalingi
Reikalingi darbininkai karkasinių 
namų, fasadų, gipskartonio dar-
bams. Darbas komandiruočių prin-
cipu - 12 €/val. Tel. 8-699 97-333.

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

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

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

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

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

Mobilus minkštų baldų, čiu-
žinių, kilimų, automobilių 
salonų ekologiškas valymas 
garais! Tel. 8-631 56-395.
Minkštų baldų restauracija ir re-
montas. Tel. 8-600 51-591, 8-628 
95-059.

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

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

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

Atliekame įvairius vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8-686 49-645.

Greitai ir kokybiškai atlie-
kame skardinimo darbus su 
savo ir užsakovo medžiago-
mis: vėjinės, kraigai, loviai. 
Tel. 8-634 31-278.
Visi santechnikos darbai nuo krano 
keitimo iki katilinių montavimo. Tel. 
8-638 05-500.

Stogų dengimas ir skardi-
nimas su kliento arba mūsų 
medžiagomis. Tel. 8-681 
47-217.
Įvairūs suvirinimo darbai, tvoros, jų 
tvėrimas, vartai, automatikos ir jų 
montavimai. Tel. 8-627 35-560.

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

Stogų dengimas bei visi 
skardinimo darbai. Dirba-
me su savo bei užsakovo 
medžiagomis kokybiškai ir 
greitai. Tel. 8-639 19-943.
Vežu medžio atraižas, pjuvenų, 
durpių briketus. Kraustymosi pa-
slaugos. Tel. 8-655 53-607.

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.
Statome segmentines tvoras. Tel. 
8-654 76-203.

Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
Išvežu medžių, tujų šakas, kelmus, 
senus baldus, statybinį laužą. Tel. 
8-655 53-607.

Pristatome žvyrą, smėlį, 
juodžemį, asfalto ir betono 
drožles ir kt. medžiagas. 10-
25t sunkvežimio su kranu ir 
kaušu paslaugos. Tel. 8-662 
44-940, zvyroatvezimas.lt.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, ak-
menukus ir kitus krovinius. Mani-
puliatoriaus paslaugos. Tel. 8-615 
18-521.

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Vežu žvyrą, smėlį, akmenukus, 
juodžemį 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 žvyrą, smėlį, akmenukus, 
Ežerėlio briketus ir kitus krovinius 
iki 3t. Tel. 8-614 81-211.

Pigiai atvežame smėlį, sta-
tybinį, kelinį žvyrą, įvairią 
skaldą, akmenukus, juodže-
mį, asfalto drožles (1-25t). 
Tel. 8-658 71-343, Darius.
Kasimo darbai: kanalizacijos kloji-
mas, drenažas, pamatų šiltinimas. 
Tel. 8-611 38-896.

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.
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UAB “VILMILDA” 
perka galvijus:

bulius – iki 1,50 Eur,
telyčias – iki 1,40 Eur,
karves – iki 1,25 Eur.
Tel. 8 601 34 337; 8 611 22 874

Mokame PVM. 
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Maloniai kviečiame visus, norinčius 
gydyti ir protezuoti dantis. 
Nemokamas protezavimas taikomas 
pensininkams, neįgaliesiems bei vaikams iki 18 metų. 

Gydytojos Lina Vitkauskienė ir Justina Semeniukaitė 
pasiūlys Jums tinkamiausią gydymo planą už draugišką kainą. 
Mus rasite adresu: Bažnyčios g. 37, Šakiai. 
Tel. Nr.:  +370 (345) 53693 R-

04
45

Ekskavatoriaus nuoma, visi ka-
simo darbai, drenažas, pagrindų 
ruošimas, polių gręžimas, žemės 
lyginimo ir kiti gerbūvio darbai. 
Tel. 8-615 18-521.
Pjauname žolę traktoriuku, trime-
riu, žoliapjove, karpome gyvatvo-
res, pjauname medžius. Tel. 8-656 
30-135.
Pjaunu ir kapoju malkas, taisau ir 
mūriju pečius, krosnis, kaminus. Tel 
8-638 57-822.
Spaudžiame ir pasterizuojame 
sultis. Tel. 8-692 05-718, 8-628 
10-203, Medžiotojų g. 6, Šakiai.
Spaudžiame ir pasterizuojame 
sultis. Supilstome į 1.5l, 3l, 5l pa-
statomas ir paprastas pakuotes. 
Tel. 8-612 11-819, Draugystės g. 
72, Lukšiai.

Nuoma
Dirbanti moteris ieško išsinuomoti 
2 kambarių butą Šakiuose. Tel. 8-
624 46-026.

Ieškau dirbamos ir apleistos žemės 
nuomai (15 km aplink Šakius). Tel. 
8-621 87-702.

Jaunieji ūkininkai išsinuo-
motų dirbamos žemės Šakių 
rajone. Tel. 8-621 12-522, 8-
623 51-829.
Išnuomoju 20 ha dirbamos žemės 
Kudirkos Naumiesčio sen. Tel. 8-611 
56-541.

Išsinuomočiau žemės Jankų, Pata-
šinės, Paluobių vietovėse. Gali būti 
ir pieva. Tel. 8-623 26-055.

Įvairūs
Dovanoja linksmą, sveiką 2 mėn. 
kalytę (didelė neaugs). Tel. 8-616 
23-742.

Dovanoju šuniuką (augs nedidelis). 
Tel. 8-678 13-081.

SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS

1 m²- nuo 1,40 €.
TEL. 8-628-70999
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Kalendorius
Saulė teka 06 val. 49 min.
leidžiasi 19 val. 39 min.
dienos ilgumas 12 val. 50 min.
38 metų savaitė
Mėnulis – Delčia, 09.17 - Jaunatis

Varduvininkai
09.15 Eugenija, Nikodemas, 

Rimgailė, Rolandas, 
Vismantas

09.16 Edita, Jogintė, Kamilė, Kipras, 
Kornelijus, Liudas, Liudmila

09.17 Pranas, Pranciškus, Robertas, 
Sintautė, Sintautas

09.18 Juozapas, Elita, Galmantė, 
Mingailas, Stefa, Stefanija, 
Stanislovas

Antradienis,
rugsėjo 15 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Alpių detektyvai.
9.45 Miuncheno kriminalinė policija.
10.35 Tarnauti ir ginti.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Zachor. Atsimink.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Kūrybingumo mokykla.
16.45 Seselė Beti.
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. 

Gediminaičių Europa.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Užverbuotas 2.

LNK 
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 “Pakvaišusi porelė”.
11.35 “Rimti reikalai 3”.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 “Rimti reikalai 3”.
21.30 Žinios.
22.30 Bado žaidynės. Strazdas 

giesmininkas. 2 dalis. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Karštai su tv3.lt“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.45 Loterija “Kenoloto”.
14.47 Tęsinys “Parduotas gyvenimas”.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Raudonoji aušra“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.18 Tęsinys “Raudonoji aušra”. (f)
23.55 „Perėja“.

BTV 
6.30 „Strėlė“.
7.25 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 “Nepataisomi”.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Kondoras“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Nepataisomi“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 Kitas pasaulis 4. Pabudimas. (f)
22.40 Žaibiškas kerštas. (f)

Trečiadienis,
rugsėjo 16 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 Alpių detektyvai.
9.45 Šoka Lietuva.
10.00 EK pirmininkės U.von der Leyen 

metinis pranešimas.
11.00 Atspindžiai.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Nacionalinė ekspedicija. 

Gediminaičių Europa.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Kūrybingumo mokykla.
16.45 Seselė Beti.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LR Seimo rinkimų debatai.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 Medičiai. Florencijos valdovai.

LNK 
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
11.35 „Rimti reikalai 3“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 Besivaikantys mirtį. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Palaužti sparnai“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.45 Loterija “Kenoloto”.
14.47 Tęsinys „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 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Einšteinas“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
22.30 Tęsinys „Einšteinas“. (f)
23.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.18 Tęsinys „Einšteinas“. (f)

BTV 
6.30 „Strėlė“.
7.25 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Nepataisomi“.
9.35 „Ekstrasensai tiria“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Kondoras“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Nepataisomi“.
16.00 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Kondoras“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 Raudonojo spalio medžioklė. (f)
23.50 Kitas pasaulis 4. (f)

TELELOTO
Tiražo Nr. 1275
Data: 2020-09-13
34 18 17 59 54 51 13
38 70 56 68 69 01 19
71 57 32 36 42 63 12
50 08 39 31 21 64 15
41 04 37 20 10 35 62
25 03 11 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės)
55 52 28 02 22 58 24
53 75 06 (visa lentelė)
Laimėjimai:
Visa lentelė  - 1 x 15 791 Eur
Įstrižainės   - 18,50 Eur
Eilutė        - 1,50 Eur
Keturi kampai - 1,00 Eur

Papildomi prizai:
Automobilis Opel Crossland -
bil.Nr. 0203096
Laiminga vieta prizas 116 Eur -
bil.Nr. 0228576, 0228587, 
0228598, 0228609, 0228620, 
0228629, 0228638, 0228648, 
0228660, 0228672, 0228682, 
0228692, 0228703, 0228713, 
0228721, 0228728, 0228734, 
0228742, 0228750, 0228767, 
0228778, 0228789, 0228798, 
0228805, 0228813, 0228822, 
0228831, 0228844, 0228859, 
0228870, 0240579, 0246863, 
0248501, 0254946, 0255813, 
0258921, 0258969, 0259765, 
0262542, 0262907, 0271149, 
0272707, 0273935
Pakvietimas į TV studiją -
030*552, 007*059, 026*494.

Orai išlieka rudeniškai permainingi
Šiandien, antradienį, per Lietuvą keliaus vasa-

rą primenančių orų banga. Įdienojus oras įšils iki 
21-26 laipsnių šilumos. Pietvakariniuose šalies 
rajonuose bus šilčiausia – 24-26 laipsniai. Šią ši-
lumą atneš vidutinio stiprumo pietvakarių vėjas. 
Lietaus debesys Suvalkiją turėtų aplenkti.

Trečiadienį irgi džiugins malonūs orai. Lietus 
mažai tikėtinas. Naktį, pučiant silpnam vėjui, kai 
kur susikaups rūkas. Temperatūra lėtai žemės ir 
rytą liks 14-16 laipsnių šilumos. Dieną iki 5-10 
m/s sustiprės pietvakarių vėjas ir vėl atneš ši-
lumą. Aukščiausia temperatūra pasieks 24-26 
laipsnius šilumos.

Ketvirtadienį atsisveikinsim su vasariškais orais. 
Aktyvus ciklonas pranašauja lietų, gūsingą vėją ir 

vėsą. Sulauksime intensyvesnio lietaus. Vietomis 
lietų gali paįvairinti perkūnija. Pietvakarių vė-
jas kryps iš vakarų, šiaurės vakarų ir gūsiuose 
sieks 15-20 m/s. Šiluma iš Suvalkijos pasitrauks. 
Naktį bus 11-13, dieną teks priprasti prie 14-16 
laipsnių šilumos.

Penktadienį atmosferos slėgis kils, todėl lie-
taus debesys skubės nykti. Lietus Pietvakarių 
Lietuvoje mažai tikėtinas. Šiaurės vakarų vėjas 
šilumos pašykštės. Naktį atvės iki 8-11, dieną 
bus 14-16 laipsnių šilumos.

Savaitgalį orai žada būti sausi. Naktys numa-
tomos vėsios, tačiau dienomis džiugins ramūs 
ir saulėti orai.

Sinoptikas Vytautas Sakalauskas

...Kad žodžiai gimtų iš tylos...
Kad juos melodija lydėtų…

Kad ant šviesios, taurios galvos
Erškėčių niekas neuždėtų…

Kad vėl sugrįžtų gerumu
Į dosnią dirvą bertos sėklos…
Kad širdyje, lyg prie namų,
Rausva vilties gėlė žydėtų…

(O.Jasinskienė)
Su 35-uoju gimtadieniu 

sveikiname
Editą MAKŪNIENĘ

ir sūnelį Mantą,
gimusius rugsėjo 15 dieną.

Emutė, tėvai 
ir broliai su šeimomis.

UAB „Samsonas“ 
gyvulių skerdyklai 

reikalingas 
skerdyklos 

darbininkas.
Tel. 8-687 76-558.
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UAB „Lukšių pieninė“ 
reikalingi gamybos 

darbininkai (-ės)
Kreiptis tel.: 

+370 655 57909. 
Skambinti darbo dienomis 

nuo 9 iki 16 val. R-
05

57

Rudens popietę vaišinosi arbata
Pirmasis arbatos 
puodelis paglosto gerklę, 
antrasis – sugriauna 
liūdesio sienas, trečiasis 
pripildo senųjų raštų 
išminties, po ketvirtojo 
išgaruoja praeities 
neteisybių nuoskauda, 
penktasis išvalo kūną, 
šeštasis suteikia palaimą 
būti drauge, o septintasis 
pakviečia bendrystei 
– taip į tradicine tapusią 
Arbatos šventę Jono 
Jablonskio tėviškėje 
kvietė ir organizatoriai, 
ir žolininkai. Nuo 2012 
metų Jablonskynėn 
renkamasi ir žolelių 
arbatos paragauti, 
ir įvairių užpiltinių 
degustuoti, ir folkloro 
ansamblių atliekamų 
melodijų pasiklausyti.

Pagerbtas Prano 
Puskunigio atminimas

Vienas žymiausių tradicinių 
kanklių ir kankliavimo puose-
lėtojų Pranas Puskunigis gimė 
netoli Griškabūdžio esančia-
me Katilių kaime 1860 metais. 
Būdamas devynerių metų, iš-
moko skambinti kanklėmis ir 
nesiskyrė su jomis visą savo 
gyvenimą. 1930 metais ati-
darytoje kanklių mokykloje 
dirbo pedagoginį darbą, rinko 
liaudies dainas, muziką, para-
šė tris kankliavimo vadovėlius. 
Prieš 15 metų marijampoliečio 
tautosakininko ir kanklininko 
Jauniaus Vyliaus bei folkloro 
ansamblio „Nova“ vadovės 
bei kanklių entuziastės Nijolės 
Černevičienės iniciatyva 
Prano Puskunigio atminimas 
Katiliuose įamžintas paminkli-
niu akmeniu. Jau trejus metus 
nuo čia ir prasideda Arbatos 
šventėn atvykstančių kolektyvų 
viešnagė. Šiemet, minint 160 
žymaus kraštiečio kanklinin-
ko gimimo metines, tradicine 
tampančioje ekskursijoje da-
lyvavo garbingi svečiai Jaunius 
Vylius bei kanklininkė dr. Laura 
Lukenskienė, Kauno miesto 
muziejaus muziejininkė. Prie 

paminklo Pranui Puskunigiui 
skambėjusios  kanklių melo-
dijos tapo pačia vertingiausia 
dovana, skirta jo atminimui. 

Ne tik arbata, bet ir 
daina

Popietė prasidėjo ir žole-
lių arbatų ragavimu, ir me-
lodijų įvairove. Koncertavo 
Marijampolės kultūros centro 
senjorų choras „Bočiai“, vado-

vaujamas Leono Kisieliausko, 
Sintautų kultūros centro fol-
kloro ansamblis „Santaka“, jo 
vadovė – Jūratė Navickienė. 
Maloniai sutiktas Šakių kultū-
ros centro pagyvenusių žmonių 
ansamblio „Siesartis“, vado-
vaujamo Astos Grigaitienės, 
pasirodymas, o Vilkaviškio 
muzikos mokyklos kankli-
ninkų ansamblio „Sadutė“ 
(vadovė Daiva Venienė) kon-

certas priminė senąsias kan-
kliavimo tradicijas. Šventėje 
dalyvavo ir folkloro ansamblis  
„Ąžuolynė“ iš Ąžuolų Būdos, 
ir svečiai iš Kazlų Rūdos bei 
Paluobių, šventės šeimininkai 
– Griškabūdžio kultūros cen-
tro folkloro ansamblis „Nova“ 
bei vaikų ir jaunimo ansamblio 
„Užnovietis“ kanklininkai. 
Visiems dalyviams įteiktos 
Griškabūdžio kultūros centro 
Padėkos. 

Mūsų lygumos pasižymi 
savitais augalais

Anot patyrusių žolininkų, 
kultūrinant pievas daug vertin-
gų vaistingųjų augalų praran-
dama, tačiau mūsų kraštas vis 
dar turtingas viržiais, ugnia-
žolėmis, rasakilomis, pelynais, 
varnalėšomis, dzinguliais bei 
kitais augalais, kuriuos net pikt-
žolėmis vadiname. Kasmetinė 
Arbatos šventės viešnia Elena 
Kudirkienė išradingai dalino-
si savo patirtimi. Šventės metu 
buvo galima įsigyti įvairių 
vaistingųjų augalų, arbatoms 
skirtų mišinių bei kompakti-
nę plokštelę „Žolelių rinkimo 
tradicijos Zanavykijoje“ su žo-
lininkių Ilonos Puskunigienės, 
Elenos Krušinskaitės, 
Liudvikos Abraitienės, Danutės 
Pipirienės, Elenos Kudirkienės 
receptais. Prie kvapnios žolelių 
arbatos puodelio derėjo obuo-
lių sūris ar bitininkų siūlomos 
gėrybės – medus, žiedadulkės, 
bičių duonelė. 

Arbatos šventės iniciatorė 
– folkloro ansamblio „Nova“ 
vadovė Nijolė Černevičienė, 
organizatoriai – Griškabūdžio 
kultūros centras. Šventę rėmė 
Šakių rajono savivaldybė bei 
Griškabūdžio kultūros cen-
tras, folkloro ansamblis „Nova“. 
Tikimasi, kad tradicija bus tę-
siama ir kitais metais, o šven-
tės įspūdžiai bei ją primenantis 
puodelis arbatos jaukiai šildys 
vis labiau atvėstančiais vaka-
rais ir sugriaus liūdesio sienas, 
išvalys kūną, suteiks palaimą 
būti drauge.

Vitalija Ližaitienė

Įsigyti buvo galima įvairių žolelių. V.Ližaitienės nuotr.

Jablonskynėje vėl suskambo kanklės.  V.Ližaitienės nuotr.


