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Bėgant metams Nemunas keičia vagą
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Žmogus niekada nepako-
vos prieš gamtą. Klimato 
pokyčiai, gaisrai, karščiai, 
liūtys... Visa tai stebime 
lyg iš šalies, kol mūsų 
nepaliečia. Šeštadienį 
vakare prasiautusi liūtis 
tvindė Jurbarką, rašoma, 
kad iškrito kritinis lietaus 
kiekis, kai jau dirvože-
mis nesugeba sugerti 
vandens ir jis grasina 
potvyniais. Tačiau yra 
ir kitų pokyčių, kurių 
žmogaus akis nepastebi. 
Štai Nacionalinės žemės 
tarnybos Šakių teritori-
nio padalinio vadovas 
Algirdas Vaičiūnas ne-
tikėtai prasitarė, jog per 
pastaruosius tris dešimt-
mečius Nemunas pakeitė 
vagą, kai kuriose vietose, 
ypač vingiuose, tai į 
kairę, tai į dešinę pasistū-
mėjęs apie 50 metrų.

Šiuos pokyčius, spėja jis, 
geriausiai galėtų pajusti vieti-
niai gyventojai ir žvejai. Tačiau 
vargu. Juk kai dažnai lankais 
toje pačioje vietoje, atrodo, 
kad ji vis ta pati ir nesikeičia. 
Labiausiai upės vagos pokyčius 
pastebi tie, kurie užsiima žemės 
matavimais, kartografavimu.

Bendruomenėms nepritarus  
žodį tars ministerija
Birželio pabaigoje vyku-
siame rajono Švietimo 
įstaigų pertvarkos ko-
misijos posėdyje komi-
sijos nariams balsuojant 
dėl Šakių miesto vaikų 
darželių „Berželis“ ir 
„Klevelis“ optimiza-
vimo, keli komisijos 
nariai – Lilija Liutvinienė, 
Margarita Liukaitienė 
ir Bernardinas Petras 
Vainius – pritarimą iš-
reiškė tik su išlyga – jeigu 
darželių sujungimui į 
vieną juridinį vienetą 
pritars abiejų ugdymo 
įstaigų bendruomenės. 
Bet praėjusią savaitę 
vykusiuose susirinki-
muose bendruomenės 
tokiam sprendimui nepri-
tarė. Todėl tiek komisijos 
sprendimas, tiek abiejų 
darželių savivaldybės 
administracijai pateikti 
argumentai liepos 16 d. 
išsiųsti Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerijai.

Vaikų lopšelio–darželio 
„Berželis“ bendruomenė rin-
kosi liepos 12 d., „Klevelio“ 
– liepos 15 d. 

Sergamumo kreivė 
nekrenta
Pirmadienį iš ryto 
ekstremaliųjų situaci-
jų operacijų vadovas 
rajone, savivaldybės 
administracijos direk-
toriaus pavaduotojas 
Redas Juškaitis informa-
vo, kad kol kas situa-
cija stabili, susirgimų 
skaičiaus kreivė rajone 
nei mažėja, nei didėja 
– per paskutines septy-
nias dienas COVID–19 
susirgo vienas žmogus, 
iš viso turime du ser-
gančius žmones. Paros 
atvejų vidurkis – 0. Per 
14 dienų 100 tūkst. gy-
ventojų rajone nustatyti 
11,5 atvejo (Lietuvos 
vidurkis 32,2 atvejo). 
Tačiau Šakių rajono sa-
vivaldybė vis dar lieka 
žaliojoje zonoje, kaip ir 
kaimynystėje esančios 
savivaldybės.

Anot jo, taip pat gautas 
pranešimas iš Nacionalinio 
sveikatos centro (NSC), kad 
liepos pradžioje registruo-
tas ir vienas Delta atmainos 
atvejis žmogui, grįžusiam 
iš Airijos. Bet jis izoliavosi, 
pasveiko ir išvyko atgal nieko 
neužkrėtęs, nes daugiau Delta 
atmainos atvejų nenustatyta. 

Keisčiausia, sakė jis, kad apie 
šį atvejį NSC sužinota tik lie-
pos 16 d. Per praėjusią savaitę 
atlikti 264 tyrimai mobiliaja-
me patikros punkte, iš jų 0,8 
proc. buvo teigiami.

Tačiau R.Juškaitis sek-
madienį iš ryto sulaukė 
Jungtinėje Karalystėje gy-
venančios ir dirbančios mo-
ters skambučio, kad pasida-
riusi tyrimą Šakių patikros 
punkte, kuriame atliekami 
tyrimai, kaip savivaldybės 
buvo skelbta, tinka pažymai 
lėktuvų skrydžiams, tačiau 
ji pažymos negavo, nes ne-
turėjo Lietuvoje savo šeimos 
gydytojo, prisijungimo prie 
baknininkystės elektroninės 
sistemos ir tuo pačiu prisi-
jungimo prie e-sveikatos 
sistemos, todėl pažymos 
skrydžiui atsisiųsti negalė-
jo. Jai buvo paaiškinta, kad 
Lietuvoje galioja asmens 
duomenų apsaugos įstatymas 
ir jį reglamentuojanti tvarka, 
todėl niekas kitas už ją, juolab 
savivaldybės administracija, 
prie tų duomenų prieiti ne-
gali. Jis pabrėžė, jog tyrimai 
daromi mūsų punkte, bet 
žmonės, norintys gauti pa-
žymą skrydžiui, turėtų turėti 
prisijungimą prie e-sveikatos 
sistemos. 

nukelta į 2 psl.

nukelta į 3 psl. nukelta į 2 psl.

„Valstiečiai“
Šeštadienį Naisiuose įvyko 

LVŽS suvažiavimas, kurio metu 
priimti naujos redakcijos įsta-
tai, leisiantys partijos pirmi-
ninką rinkti nuotoliniu būdu. 
Taip pat nutarta, kad partijos 
pirmininku galės tapti asmuo, 
turintis ne mažesnę nei ketverių 
metų patirtį partinėje veikloje. 
Suvažiavimas atmetė T.Tomilino 
siūlymą partijos pirmininko ka-
denciją trumpinti nuo ketverių 
iki dvejų metų. Jo nepalaikė ir su-
važiavime dalyvavę LVŽS Šakių 
skyriaus nariai – skyriaus pir-
mininkas Tomas Skaisgirys, 
jo pavaduotojas Raimondas 
Januševičius bei kiti, kurių pa-
vardžių T.Skaisgirys neatsklei-
dė, motyvuodamas tuo, kad jie 
patys galbūt skelbtis nenorėtų. 
Iš viso, sakė jis, dalyvavo apie 
10 šakiečių, kai kvota mūsų sky-
riui buvo 30 vietų suvažiavime. 
Kai kurių LVŽS narių nuomone, 
tokie įstatų pakeitimai reiškia 
vienvaldystės partijoje įtvirtini-
mą, bet šakiečiams ir jų žmo-
noms taip nepasirodė. Partijos 
pirmininko rinkimai planuoja-
mi jau šį rudenį.

Pabėgėliai
Rajono savivaldybės admi-

nistracija gavo kelių visuome-
ninių organizacijų kreipimą-
si, kaip rajonas galėtų prisidė-
ti prie pabėgėlių apgyvendini-
mo. Tačiau administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Redas 
Juškaitis pateikė atsakymą apie 
tai informavęs Vidaus reikalų mi-
nisteriją,– jam pasirodė keistas 
toks informacijos dubliavimas. 
R.Juškaitis prisipažįsta girdėjęs 
neigiamų rajono gyventojų at-
garsių dėl pabėgėlių agyven-
dinimo Gotlybiškių mokyklo-
je po to, kai ši informacija pa-
sirodė spaudoje. Tačiau jis ra-
mina gyventojus, kad pabėgė-
liai į Šakių savivaldybę atvežti 
nebus, nes nutarta juos loka-
lizuoti pasienyje su Baltarusija 
esančiose savivaldybėse. Jis VRM 
informavęs, kad pabėgėliams 
saugiai apgyvendinti Šakių ra-
jone reikėtų tikrai didelių inves-
ticijų, nes mokykla tam visiškai 
neparuošta.

Egzaminai
Ketvirtadienį Lietuvoje buvo 

paskelbti valstybinių lietuvių 
kalbos ir literatūros, matema-
tikos, informacinių technologijų 
ir chemijos brandos egzaminų 
rezultatai. Šakių rajono abitu-
rientams geriausiai sekėsi lietu-
vių kalbos egzaminas – 4 Šakių 
„Žiburio“ gimnazijos abiturien-
tai surinko maksimalią 100 balų 
sumą. Rajone lietuvių kalbos ir 
literatūros egzamino neišlaikė 
6 mokiniai. Nors chemijos eg-
zamine niekam nepavyko su-
rinkti šimto balų, visi laikiusieji 
šį egzaminą įveikė. Informacinių 
technologijų egzaminas pasiro-
dė kiek sunkesnis – jo neišlaikė 
8 kandidatai, tačiau vienas Šakių 
„Žiburio“ gimnazijos ugdytinis 
surinko šimtą balų. Matematikos 
egzaminas buvo sunkiausias – 
vienam Šakių „Žiburio“ gimnazi-
jos abiturientui pavyko surinkti 
100 balų, bet rajone egzamino 
neišlaikė net 24 abiturientai. 76 
kandidatai šį egzaminą išlaikė 
surinkę iki 35 balų.

Nemuno vingis ties Kubiliais kairiajame ir Vilkija – dešiniajame krante. Pasak A.Vaičiūno, posūkį darydama į kairę pusę, upės srovė 
išplauna dešiniąją, o sukdamas į dešinę, išplauna kairiąją. Šie procesai vyksta nuolatos. A.Didžiapetrio nuotr.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas įsitikinęs, jog 
vaikų lopšelių–darželių bendruomenių argumentai labiau 
grįsti emocijomis. Jo įsitikinimu, ikimokyklinio ugdymo įstaigų 
pertvarka Šakių būtina, ji mieste optimizuos valdymą, tačiau 
pagerins vaikų ugdymo kokybę. S.Sinkevičiaus nuotr. 
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Idėjų sėmėsi Šilutės rajone

Bėgant metams 
Nemunas keičia vagą

Nuo 1978 metų rajono 
žemėtvarkos tarnyboje dir-
bantis A.Vaičiūnas kalba, kad 
1980 metais buvo atliktas že-
mės naudmenų koregavimas. 
Tokios korekcijos, anot jo, iki 
to laiko buvo atliekamos kas 
dešimtmetį fotografuojant iš 
lėktuvo, o po to savo darbą 
atlikdavo kartografai, kurie 
apvažiuodavo tos vietovės 
žemėnaudas ir pažymėdavo 
sutartiniais ženklais. Būtent 
tais metais rajono plotas buvo 
pakitęs 79 hektarais ir, kiek jis 
pamena, ne sumažėjęs, o pa-
didėjęs, ir būtent Nemuno upės 
vandens sąskaita.

Šių dienų ortofoto nuotrau-
kos rodo, kad Nemuno vanduo 
jau eina visai kitomis ribomis. 
Nors nuo 1980 metų iki šios 
dienos nėra atlikta jokių mata-
vimų, tačiau tai nereiškia, kad 
žemėnaudos plotų apskaita 
nevedama, ji atliekama, tačiau 
jau visiškai kitais principais. 
Palyginus prieš tris dešimt-
mečius darytus skaičiavimus 
su dabartiniais į akis labiau-
siai krenta tie pakitimai, kur 
Nemunas daro vingius,– aši-
nė linija Nemuno vidurio linija, 
tuo pačiu ir prieš 30 metų su-
tapusi su rajono riba, šiuo metu 
yra pasislinkusi tai į vieną, tai į 
kitą pusęs apie 50 metrų, tačiau 
bendras Nemuno upės plotas, 
tenkantis rajonui, iš esmės lie-
ka nepakitęs ir dėl to niekam 
nekyla mintis tas koordinates 
tikslinti.

Pačios ryškiausios vietos, 
kur Nemuno vanduo pasislin-
kęs, yra ties Kubiliais mūsų 
rajone ir Veliuona kitame 
Nemuno krante. Žiūrint pa-
gal upės tėkmę, vaga pasi-
plovusi būtent ties Veliuona, 
nes srovė, darydama vingį 
kairėn, išplovė dešinįjį, vaka-
rinį, krantą ties Veliuona, pa-
likdama smėlio sąnašas mūsų 
rajono pusėje. Toje vietoje 
mūsų rajonui jau priklauso tik 
50 metrų Nemuno. O 3,3 km 
vaga žemiau, ties Voniškiais, 

pastebimas atvirkščias pro-
cesas, nes upė ties vingiu suka 
dešinėn ir plauna kairįjį kran-
tą. Taigi tiek į vieną, tiek į kitą 
pusę ties vingiais Nemunas 
pasistūmėjęs apie 50 metrų ir 
faktiškai Nemuno upės vidurys 
pagal ansktesnius duomenis jau 
yra pakitęs ir nebesutampa su 
upe einančia rajono riba. 

Tai tik maži pastebėjimai, 
sako A.Vaičiūnas, bet jie yra 
fiksuoti faktai, ir tas nuokry-
pis ateityje dar labiau didės. 
Kad upė per dešimtmečius, 

juolab šimtmečius keitė savo 
vagą, liudija ir jose esančios 
senvagės. Lygiai tokie patys 
procesai vyksta ir dabar, ir ne 
tik Nemune, bet ir mažuose 
vingiuotuose, ypač lygumomis 
tenkančiuose upeliuose, kurie 
nėra paliesti melioracijos. Kuo 
mažesnis reljefo peraukštėji-
mas, tuo tie pokyčiai ryškesni. 
Taigi dar po 50 metų turėsime 
visai kitą Nemuno upės vaiz-
dą.

Bendruomenėms nepritarus  
žodį tars ministerijaPo ilgų diskusijų su rajono 

savivaldybės Švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus vedėju 
Darium Aštrausku ir vyr. spe-
cialistu Gintaru Demenium 
įstaigos aiškiai įvardino, kad 
yra prieš skubotą įstaigų opti-
mizavimą. Abi bendruomenės 
raštu įvardijo, kad nepritaria 
rajono švietimo įstaigų tinklo 
pertvarkos 2020–2025 metų 
plano projektui ir prašo jį per-
žiūrėti ir tobulinti dėl kelių ar-
gumentų. Bendruomenės nariai 
piktinosi, kad nebuvo įtraukti į 
pertvarkos plano projekto ren-
gimą, kad, jų nuomone, pro-
jekte numatytas ikimokyklinio 
ugdymo įstaigų Šakių mieste 
reorganizavimas yra skubotas 
ir nepagrįstas vertinimais bei 
analize, kad neišdiskutuotos 
alternatyvios valdymo ir kitų 

administravimo priemonių 
lėšų optimizavimo galimybės, 
kad abi įstaigos yra didelės 
(„Berželyje“ su 230 vaikų dir-
ba 50 darbuotojų, „Klevelyje“ 
su 140 vaikų dirba 40 darbuo-
tojų), „Klevelyje“ nuo rugsėjo 
1 d. steigiama nauja udytinių 
grupė, taip pat pastebėta, kad 
abiejų įstaigų pastatai nereno-
vuoti („Berželis“ statytas 1976 
m., „Klevelis“ – 1980 m.), todėl 
apjungus abi įstaigas vienam 
vadovui tektų spręsti klausi-
mus dėl blogėjančios pastatų 
infrastruktūros, o šiuo metu 
įstaigose suformuotos parei-
gybių struktūros įgalina efek-
tyviai vykdyti visus veiklos pro-
cesus, atkreipiamas dėmesys į 

įstaigų savitumus, papročius ir 
tradicijas, nuogąstaujama, kad 
nebus vienos erdvės bendroms 
šventėms.

Bendruomenės siūlo re-
formą atidėti, dar kartą ap-
svarstant jos reikalingumą ir 
poveikį abiejų darželių kolekty-
vų mikroklimatui bei ugdymo 
kokybei.

Tuo tarpu D.Aštrauskas 
įsitikinęs, kad būtent ugdymo 
kokybei ir bus telkiamas dėme-
sys sutaupius įstaigų valdymui 
ir ūkio dalies administravimui 
skirtų lėšų. Anot jo, reorgani-
zacija leistų sutaupyti apie 90 
tūkst. eurų, kurie būtų skirti 
logopedui, psichologui, auklė-
tojo padėjėjo etatams išlaiky-

ti, reorganizavus buhalterinės 
apskaitos sistemą pagerėtų ir 
pačių įstaigų administravimo 
kokybė.

Kadangi penktadienį tiek 
Pertvarkos komisijos sprendi-
mas su pateiktais argumentais, 
tiek abiejų ugdymo įstaigų po-
zicija išsiųsti Švietimo, mok-
slo ir sporto ministerijai, lieka 
laukti atsakymo iš jos. Po to 
klausimą svarstys rajono savi-
valdybės taryba. Bet, kaip sakė 
D.Aštrauskas, procesas nepaju-
dės anksčiau nei kitais metais, 
juolab kad vienos iš ugdymo 
įstaigų vadovės darbo sutartis 
tęsiasi iki šių metų gruodžio 
pabaigos.

LV inf.

Marijampolės apskirties 
vyriausiojo policijos komi-
sariato suvestinėse liepos 
17–19 dienomis registruo-
ti keturi įvykiai mūsų savi-
valdybėje: du sveikatos su-
trikdymai, rastas vyro kū-
nas, automobilį vairavo 
neblaivus vairuotojas.

Sveikatos sutrikdymai
Liepos 18 d., apie 14.30 

val., Gelgaudiškio seniūnijo-
je, Pakalniškių kaime, namuo-
se, vyras (g. 1974 m.) smurta-
vo prieš moterį (g. 1970 m.). 
Vyras sulaikytas ir pristatytas 
į Kauno apskirties VPK arešti-
nę. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas pagal LR BK 140 str.

Liepos 17 d., apie 19 val., 
Šakiuose, Kęstučio gatvėje, 
savo namuose vyras (g. 1989 
m.) smurtavo prieš moterį (g. 

1998 m.). Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal LR BK 140 str.

Rastas negyvas
Liepos 17 d., apie 10.31 val., 

Kudirkos Naumiesčio seniūni-
joje, Panovių kaime, rastas mi-
rusio vyro (g. 1964 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Kūnas 
išvežtas į Valstybės teismo me-
dicinos tarnybos Kauno skyrių 
mirties priežasčiai nustatyti.

Vairavo neblaivus
Liepos 17 d., apie 9.2 val., 

Lekėčių miestelyje patikrini-
mui sustabdytas automobilis 
„Renault Megane Scenic“, kurį 
vairavo neblaivus (1,54 prom.) 
vyras (g. 1988 m.).

Parengta pagal 
Marijampolės apskrities VPK 

pirminę informaciją.

Vėtra vertė medžius
Šeštadienio vakare, 
apie 18 val., per rajoną 
prasiautė škvalas, tiesa, 
ne toks baisus kaip 
Jurbarko rajone, bet 
vartė medžius. 

Pasak Šakių priešgaisrinės 
gelbėjimo tarnybos pareigū-
nų, ugniagesiams teko šalinti 
medžius trijose skirtingo-
se vietose – Šakių mieste, 

Galinių kaime, Griškabūdžio 
seniūnijoje, ir Kirmiškių kai-
me, Sintautų seniūnijoje.

Kaip informavo tarny-
bos vyresnysis inspektorius 
Rolandas Pavalkis, jokių 
didesnių padarinių vėtra 
neatnešė, stogai nenuplėšti, 
žmonės nesužaloti, apie lie-
taus užtvindytus rūsius taip 
pat pranešimų negauta.

LV inf.

Penktadienį rajono 
savivaldybės seniūnijų 
seniūnai, lydimi admi-
nistracijos direktoriaus 
pavaduotojo Redo 
Juškaičio ir Biudžeto, 
turto ir strateginio pla-
navimo skyriaus vedėjos 
Egidijos Grigaitienės, 
lankėsi Šilutės rajono 
savivaldybėje, kur su-
sitiko su savivaldybės 
vadovais, susipažino 
su valdymo struktūra, 
taip pat aplankė Rusnės 
seniūniją.

Tęsdami tradiciją aplankyti 
vis kitą savivaldybę skirtinga-
me Lietuvos regione, seniū-
nai į kelionę išsiruošė gavę 
Šilutės savivaldybės kvietimą. 
Griškabūdžio seniūnas Saulius 
Naumavičius, visų rajono se-
niūnų „galva“, pasakojo, jog 
didžiausią įspūdį paliko bendri 
Rusnės seniūnijos ir bendruo-
menės projektai. Kai seniūnai 
artimai bendrauja ir bendra-
darbiauja su bendruomenėmis, 

pastebėti labai lengva. Rusnėje 
vykusios akcijos „Padovanok 
Rusnei suoliuką“, „Padovanok 
Rusnei rožę“ labai papuošė 
miestelį. Anot Sauliaus, ak-
tyviai į kvietimą sureagavę 
Rusnės bendruomenės nariai 
jau pagamino ir padovanojo 
apie 40 suolelių, o rožių buvo 
siūloma tiek daug, kad joms 
pasodinti net nebuvo numatyti 
tokie plotai.

Iš tokių seniūnijų tikrai yra 

ko pasisemti, ypač naujai pa-
reigas pradėjusiems eiti seniū-
nams, pasakojo S.Naumavičius. 
Visiškai skirtinga patirtis buvo 
pernai Biržuose.

S.Naumavičius apgailestavo, 
kad taupydami lėšas seniūnai 
nutarė važiuoti su 17 vietų 
Sintautų seniūnijos autbusiuku, 
taigi visi norintys netilpo,– mat 
tarp norinčiųjų buvo ne tik esa-
mi, bet ir buvę seniūnai.

LV inf.
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Kairėje Nemuno pusėje ties Kubiliais akivaizdžiai matosi vandens srovės suneštos sąnašos, todėl 
Nemuno upės, kurios plotis šioje vietoje apie 220 metrų, Šakių rajonui tepriklauso vos 50 metrų. 
A.Didžiapetrio nuotr.

Ugniagesiai gelbėtojai šeštadienį turėjo darbelio sutvarkyti 
išverstus medžius.

Jeigu Jurbarke po liūties automobiliai skendo vos ne iki 
padangų viršaus, tai Šakiuose tokios tragedijos nebuvo. 
S.Sinkevičiaus nuotraukos.



3® 2021 m. liepos 20 d. Antradienis. Nr. 52 (466)

Pasak R.Juškaičio, sėmkin-
gai tęsia vakcinavimą mobi-
lusis savivaldybės autobu-
siukas. Liepos 12 d. pirmąja 
vakcinos doze paskiepyti 104 
rajono gyventojai, liepos 16 
d. – 89 gyventojai, kai vak-
cinacijos centre per savaitę 
pirmąja doze pasiskiepyti 
atvyksta vidutiniškai apie 
20 žmonių. Vakar baigtas 
apvažiuoti visas rajono peri-
metras, penktadienį jis darys 
pertrauką, o liepos 26 d. vėl 
pajudės tuo pačiu maršrutu 
– į Gelgaudiškį, Voniškius ir 
Plokščius, kur bus skiepijami 
gyventojai abiem dozėmis.

Šią savaitę Vakcinacijos 
centre Šakiuose antrąja doze 

gyventojai nebus skiepijami, 
nes jų labai mažai, todėl no-
rintys skiepytis turėtų kreiptis 
į Šakių polikliniką.

Iš viso rajone vakcinuota 
12 958 arba 49,7 proc. arba 
gyventojų (Lietuvos vidurkis 
– 46,7 proc.). Imunizacijos 
procentas didesnis. Naujausia 
statistika rodo, kad 12–15 
metų amžiaus gyventojų 
imunizacija siekia 9 proc., 
16– 24 metų amžiaus – 48 
proc., 25–34 metų amžiaus 
– 56 proc., 35–44 metų am-
žiaus – 69 proc., 45–54 metų 
amžiaus –  58 proc., 55– 64 
metų amžiaus – 67 proc., 
65–69 metų amžiaus – 74 
proc., 70–74 metų amžiaus 
– 70 proc., 75–79 metų am-
žiaus – 68 proc., 80 metų ir 
vyresnių – 65 proc.

Sergamumo 
kreivė nekrenta

Aktoriais tapę šakiečiai įsiamžino filmeLiepos 12–16 dienomis 
Šakiuose buvo vykdomas 
kūrybinių dirbtuvių 
projektas, kurio metu 
aktoriais tapę šakiečiai 
įsiamžino savo kurtame 
trumpametražiame filme 
„Mano aš“. Projekto 
iniciatorius – televizijos 
prodiuseris, scenaristas 
Rolandas Skaisgirys. 

„Mano aš“ – tai filmas apie 
jauno žmogaus savęs ieškoji-
mą, užklumpančias negatyvias 
mintis ir transformaciją, kai pa-
vyksta surasti ir suprasti save.

„Varpo“ dramos studijos 
vadovė Vilija Meškaitienė pa-
sakoja, jog Rolando Skaisgirio 
galvoje sukasi daugybė įdomių 
idėjų. Viena iš jų – jo suburtai 
profesionalų komandai padir-
bėti su Šakių „Varpo“ dramos 
studijos „Žiburio“ gimnazijos 
grupės artistais. Visą šią savaitę 
dešimt jaunųjų dalyvių mokėsi 
filmo kūrimo meno – nuo sce-
narijaus rašymo iki vaidybos. 
Projektas prasidėjo nuo artistų 
susitikimo su pačiu Rolandu 
Skaisgiriu ir filmo idėjos ap-
tarimo, vėliau – scenarijaus 
rašymo kartu su scenariste 
Aleksandra Liubamirskiene, 
visiems geriau žinoma kaip 
serialo „Moterys meluoja ge-
riau“ scenarijaus autore. 

„Videometra“ prodiuseris 
Andrius Česnulevičius tikina, 
jog šio projekto tikslas – supa-
žindinti jaunimą su audiovizua-
liniu menu. „Reikia pripažinti, 
vis daugiau mes žiūrime ne 
tik serialų, bet ir kino turinio, 
todėl kyla klausimas, kaip tai 
gimsta?“,– pasakoja prodiu-
seris, todėl su tuo ir stengėsi 
supažindinti jaunuosius artis-
tus. Taip pat priduria, jog tai 
– puiki proga aplankyti gražų 
Šakių kraštą. 

„Norime pasidalinti savo 
gerosiomis patirtimis, jiems 
parodyti naujas tendencijas, 
naujus dalykus, kurie būtent 

Degė purkštuvas
Lietuvos priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departa-

mento duomenimis, liepos 18 d., apie 11 val., ugniagesiai 
gelbėtojai vyko į Ritinių kaimą (Šakių sen.) gersinti užsidegu-
sio savaeigio purkštuvo „Horsch–Leeb PT 230“. Purkštuvas 
degė atvira liepsna.

Gaisro metu sudegė visos degios savaeigio purkštuvo de-
talės, išdegė po juo buvę 10 kv. metrų javų. Iš purkštuvo ant 
žemės išbėgo nepavojinga aplinkai chemija „Rodeo“.

LV inf.

Dalininkai direktorę 
nutarė atleisti iš pareigų

Praėjusią savaitę įvyko 
du Šakių euroregiono 
turizmo informacijos 
centro dalininkų susirin-
kimai. Pirmasis – liepos 
12 d., antrasis – po 
trijų dienų, liepos 15-ąją. 
Pirmajame susirinkime 
buvo svarstomi ne tik 
iš anksto dalininkams 
pateikti klausimai, bet 
pateiktas ir naujas direk-
torės Ievos Bernotaitės 
prašymas – išmokėti jai 
kompensaciją už trejų 
metų nepanaudotas atos-
togas.

Neaptarę šio klausimo 
iš anksto, dalininkai nukėlė 
susirinkimą. Jų sprendimas 
ketvirtadienį buvo vieningas 
– atleisti direktorę išmokant jai 
kompensaciją už trejų metų ne-
panaudotas atostogas. Tačiau 
prieš tai direktorė turėjo dali-
ninkams pateikti pataisytą savo 
prašymą ir abiejų susirinkimų 
protokolus.

Dalininkų atstovus – savi-
valdybės merą Edgarą Pilypaitį, 
UAB „Gulbelė“ direkto-
rių Arūną Tarnauską ir VšĮ 
„Šešupės euroregiono biuras“ 
vadovą Vitą Girdauską – nu-
stebino I.Bernotaitės apetitai. 
Ji jau pirmajam susirinkimui 
buvo pateikusi prašymą palikti 
jai kaip įstaigos vadovei pusę 
etato su galimybe dirbti nuo-
toliniu būdu, kadangi nuo rug-
pjūčio 1-osios ji pradeda dirbti 
Vilniuje. I.Bernotaitė patikino 
atliksianti visas jai numatytas 
funkcijas, todėl prašė padidinti 
pareiginį koeficientą, nes 1685 
eurų priskaičiuotas mėnesinis 
atlyginimas, kurį gaudavo iki 
šiol, jai pasirodė per mažas 
gaunant tik pusę tos sumos 
už pusę etato. Tačiau meras 

pastebėjo, kad Turizmo cen-
tro vadovės atlyginimą reiktų 
vertinti viso viešojo sektoriaus 
atlyginimų kontekste, nes tokio 
koeficiento, kokio prašė Ieva, 
negauna net kai kurie savival-
dybės administracijos skyrių 
vedėjai. Jis siūlė mąstyti apie 
galimybę Turizmo informacijos 
centro fukcijas perduoti Šakių 
verslo informacijos centrui.

Tačiau I.Bernotaitė, direk-
tore dirbanti penkerius metus, 
tą pirmadienį, liepos 12 d., su-
sirinkimo metu dar paprašė 
išmokėti ir apie 5 tūkst. eurų 
kompensaciją už nepanaudo-
tas trejų metų atostogas. Tokie 
apetitai dalininkus išmušė iš 
vėžių ir jie visų klausimų svars-
tymą nukėlė į liepos 15 d.

Preliminari dalininkų pozi-

cija buvo aiški jau susirinkimo 
metu – atleisti I.Bernotaitę iš 
užimamų pareigų išmokant 
jai kompensaciją už trejų 
metų nepanaudotas atostogas. 
Direktorė turėjo perduoti visą 
dokumentaciją iki liepos 29 
dienos ją vaduosiančiai kolegei, 
o liepos 30 d. turėjo būti atleis-
ta. Kad sprendimas būtų priim-
tas ir įgautų eigą, I.Bernotaitė 
turėjo pateikti dalininkams 
pataisytą prašymą ir abiejų su-
sirinkimų protokolus. Tačiau 
liepos 19 d. nei pataisyto pra-
šymo, nei susirinkimų proto-
kolo dalininkai iš I.Bernotaitės 
nesulaukė.

Tačiau bet kokiu atveju, pa-
sak mero, sprendimas iki liepos 
25 d. bus priimtas.

LV inf.

Didinamas rajono biudžeto pajamų planas
Pirmąjį šių metų pusmetį ra-
jono savivaldybė biudže-
to pajamų planą pagal visas 
gautas lėšas vykdė 103 pro-
centais.

Tačiau pati savų planuotų pa-
jamų surinko 97,28 procentus – 
žemės ir žemės nuomos mokes-
čiai tradiciškai mokami tik rude-
nį, jų nesurinkta daugiau kaip 

pusė milijono. Tačiau džiugina 
gyventojų pajamų plano (GPM) 
vykdymas,– birželio 30 d. GPM 
surinkta 54 850 eurų daugiau 
nei planuota.

Pasak Biudžeto, turto ir strate-
ginio planavimo skyriaus vedė-
jos Egidijos Grigaitienės, tai įta-
kojo gegužės mėnesį pajamas 
turėję deklaruoti ir mokesčius 
sumokėti individualias veiklas 

vykdantys verslininkai bei ūki-
ninkai, atostogauti išėję ir atos-
toginius gavę pedagoginiai dar-
buotojai bei pandemijos pasek-
mėms švelninti išmokėta vals-
tybės parama. Dėl to šį mėnesį 
vyksiančiame savivaldybės ta-
rybos posėdyje Gyventojų pa-
jamų mokesčio planas bus didi-
namas 1 mln. 302 tūkst. eurų, va-
dinasi, kas mėnesį iki metų pa-

baigos reikės surinkti 217 tūkst. 
eurų daugiau nei planuota iki 
šiol. E.Grigaitienė pastebi, kad iš 
pradžių plano vykdymo rodik-
liai tikrai bus neigiami, tačiau 
teikia vilties didėjantys viešojo 
sektoriaus darbuotojų atlygini-
mai, suplanuoti žemės ir žemės 
nuomos mokesčiai, kuriuos su-
mokėti gyventojai turi iki lap-
kričio 15 d.

Pagrindinį vaidmenį filme at-
likęs Vilius Matulaitis tikina, 
kad nė karto nėra bandęs vai-
dinti, tačiau pačiam rezultatas 
patiko ir „nebuvo gėda žiūrėti 
į save“. 

B.Šiukaitė juokiasi, jog tikrai 
nesitikėjo, kad bus taip įdomu 
ne tik vaidinti, bet ir klausytis 
paskaitų, kurių metu nesino-
rėjo miego. Taip pat patikina, 
jog dabar atrodo viskas kitaip, 
kai žinoma, kiek reikia įdėti 
darbo į kiekvieną filmo sceną, 
kadrą tam, kad jis atrodytų 
kokybiškai. 

Andrius Česnulevičius įsi-
tikinęs, jog būtina jaunimą 
supažindinti su šia industrija: 
„Šiais laikais šie įgūdžiai yra 
neatskiriami nuo kiekvieno 
žmogaus, kaip ir kompiuterinis 

raštingumas buvo prieš dešimt 
metų“. Prodiuseris neslepia, jog 
kūrybinio proceso metu pasi-
taikė nemažai klaidų, tačiau 
sako, jog būtent todėl ir buvo 
pakviesti šios srities profesio-
nalai, kad aktoriai kuo daugiau 
įgytų žinių.

Prie šio filmo prisidėjo ir 
Šakių „Žiburio“ gimnazija, 
kurioje vyko išankstinė filmo 
peržiūra, buvo skaitomos pa-
skaitos, Šakių „Varpo“ mo-
kykla bei Šakių cirko mokyk-
la. Garso takelis filme „Mano 
aš“ priklauso šakiečių grupei 
„Mėlyna“, kurios du nariai, 
Vilius ir Beata, vaidino šiame 
filme. Jaunųjų aktorių kūrinį 
bus galima artimiausiu metu 
išvysti internete. 

Milda Čebanauskaitė

pradžia 1 psl.

žisierius, scenaristas, 2019 m. 
gavęs „Sidabrinę gervę“ už ge-
riausią pilnametražį vaidybinį 
kino filmą, Justinas Krisiūnas. 
Režisierius aiškino filmavimo 
bei montavimo ypatumus, taip 
pat papildė pasakojimą gyvais 
pavyzdžiais. Jauniesiems ak-
toriams davė patarimų ne tik 
būsimam filmui, bet ir apskritai 
ateičiai. J.Krisiūnas pakomen-
tavo ir aptarė jau sukurtus jau-
nimo darbus.

Projekto dalyviai vieningai 
tikina, jog tokiame projekte 
dalyvauti yra labai smagu: 
„Tai yra labai didelė patirtis, 
jau spėjau sužinoti tikrai daug 
dalykų“,– tikina Beata Šiuikaitė. 
Jai pritaria Vilius Matulaitis, 
taip pat prisidedantis prie šio 
projekto: „Man patinka susipa-
žinti su tais žmonėmis, ateiti 
į naują sferą, pabandyti kažką 
tokio, ko galbūt niekad nepa-
bandysi“. 

Filmo režisiere paskirta da-
lyvė Ugnė Antanaitytė sako, jog 
ją šios pareigos kiek gąsdina, 

tačiau neslepia, jog labai įdomu 
pamatyti visą kūrybinę virtuvę, 
pradėti viską nuo pirmų žings-
nių ir tapti jau žinančiais. Taip 
pat išduoda, jog jai įdomiausia 
šio projekto dalis – scenarijaus 
rašymas, o Vilius ir Beata pa-
tikina, jog jiems įdomiau vaidy-
binis procesas. Nors projekto 
dalyviai nėra įsitikinę, kad 
ateitį sies su aktoryste, Ugnė 
prasitaria, jog šis projektas šiek 
tiek privertė pamąstyti apie šį 
meną.

Išankstinės filmo peržiūros 
metu aktoriai ir profesionalų 
komanda negailėjo vieni ki-
tiems pagyrų ir padėkų – per 
kelias dienas sukurti filmą 
reikia labai daug pastangų. Po 
varginančių ir karščio alinamų 
ilgų filmavimo valandų koman-
dos įspūdžiai tik patys geriau-
si. Nors ir patys matė daug 
klaidų, aptarė, ką būtų galima 
patobulinti, visi džiaugėsi, jog 
nepraleido tokios galimybės. 
Prasitaria, jog buvo nemažai 
svarstymų dalyvauti ar ne. 

šitoje industrijoje yra naudin-
gi“,– sako A. Česnulevičius. Be 
to, pabrėžia, jog buvo norima 
ne tik dalykiškai papasakoti 
apie filmo kūrimą, bet būtent 
supažindinti su tais žmonė-
mis, kurie kuria filmus, turi 
praktinės patirties ir valgo iš 
to duoną. 

Savo patirtimis taip pat da-
lijosi Lietuvos kino ir teatro re-

Aktorių ištvermę patikrino ir be perstojo kaitinanti saulė.

Justinas Krisiūnas dalinasi savo 
darbine patirtimi.

Filmavimo aikštele pavirtę javų laukai atsidūrė pagrindinėje filmo 
scenoje. S.Sinkevičiaus nuotraukos.

LV inf.
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“Savaitgalis“
Sinergija

Karšta ne tik kepinančia sau-
le, bet ir renginiais, trumpam at-
vėsinta vasaros liūčių, kuri pla-
nams nesutrukdė, gal tik žem-
dirbius iš laukų išvijo, Zanavykų 
žemė savaitgalį kruta pluša ne-
pailsdama. Kiekvienas miestelis 
su savais džiaugsmais ir rūpes-
čiais, su savais žmonėmis, savais 
cahrakteriais, su savomis asme-
nybėmis, su jų atsidavimu, nes, 
kaip žmonės sako, vien duona 
sotus nebūsi. Visame rajone ren-
ginių su kaupu, tik spėk daly-
vauti. Kiekvienam pagal skonį, 
intelektą, pomėgius. Visur ne-
spėsi, o ir nereikia.

Bet įdomumas tas, kai pama-
tai, kad tame pačiame etninia-
me regione, visai šalia, gyvena 
visiškai skirtingi žmonės su vi-
siškai skirtingais charakteriais, 
pasaulėžiūra, su skirtingais po-
žiūriais ir iš jų išplaukiančiais vi-
siškai skirtingais tarpusavio san-
tykiais.

Sekmadienį, kai Griškabūdyje, 
sovietmečiu statytame dviaukš-
čiame apleistame pastate, ku-
riame prieš porą metų įsikūrė 
„Šaltmiros gyvenimo mokykla“, 
buvo pristatytas projektas, tie-
siog aukštyn kojomis apvertęs 
miestelio veidą, supranti, kiek 
gali bendruomenei padaryti vie-
nas žmogus. O jeigu ne vienas, 
o du, trys ar dar daugiau? Kai jų 
sinergija lyg magnetas pritrau-
kia ir uždega idėjomis ne tik vai-
kus, kurie čia mėgsta prasmin-
gai leisti laiką, bet ir suaugusiuo-
sius, įvyksta stebuklas. Bet visi 
žinome, jog formalizuotų, už-
sakytų stebuklų nebūna. Jie vi-
sada turi plaukti iš širdies, iš su-
gebėjimo, talento, iš idėjos su-
prantant, kad pasaulio centras 
yra būtent ten, kur esu, gyvenu, 
kur noriu būti.

Jeigu pasakyčiau, kad Eglė 
Tamulytė, „Šaltmiros gyveni-
mo mokyklos“ įkūrėja, ir buvo 
vienas iš tų galingų motorų, iš-
judinęs bendruomenę važiuoti, 
būtų ne visai tiesa. Gal tik aukš-
čiausią pavarą įjungė. Po pasau-
lį pasiblaškiusi ir gyvenimo sko-
nio svetur paraguvis, Eglė, sugrį-
žusi į tėviškę, tą bendruomenę 
jau rado neblogai įsibėgėjusią. 
Apie Agnės Paškauskienės sėk-
mingus projektus garsas sklido 
jau seniai, už savo darbus ji ben-
druomenės centro, kuriam vado-
vauja, vardu yra gavusi ne vieną 
apdovanojimą. Bet ne dėl ap-
dovanojimų dirba. „Negaliu ki-
taip“, susigraudinusi sakė ji sek-
madienį bendro bendruomenės 
centro ir „Gyvenimo mokyklos“ 
projekto „Degtukai“ pristatymo 
metu. Į ką gi daugiau buvo at-
sigręžta, jei ne į Joną Jablosnkį. 
Taigi senas sovietmečio pasta-
tas, kuriuo jo savininkė „Gulbelė“ 
leido nadotis Eglės „Gyvenimo 
mokyklai“ dešimt metų ir nuolat 
padeda įgyvendinti įvairias idė-
jas, pakeitė savo veidą iš esmės. 
Per savaitę jis buvo sutvarkytas, 
nudažytas ir šiandien, nors dar 
skendintis pastoliuose, nuo jo 
žvelgia... Jonas Jablonskis. Ir sako 
savo žmonėms: „Širdis pradeda 
labiau taksėti...“. Išties širdis pra-
deda labiau taksėti, kai pamatai, 
kai beveik iš nieko, tik iš inicia-
tyvos ir žmonių sinergijos gims-
ta šedevras, padarytas ne vieno 
kokio skulptoriaus pagal užsa-
kymą, bet iš žmonių širdžių. Ką 
reiškia Manto Puskunigio ir kitų 
jaunų vyrų pagalba, ką reiškia 
ūkininkų parama? Juk ne kiek-
viename miestelyje sutiksi per 
tokius pristatymus per javapjū-
tės pradžią atvykusius ūkinin-
kus, kurie gali prisiminti ir papa-
sakoti jo istorijos daugiau negu 
iš knygų pasiskaitęs koks kultū-
ros darbuotojas, dirbantis tik už 
tiek, kiek jam moka. Ūkininkas 
Jonas Naujokaitis, pasinaudo-
damas prasidėjusios pjūties per-
traukėle, neskubėjo ieškoti po-
ilsio namie ant sofutės, o atlėkė 

čia. „Juk vis tiek laidoja tik su vie-
nu kostiumu“, juokėsi jis, pasa-
kydamas tikrą gyvenimo teisy-
bę. Juk sau uždirbtų turtų, dide-
li ar mažesni jie būtų, pas Dievą 
nenusineši ir jomis savo sava-
naudystės ar puikybės neišpirksi. 
Kas kita, kai tu daliniesi su žmo-
nėms, jiems atveri ne tik pini-
ginę ar pagelbsti pagalba, bet 
atveri savo nuošridumą ir ben-
drystę. Čia pat per pristatymą 
buvo ir seniūnas Saulius, čia pat 
ir šeimos su mažais vaikais, čia 
pat – ir Eglės mama Ilona, pri-
sipažinusi, jog tokia „Gyvenimo 
mokykla“ buvo ir jos svajonė, ir 
didelė laimė, kad tai, ko nespė-
ja ar neišgali įgyvendinti tėvai, 
padaro jų vaikai.

Nežinau, kokiam likimo pirštui 
ar valiai turi dėkoti Griškabūdis, 
kad vienu metu čia susiėjo tiek 
daug jaunų, talentingų ir ener-
gija trykštančių žmonių. Eglė ir 
Agnė – vienmetės, baigė tą pačią 
mokyklą. Todėl susikalbėti ne-
buvo sunku. Buvo lengva. Nes 
apskritai tiesiog sunku įsivaiz-
duoti, kas negebėtų rasti ben-
dros kalbos su Egle. Nuo mažo 
iki didelio. Projekto metu labai 
daug sužinoję ir dar sužinosian-
tys apie Joną Jablonskį, mūsų 
bendrinės kalbos normintoją, 
kuriam nacionaliniu lygiu vis dar 
stinga dėmesio. „Gyvenimo mo-
kykla“ įstaiga pavadinta labai 
taikliai. Nes čia vaikai ne tik rea-
lizuoja save, jie čia gauna daug 
išminties, jiems suprantamos gy-
venimo filosofijos ne moralais, 
bet pavyzdžiu, jie žino, kad kiek-
vienas žmogus yra vertas pa-
garbos, jie čia net renkasi savo 
gyvenimo kelią. Išlaisvėję, ne-
suvaržyti, pasauliui nesvetimi. 
Teisingi.

Nenoriu sumenkinti kitų mies-
telių ir jų bendruomenių dar-
bų, tačiau to vidinio entuziazmo, 
trykštančio lyg gyvybės versmė, 
rasi tikrai ne visuose. Vienas da-
lykas yra pasamdyti brangius ar-
tistus, kitas dalykas – duoti po-
stūmį išliekamąją vertę turin-
čioms idėjoms, kurios vystysis 
iš to pradinio grūdo, to gemalo 
ir ateityje. Ir taps traukos tašku. 
Tuo pasaulio centru kiekvienam 
griškabūdiečiui. Nes jau dabar 
galima svarstyti mintį, kad ke-
lias iš Zyplių į Griškabūdį reika-
lingas ne vien ūkininkams grū-
dus atvežti į elevatorių. Čia tie-
siog būtina jungtis, kad žmonės, 
atvažiavę į Zyplius, komfortiškai 
pasiektų ir Griškabūdį, kur ša-
lia kultūros paveldo perlo – aš-
tuonkampės medinės bažnyčios 
– ras nesumeluotą ir gyvybe al-
suojantį talentingų ir nuoširdžių 
žmonių modernumo  kontras-
tą, kurio pavydyti galėtų ir di-
dieji miestai.

Tačiau maži miesteliai turi pri-
valumą. Jiems nereikia blašky-
tis tarp jį garsinusių ir išgarsi-
nusių asmenybių ar kitokio iš-
skirtinumo. Kokie jie, ilgai gal-
voti nereikia, todėl išgryninti ir 
surasti tą „vinį“, ašį, aplink kurią 
ir dėl kurios turėtų suktis vie-
tos žmonių gyvenimas, nėra la-
bai sunku. Manau, kad ta kryp-
timi reiktų eiti ir augti visiems 
mažiems.

Dešimtys tūkstančių dygsnelių – 
nuotaikos, veidai, figūros
Prie miško prigludusio 
jaukaus Jankų miestelio 
centre puikuojasi perma-
tomas kupolas. Vakarais 
jis nušvinta spalvotai – 
mainosi žali, mėlyni, rau-
doni atspalviai. Spalvų 
šešėliai žaidžia ant čia 
įsikūrusių Ramunės 
Vasiliauskienės siuvinėtų 
paveikslų. Tačiau kaitra 
alsuojantį vidurdienį 
prožektorių spalvos dar 
„miegojo“, užleisdamos 
vietą kitoms, autorės 
kruopščiai suderintoms 
išsiuvinėtuose paveik-
sluose.

Paroda – po ilgų prašymų
Kai kultūros darbuotoja 

Rimutė Bosienė atrakino ku-
polo duris, tvokstelėjo didžiulis 
karštis, tačiau keletas laukimo 
minučių, kol temperatūra nors 
truputį atvės, tapo be galo il-
gos – norėjosi įsitikinti, ar pa-
veikslai tikrai siuvinėti, mat pro 
perregimas kupolo sienas jie 
atrodė tarsi tapybos darbai.

„Jausmų šokis“ – pirmoji au-
torinė Ramunės Vasiliauskienės 
paroda, kuriai ji ryžosi po ilgų 
kultūros darbuotojos Rimutės 
įkalbinėjimų. „Kai žinutėje per-
skaičiau didelį TAIP, labai apsi-
džiaugiau, nes Ramunės darbai 
tikrai verti parodos“,– dalinosi 
įspūdžiais R.Bosienė. Liepos 6-
ąją, Valstybės dieną, vyko jos 
darbų pristatymas visuome-
nei. Paroda sulaukė didelio ir 
miestelio gyventojų, ir jo svečių 
dėmesio, mat akis pritraukia 
ir neįprasta kupolo erdvė, ir 
joje eksponuojami kūriniai. 
„Pamatę atrakintas kupolo du-
ris, užsuka parduotuvėn atvykę 
ar šiaip pro miestelį pravažiuo-
jantys žmonės“,– pasakojo kul-
tūros darbuotoja. Tiesa, iš pra-
džių buvo neramu dėl kupolo 
ir jame eksponuojamų darbų 
saugumo, tačiau kol kas ši bai-
mė – nepagrįsta.

Pradžia – nuo 
apsilankymo pas draugę

Labai dažnai siuvinėjimo 
menas keliauja iš kartos į kar-
tą, tačiau Ramunės pomėgis 

prasidėjo visiškai ne nuo to. 
„Kartą nuėjau pas siuvinėti 
mėgstančią draugę, labai pa-
tiko žiūrėti, tad paprašiau 
leisti pabandyti“,– pasakojo 
parodos autorė. Taip ji prieš 
15 metų užsikrėtė siuvinėjimo 
manija. O pradžia, anot pačios 
Ramunės, buvo primityvi, tad 
iš pirmųjų darbų ji eksponuoja 
tik vieną kitą. „Rinkausi siūlus 
nekreipdama dėmesio į spalvų 
paletę, schemas rinkausi taip 
pat paprastas“,– tęsia pasako-
jimą autorė, kartu pridurdama, 
kad siuvinėjimas – brangus 
užsiėmimas, nes šiuo metu ir 
siūlus, ir schemas renkasi tik 
kokybiškus, nemažai kainuoja 
paveikslų įrėminimas. Vis dėlto 
bene brangiausia investicija į 
šį širdžiai mielą užsiėmimą 
– laikas. Paveikslai negimsta 
nei per savaitę, nei per mėnesį 
– prie vieno jų tenka plušėti 
tris–keturis mėnesius, prie 
kito – net pusę metų. Renkami 
siūlai, dirbama prie schemos, 
ji kruopščiai spalvinama, 
o tik tada imamasi adatos. 
Taip dygsnis po dygsnio – o 
į kiekvieną paveikslą jų telpa 

dešimtys tūkstančių, pačiame 
didžiausiame Ramunės siuvi-
nėtame paveiksle 96 tūkstančiai 
dygsnelių,– gimsta preciziškai 
tikslus meno kūrinys. 

Iš paveikslų žvelgia... 
veidai

Jeigu daugelyje siuvinėtų 
paveikslų vyrauja peizažai ar 
natiurmortai, tai iš Ramunės 
Vasiliauskienės „Jausmų šokio“ 
paveikslų į žiūrovus žvelgia 
veidai. Liūdni ir spindintys, 
pavargę ir laimingi – kiekvie-
name dygsnelyje  slepiantys 
puikiai siuvinėtojos perteiktą 
nuotaiką. „Net nežinau, kodėl 
man patinka siuvinėti žmones, 
jų veidus, figūras, atrasti pa-
veikslo nuotaiką ir ją perteikti 
dygsneliais“,– dalinasi pomėgio 
subtilumais Ramunė, pridur-
dama, kad jei darbas labai „už-
kabina“, ji neskaičiuoja laiko, 
stengiasi kuo greičiau jį baigti, 
nes pati nori pamatyti galutinį 
rezultatą. Tiesa, vieni pirmųjų 
siuvinėtų darbų vis dėlto buvo 
gamtos vaizdai, tačiau tik siu-
vinėdama žmonių veidus ar fi-
gūras jaučiasi laiminga ir pilnai 

realizuojanti savo gabumus. 
Beje, šiuo metu Ramunė taip 
pat siuvinėja paveikslą, kuria-
me – žmogus. 

Reikėtų daugiau 
dėmesio kaimo kultūrai

Į pokalbį su parodos autore 
Ramune bei kultūros darbuo-
toja Rimute įsijungė ir Jankų 
seniūnas Jevgenij Kušnarenko. 
Anot jo, reikėtų daugiau dėme-
sio skirti provincijose gyvenan-
tiems menininkams, nes jie 
yra pasiekę aukštą lygį. Nors  
kultūros centrais tampa didie-
ji miestai, nereikėtų pamiršti 
ir kaimo gyventojų, juk tarp 
jų yra talentingų menininkų. 
Puikus pavyzdys – Ramunė 
Vasiliauskienė ir jos paroda 
kupole. Beje, Jankuose besis-
večiuojančiame Kazlų Rūdos 
kultūros centro kupole numa-
tomos dar dvi parodos – fo-
tografijų ir tapybos darbų. Tai 
– tarsi seniūno žodžių, kad 
kaimiškose vietovėse apstu 
talentingų menininkų, patvir-
tinimas.

Vitalija Ližaitienė

Vieną darbą išsiuvinėti Ramunei Vasiliauskienei reikia trijų–keturių mėnesių, o kartais ir viso 
pusmečio. S.Sinkevičiaus nuotr. 
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O r g a n i z a t o r i a i  
Gerdžiūnų bendruomenė

 
P a r t n e r i a i

Paežerėl ių  Šv .  Angelų sargų parapi ja
VŠĮ  Šešupės  euroregiono tur izmo informaci jos

centras
 

R ė m ė j a s
 

GERDŽIŪNŲ KRAŠTO BAŽNYČIŲ
ISTORIJA IR ATLAIDŲ TRADICIJOS

KONCERTAS IR ŠV. MIŠIOS  
PAEŽERĖLIŲ ŠV. ANGELŲ

SARGŲ BAŽNYČIOJE

Liepos 25  d .  
14  val .  Atlikėjas  Liudas
Mikalauskas
15  val .  Šv .  Onos atlaidai

Raðytiniuose ðaltiniuose Gerdþiûnai minimi jau nuo 1621 
m., todël 2021 m. bus ðvenèiamas 400 metø jubiliejus. 

Istoriðkai susiklostë taip, kad Gerdþiûnø bendruomenës 
teritorijoje gyvenantys þmonës lanko tris baþnyèias: Paeþerë-
liø Ðv. Angelø Sargø, Ilguvos Ðv. Kryþiaus Atradimo ir Sutkø 
Ðvè. M. Belaisviø vaduotojos , ðvenèia atlaidus. Aktyvûs 
Gerdþiûnø bendruomenës nariai parengë ir pateikë Lietuvos 
kultûros tarybai  projektà „ Gerdþiûnø kraðto baþnyèiø istorija 
ir atlaidø tradicijos“, pagal prioritetà „ Vietos materialaus ir 
nematerialaus kultûros paveldo aktualizavimas bei vietos 
kultûrinio identiteto stiprinimas“, siekdami,  kad neiðnyktø 
bendruomenës tradicijos ir identitetas, kuris buvo kuriamas 
ne vienà ðimtà metø. 

Projekto ágyvendinimo metu numatyta liepos 25 d. 14 
val. Paeþerëliø Ðv. Angelø Sargø baþnyèioje suorganizuo-
ti Liudo Mikalausko koncertà, po kurio bus ðvenèiami Ðv. 
Onos Atlaidai, rugpjûèio 22 d. 13 val. Ilguvos Ðv. Kryþiaus 
Atradimo baþnyèioje –Onos Kolobovaitës koncertà, po kurio 
bus aukojamos Padëkos Ðv. Miðios, rugpjûèio 29 d. 13 val. 
Sutkø Ðvè. M. Belaisviø vaduotojos baþnyèios prieigose,   po 
Ðv. Roko atlaidø-Raimondo Baranausko koncertà.

 Gerdþiûnø bendruomenë parengs praneðimà „ Gerdþiûnø 
kraðto baþnyèiø istorija ir atlaidø tradicijos“, kurá pristatys 
rugpjûèio 28 d. Gerdþiûnø ðventës metu.   Projektas ágy-
vendinamas kartu su partneriais: Paeþerëliø, Ilguvos , Sutkø 
parapijomis, VÐÁ „ Ðeðupës euroregiono turizmo informacijos 
centru“. Projektà finansuoja Lietuvos kultûros taryba.

Konkursas, skirtas garsinti 
primirštą Sūduvos meistrą

Penktadienį Zanavykų 
muziejuje vyko 
šiek tiek kitokio 
formato renginys – jei 
dažniausiai pakvietimo 
sulauki į parodos 
atidarymą, tai šiuo 
atveju šventinis buvo 
parodos uždarymas, 
mat renginio metu 
nuaidėjo respublikinio 
grafikos ir piešinių 
konkurso Romano 
Krasninkevičiaus 
premijai laimėti laureatų 
ir diplomantų pavardės, 
vyko apdovanojimo 
ceremonija.

Romanas Krasninkevičius 
prieš 25 metus iškeliavo 
Anapilin, tačiau marijampo-
liečiai jį dar drąsiai ir šiandien 
vadina savojo miesto vizitine 
kortele. Jį pažinojusieji teigia, 
kad jis buvęs labai išmintingas, 
filosofas, tikras bohemos atsto-
vas. Vidas Cikana sako dar gerai 
pamenąs, kad Marijampolėje, 
kažkokiame rūsyje jie kartu yra 
traukę dainas: „Galingas žmo-
gus, stiprus, geromis akimis...“. 
Jei žmogiškųjų savybių analizę 
paliktume nuošaly, tuomet jo 
asmenybė puikiai atsiskleistų 
darbuose. R.Krasninkevičius 
už savo liaudies grafikos darbus 
buvo įvertintas Kultūros mi-
nisterijos premija, o jo vardas 
žinomas ir už Lietuvos ribų, 
bet apmaudu, kad daug žmo-
nių nėra nei apie jį girdėję, nei 
matę jo kūrybą. Tačiau išvydu-
sieji dažnai nustemba supratę, 
kokia jėga slypi darbuose, koks 
unikalus tautodailininko brai-
žas. Liaudies meistras šiemet 
švęstų 95-ąsias gimimo meti-
nes, tai proga nupūsti dulkes 
nuo jo atminimo.

Vos savaitę vienoje pagrin-
dinių muziejaus menių kabėju-
si paroda subtilesnę akį turintį 
lankytoją iškart sudomino dar-
bų įvairove ir profesionalumu. 
Liepos 16 dieną renginyje vie-
šėjęs vienas konkurso darbų 
vertinimo komisijos narių, 
Lietuvos tautodailininkų sąjun-
gos Kauno bendrijos pirminin-
kas Valentinas Jazerskas labai 
taikliai pastebėjo, kad su tokio 
masto ir svarbos konkursu 
R.Krasninkevičiui atminti vė-
luojama bemaž trisdešimtmetį. 
Tačiau šventiniame renginyje 
kaltų ieškoti nei verta, nei 
malonu. Todėl visi džiaugėsi 
sklandžiai pavykusiu konkursu, 
dalyvių gausa, darbų įvairove 
ir padėkas skyrė idėjiniams 
vedliams. 

Šio respublikinio konkur-
so savotiška krikštamote tapo 
Ona Surdokienė, Marijampolės 
liaudies menininkų klubo 
„Mūza“ vadovė. Taip pat pri-
sidėjo Marijampolės kultūros 
centras. O.Surdokienė sma-
giai prisiminė pažinties su 
R.Krasninkevičiumi pradžią, 
pasakojo, kaip jie susibičiuliavo, 
iš jo mokėsi ir tiesiog bendravo. 
Ne ką mažiau žavus yra ir šios 
moters ryžtas respublikinio 
konkurso būdu įamžinti ben-
dražygio atminimą. Kai 2020-
uosius paskelbė Tautodailės 
metais, šios meno srities en-
tuziastai nuoširdžiai tikėjosi 
didesnio dėmėsio primirštų 
autorių atminimui prikelti. 
Deja, labai dažnai tautodailė, 
lieka, sako O.Surdokienė, ant-
rame plane, o projektai nugula 
kažkur stalčiuose be jokio fi-
nansavimo. Tačiau marijampo-
liečiai atkaklūs, keletą metų ne-

sėkmingai bandę gauti paramą 
leidiniui, skirtam žymiausiam 
XX amžiaus šio krašto kūrėjui 
R.Krasninkevičiui, suprato, kad 
tiesiog reikia nedelsti, o imtis 
veiksmų patiems be jokių para-
mų. Mintis buvo suorganizuoti 
respublikinį liaudies grafikos 
ir piešinių konkursą. Surėmę 
pečius Marijampolės kultūros 
centras ir tautodailininkų klu-
bas „Mūza“ tiesiog ėmėsi ini-
ciatyvos, nepaisydamas sunkių 
organizacinių sąlygų. 

Dar praėjusių metų vidur-
yje Lietuvos tautodailininkų 
ir amatininkų organizacijoms 
bei savivaldybių kultūros sky-
riams ir kultūros centrams 
buvo išplatinta informacija 
apie respublikinio liaudies 
grafikos ir piešinių konkurso 
R.Krasninkevičiaus premijai 
laimėti organizavimą bei kvie-
timas jame dalyvauti. Konkurso 
tikslas, sako O.Surdokienė, yra 
saugoti, skleisti ir tęsti liaudies 
grafikos tradicijas, populiarin-
ti Romano Krasninkevičiaus 
kūrybą. Organizatoriai ne tik 
kvietė, bet ir skleidė žinią apie 
Romano Krasninkevičiaus 
unikalią kūrybą, jos reikšmę 
ir vietą Lietuvos tautodailėje 
bei spalvingą grafiko asmeny-
bę. Buvo akcentuota, kad solidi 
komisija, vertindama darbus, 

atsižvelgs į liaudies grafikos pa-
veldo tradicijų atspindį bei jų 
interpretaciją, taip pat svarbu 
kūrinio meniškumas, atliki-
mo technikos meistriškumas. 
V.Jezerskas sako, kad buvo 
įvairių kuriozų, kai darbus 
tekdavo vertinti per nuotolį 
kompiuterio ekrane, nes galiojo 
apribojimai. Tačiau visi pro-
cesai tik laibai aiškiai parodė, 
jog net ir gyvendami tokiomis 
sąlygomis įvairiuose Lietuvos 
kampeliuose žmonės domisi, 
kas vyksta – tai akivaizdu ir dėl 
labai gausaus konkurso daly-
vių skaičiaus. Beje, konkursas 
buvo dvigubas – suaugusiems 
ir moksleiviams, kurie savuo-
sius apdovanojimus jau gavo. 
Kur kitur, jei ne mokykliniame 
suole vaikai pirmiausia turėtų 
pažinti ne pasaulio grandus, o 
šalia gyvenusius, kūrusius ir 
palikusius ryškų pėdsaką kūrė-
jus. 2020 m. pabaigoje muzieji-
ninkai netgi parengė ir virtualų 
turą „Susitikimas su meistru“. 
Jame galima virtualiai susipa-
žinti su menininko darbais, 
sužinoti biografijos faktus bei 
apsilankyti vietose, susijusio-
se su kūrėju. Skatinant liaudies 
grafikos sklaidos tęstinumą, 
telkiant meistrus organizato-
riai planuoja konkursą rengti 
kas dvejus metus. Ar gausybėje 

darbų būta šakiečių kūrėjų, pa-
sakyti sunku, tačiau tarp nu-
galėtojų ir diplomantų mūsų 
kraštiečių pavardžių nebuvo. 
Gal grafikos žanras apskritai 
šiek tiek likęs šešėlyje? Be to, 
tai sudėtingas ir amatui imlus 
menas, ne kiekvienas ryžtasi. 
Tačiau pasiryžusieji dalyvauti 
konkurse džiaugiasi, nes dip-
lomais apdovanota daugiau nei 
pusė jų. O pagrindiniai kon-
kurso laurai respublikiniame 
grafikos ir piešinių konkurse 
Romano Krasninkevičiaus 
premijai laimėti atiteko šioms 
trims laureatėms: I vieta kau-
nietei Onutei Pusvaškytei (už 
grafikos darbus), II vieta Odetai 
Tumėnaitei–Bražėnienei iš 
Utenos (už grafikos darbus), 
dar viena II vieta – Žydronei 
Mameniškienei iš Utenos ra-
jono, Leliūnų (už piešinius). 
Respublikinio grafikos ir pie-
šinių konkurso laureatams ir 
dalyviams liaudies menininkų 
klubo „Mūza“ narys Eduardas 
Končius nutapė akvareles, vaiz-
duojančias R.Krasninkevičiaus 
tėviškę. Paroda šiuo metu ke-
liauja per Lietuvą, todėl darbais 
dar tikrai bus galima spėti pa-
sigėrėti.

O jei pavyko sužadinti 
smalsumą, visad juk geriau 
vėliau nei niekada pažin-
ti ir patį konkurso įkvėpėją 
– R.Krasninkevičių. Sako, jis 
turėjo išskirtinę Dievo dovaną 
kiaurai permatyti žmogų, o jo 
gyvenimo sankloda tokia, kad 
jos būtų užtekę ir keletui žmo-
nių: nuo tada, kai aštuoniolik-
metis buvo išvarytas į frontą, 
iki sunkios ligos persmelktų 
paskutiniųjų metų ir dienų… 
Daug vargo, kalėjimų, tarnyba 
kariuomenėje, artimųjų pra-
radimai, gyvenimas rūsiuose 
ir palėpėse nenustojant glo-
boti benamius, nuskriaustus 
gyvulėlius bei paukščius. Ir 
laisvos valandos, paskirtos 
kūrybai, kurioje viskas kaip 
knygoje užrašyta... Romanas 
Krasninkevičius turėjo seserį 
ir du brolius, savo šeimos ne-
sukūrė, tad jo darbų yra ne tik 
didžiuosiuose Lietuvos muzie-
juose, Marijampolėje, bet ir pas 
giminaičius, buvusius bičiulius, 
kolekcininkus – niekas iš tikro 
net nežino – kiek. 

Lina Morkūnienė

Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos vadovas 
Valentinas Jazerskas sako, kad toks respublikinis konkursas 
meistrui atminti galėjo ir turėjo įvykti prieš 30 metų. 
L.Morkūnienės nuotraukos.

Marijampolės liaudies menininkų klubo “Mūza” vadovė Ona Surdokienė padarė tai, ką kiti delsė 
padaryti – kartu su bendraminčiais įamžino savo bičiulio Romano Krasninkevičiaus atminimą. 
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Spausdinama vieną kartą.
Šį kuponą atneškite arba atsiųskite į “Laikraštis Valsčius“ 

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

Vardas:

Pavardė:

Telefonas:

Kuponas galioja 
iki 2021 m. liepos 31 d. 

Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą III aukšte, centre 
(renovacija), sodą su pastatu Ša-
kiuose. Tel. 8-611 37-541.

2 kambarių butą III aukšte Šakių 
centre. Tel. 8-622 59-441.

2 kambarių butą Degutinėje, Griš-
kabūdžio sen. Tel. 8-677 84-381. 

3 kambarių butą (ūkinis pastatas, 
sodas, du garažai), kaina sutartinė. 
Tel. 8-618 59-661.

Vienkiemyje, arti Šakių, Girėnų 
k.v., Aržuolupių k. žemės sklypą 
14.3922 ha (miško plotas 10.6033 
ha, sklypo plotas 37.8890 ha) su se-
nais pastatais. Padaryti kadastriniai 
matavimai. Tel. 8-625 86-739.

6.23a sodą Šilgalių bendrijoje (at-
likti geodeziniai matavimai). Tel. 
8-635 77-950.

6.5a sodo sklypą Šilgaliuose prie 
pagrindinio kelio – 4100€. Tel. 8-
662 35-353.

Garažą Šakiuose (yra rūsys). Tel. 
8-623 15-896.

Patalpas II aukšte, V.Kudirkos g.63, 
Šakiuose. Tel. 8-687 35-670.

Pastatus Gelgaudiškyje, Voniškiuo-
se, Skaistakaimyje. Arba išnuomo-
ja. Tel. 8-687 35-670.

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

Autodetalės
R14 vasarines padangas, R15 VW 
lietus diskus, R16 BMW. Tel. 8-621 
33-468.

R14 lietus „Peugeot“ ratlankius, 
keturias padangas 225/45 (ma-
žai naudotos, švedų). Tel. 8-611 
37-541.

Žemės ūkio 
technika
Javų kūlimo kombainą, 6t prieka-
bą, mėšlo kratytuvą, sėjamąją. Tel. 
8-624 95-334.

Sėjamąją SPU-4, ekologines akė-
čias. Tel. 8-677 59-049.

Šienapjovę, grėblį - vartytuvą. Tel. 
8-698 40-749.

MTZ-50 (starterinis, TA) su dviejų 
korpusų plūgu – 1500€. Galima 
derėtis. Tel. 8-626 06-946.

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

Siurblį „Herbi“ (giluminis valymas, 
kilimų, baldų plovimas), kaina su-
tartinė. Tel. 8-611 37-541.

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

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

Pjautą 3m spygliuočių medieną. 
Tel. 8-628 23-773.

Skubiai ir pigiai stiklą 120x85, 
130x60, 4 mm. Tel. 8-611 37-541.

Gyvos prekės
Paršelius. Tel. 8-618 81-977.

Bites su aviliais (5 aviliai), medsukį 
bei visą bitininkystei reikalingą in-
ventorių. Tel. 8-676 20-515.

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

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

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

Skaldytas kaladėmis malkas – nuo 
25 €/m. Tel. 8-695 50-400.

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

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus. Tel. 
8-677 44-884.

Malkas: beržas, juodalksnis, 
ąžuolas, uosis, skroblas. Pri-
statome nemokamai. Galime 
atvežti kaladėmis. Tel. 8-676 
12-020.
Malkas: beržo, uosio, skroblo, ąžuo-
lo ir juodalksnio kalades, sukapo-
tas. Vežu po 10m. Turime sausų. Tel. 
8-627 39-559.

Drebulės malkas supjautas kaladė-
mis. Atvežu po 5 metrus. Tel. 8-618 
72-009.

Bulves, svogūnus, burokėlius, cuki-
nijas, agurkus. Tel. 8-652 07-803.

Juoduosius serbentus, vyšnias, 
agrastus. Tel. 8-615 63-413.

Garstyčių ir aliejinio ridiko sėklas, 
tinkančias posėlio ir tarpinių pa-
sėlių sėjai. Tel. 8-610 45-317.

Šieno rulonus Valenčiūnuose. Tel. 
8-685 06-294.

Daugiametes gėles „Vilkdalgius“, 20 
spalvų vienadienių ir kt. Tel. 8-614 
96-253, Šakiai.

Naują lauko skalbinių džiaustyk-
lę, šaltkalvio spaustuvą, vienfazį 
suvirinimo aparatą. Tel. 8-650 
19-334.

Pigiai naują kelioninį lagaminą su 
ratukais ir rankenėle. Tel. 8-615 
75-808.

Pilno sugeriamumo sauskelnes su-
augusiems. Tel. 8-624 55-384.

Naujus ir naudotus vokiškus papra-
stus ir elektrinius dviračius. Akumu-
liatoriams suteikiama garantija. Tel. 
8-603 24-694.

Dvigulę ir viengulę vilnos pata-
lynę, kaina sutartinė. Tel. 8-611 
37-541.

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

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

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

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

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

Miniveną iki 800€, sunkvežimiuką, 
traktoriuką – žoliapjovę, sunkve-
žimiuką. Gali būti nevažiuojantys. 
Tel. 8-621 33-468.

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

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
Naudotus plastikinius langus, duris, 
pakeliamus garažo vartus, dujinę, 
balioną. Tel. 8-672 38-276.

Benzopjūklą, nešiojamą kompiu-
terį, „kercherį“, benzininę žemės 
dirbimo frezą, trimerį. Tel. 8-672 
38-276.

Kviečius, žirnius pašarui. Tel. 8-688 
46-928.

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

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

Ieško darbo
Ieškau darbo. Padedu seneliams 
buityje. Tel. 8-609 35-728.

Reikalingi
Reikalingas vairuotojas 
darbui po Lietuvą su grūdo-
vežiu. Reikalinga patirtis, 
C, CE kategorijos. Tel. 8-686 
80-556.
Reikalingi pamaininiai vai-
ruotojai grūdų sezono metu, 
darbui Lietuvoje, su grūdo-
vežiu. Reikalinga patirtis, 
C, CE kategorijos. Tel. 8-686 
80-556.
Lentpjūvėje “Saegewerk und Palet-
tenfertigung Paul Maag” Zapyškyje 
reikalingi darbininkai prie medinių 
dėžių gamybos. Atlyginimas 800-
1000€ neatskaičius mokesčių. Tel. 
8-37 407-000.

Įmonei Lekėčiuose reikalin-
gas vilkiko vairuotojas. Dar-
bas Lietuvoje, atlyginimas 
sutartinis. Tel. 8-682 52-094.
Reikalingas traktorininkas. Tel. 8-
656 39-933.

Reikalinga melžėja. Tel. 8-622 53-230.

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

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

Mobilivalykla.lt mobilus 
minkštų baldų, čiužinių, 
kilimų, automobilių salonų 
ekologiškas valymas garais! 
Tel. 8-631 56-395.

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

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

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

R-0408

Rumšiškių paukštyno viščiukai
Didieji mėsiniai  kalakutai !!!
Liepos 22 d. (ketvirtadienį) 

Šakių rajone prekiausime UAB Rumšiškių paukštyne išperintais 
vakcinuotais vienadieniais, paaugintais 2-3 sav ir 1-1.5 kg mėsiniais 

viščiukais Cobb-500. Prekiausime paaugintais anglų veislės big-6 
rūšiuotais mėsiniais kalakutais, dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais 

ir žąsiukais. 3-4-5-6 mėn. vištaitėmis. Prekiausime lesalais. 
Priimami išankstiniai užsakymai.Tel.: 8-699 26-517.

Važiuosime 
paskutinį kartą

”Vilniaus paukštyno“ viščiukai!
Liepos 23 d. (penktadienį) 
bus parduodami Vilniaus paukštyne išperinti vakcinuoti greitai augantys (ROSS-208) 
paauginti 2-3-4-5 savaičių iki 2,5 kg gyvo svorio broileriai viščiukai. Pardavinėsime 
mėsinius ančiukus (pekino), vakcinuotas 2-3-4-5-6 mėn. olandų veislės rudas, juo-
das, raibas, baltas vištaites.
Prekiausime kombinuotaisiais lesalais. Tel. 8-620 48-009.
Kiduliuose ____ 8.00 val.
Sudarge ______ 8.15 val.
Slavikuose ____ 8.40 val.
Panoviuose ____ 9.00 val.
K.Naumiestyje _ 9.30 val.
Keturnaujienoje 10.00 val.
Sintautuose __ 10.15 val.
Veršiuose ____ 10.30 val.
Žvirgždaičiuose 10.45 val.

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

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

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

Brangiai 
superkame
juodojo metalo LAUŽĄ

Prekyba akmens anglimi, 
durpių briketais, 

fasuota anglimi po 25 kg

Mieste atvežame nemokamai

R-0413

Gauta nauja akmens anglies siunta

R-
04

05

R-0406
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NAUJA PARDUOTUVĖ SODININKAMS 
PREKĖS PATRAUKLIOMIS KAINOMIS:

• ŽEMĖS;
• AUGALŲ APSAUGOS PRIEMONĖS;
• ĮVAIRIOS TRĄŠOS;
• SĖKLOS (vejų ir ganyklų žolių);
• SODO ĮRANKIAI; 
• AKMENS ANGLIS – PLAUTA IR DU KARTUS SIJOTA. 

MUS RASITE:
UAB ALETOVIS
SODŲ G. 3A, ŠAKIAI 

DARBO LAIKAS:  I-V 8-17 
Tel. :+370 686 42 682

R-
04

15

UAB “Vilkdara“
Briketai:
• beržų pjuvenų - 
• ąžuolo pjuvenų RUF
• uosio pjuvenų
• durpių briketai - 
• granulinė akmens 

anglis - 6-25 mm 
premium klasė

• medžio granulės 6 mm 
premium klasė

Pristatome nemokamai
Kęstučio g. 19, Šakiai,

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

04
09

UAB „Lukšių pieninė“ Lukšių skyrius

Ieško: Varškės sūrių gamybos linijos operatoriaus.
Neturinčius patirties – apmokome. Kontaktiniai duomenys susisiekimui:

Mob. +370 655 57909. CV siųskite el. p. J.Plausinis@milk.lt R-
03

85

UAB „Lukšių pieninė“ 
Lukšių skyrius

Ieško: Pieno priėmėjo-
aparatininko.

Kontaktiniai duomenys susisiekimui:
Mob. +370 655 57909
CV siųskite el. p. J.Plausinis@milk.lt

R-
03

86
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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,
liepos 22 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Istorijos perimetrai. Pirčiupiai.
13.00 Įdomiosios pamokos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Pasaulio puodai.
19.30 „Jūrų Lietuva“. Dok.f.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Babilonas Berlynas“.
22.55 „Skyrybų vadovas draugėms“.

LNK 
6.30 „Balta – meilės spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Saldus kerštas“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Tik tu – mano meilė“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Jeloustounas“.
20.30 „Meilė be sienų“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Įstatymus gerbiantis pilietis“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.10 „Bulis“.

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė geriausia“.
8.30 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Sukeisti žudikai“. (f)
22.50 „Persekiotojas“. (f)

Penktadienis,
liepos 23 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 Įdomiosios pamokos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Pasaulio puodai.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis protas.
22.20 „Greiti ir įsiutę“. (f)

LNK 
6.30 „Balta – meilės spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė varguolė“.
21.30 „Grįžimo taškas“. (f)
23.30 „Bet kokia kaina“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Tik tu – mano meilė“.
14.00 Tokijo olimpinės žaidynės. 

Atidarymo ceremonija.
17.00 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Žuviukas Nemo“. Animac.f.
21.25 „Kapitonė Marvel“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.00 „Terminatorius 2. Teismo diena“. (f)

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė geriausia“.
8.30 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Į saulę“. (f)
23.25 „Sukeisti žudikai“. (f)

Nuoširdžiai užjaučiame
Juozą 

KORDUŠĄ
ir jo šeimą dėl tėvelio 

mirties.
UAB „Šakių hidrotechnika“

Dėl mylimo tėvelio 
ir uošvio mirties 

užjaučiame
Beną ir Daliją 
LIEPUONIUS.

Virginija, Arvydas
Dėl mylimo brolio 
mirties užjaučiame

Birutę 
STAŠINSKIENĘ.
Dvasinės stiprybės.

„Šakijos“ kolektyvas

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

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

Remontuoja skalbykles, el.virykles, 
orkaites, indaploves, džiovykles, 
el.boilerius. Atvyksta, suteikia ga-
rantiją. Tel. 8-645 03-712.

Šaldytuvų ir šaldiklių taisymas. At-
važiuoju 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.
Veža žvyrą, skaldą, akmenukus, 
plautą žvyrą. Tel. 8-645 34-667.

Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, ak-
menukus ir kitus krovinius. Mani-
puliatoriaus paslaugos. Tel. 8-615 
18-521.

Pristatome žvyrą, smėlį, 
skaldą, juodžemį, asfalto ir 
betono drožles bei kt. me-
džiagas. 5-10-25t. Sunkve-
žimio su kranu ir kaušu pa-
slaugos. Tel. 8-662 44-940, 
www.naujojiprekyba.com
Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas.
Veža žvyrą, smėlį, akmenukus ir 
kitus krovinius savivarčiu iki 3t. 
Tel. 8-603 28-628.

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

Medinių pastatų griovimo darbai. 
Tel. 8-623 27-133.

Informuojame žemės sklypo (-ų) (kadastro Nr. 8460/0002:141 ir 8460/0002:145), 
esančio (-ių) Pavilkijo k., Lekėčių sen., Šakių r. sav., savininką ar atstovus, kad MB 
„Mato forma“ matininkas Antanas Stepulaitis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-
M-607) 2021-08-03 14:00 val. vykdys žemės sklypų (kadastro Nr. 8460/0002:369 
ir 8460/0002:78), esančių Pavilkijo k., Lekėčių sen., Šakių r. sav., ribų ženklini-
mo darbus. 
Prireikus išsamesnės informacijos, prašom kreiptis į MB „Mato forma“ adresu 
Raudondvario pl. 164A-309, Kauno m., el. paštu antanas.stepulaitis@gmail.com 
arba telefonu +37067466151 R-0439

ŠVIEŽIA, SKANU IR SVEIKA 
ALETOVIO ŠALTO SPAUDIMO ALIEJUS
•  LINŲ SĖMENŲ;
•  KANAPIŲ;
•  RAPSŲ;
•  MARGAINIO.

UAB ALETOVIS
SODŲ G. 3A, ŠAKIAI 
 I-V 8-17 
Tel. :+370 686 42 682
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Statau terasas, ūkinius pastatus, 
automobiliams stogines, garažus be 
metalinių kampų Tel. 8-676 09-807.

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.
Visų tipų stogų ir fasadų plo-
vimas, atnaujinimas, dažy-
mas. Tel. 8-621 99-958.
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.
Ekskavatoriaus nuoma, visi ka-
simo darbai, drenažas, pagrindų 
ruošimas, polių gręžimas, žemės 
lyginimo ir kiti gerbūvio darbai. 
Tel. 8-615 18-521.

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

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

Remontuoju traktorių, kombainų 
variklius, vairo hidraulo ir elektros 
sistemas. Virinu pusautomačiu 
suvirinimo aparatu (ir aliuminį). 
Atvykstu. Tel. 8-682 92-203.

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

Pjauname žolę trimeriu, žoliapjo-
ve, pjauname medžius, sutvarkome 
sodybas, tvarkome kapus. Ieškome 
nuolatinių klientų. Išrašome sąs-
kaitas. Tel. 8-677 62-478, 8-607 
76-396.

Žolės pjovimas, gyvatvorių karpy-
mas, medžių pjovimas. Tel. 8-619 
39-352.

59-ojo gimtadienio proga
Vydmantę 

STANAITIENĘ,
gyvenančią Kiduliuose,

sveikina mylimas draugas Aleksandras.

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

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

Nuoma
Išnuomoja 1 kambario butą nuo-
savame name Žaliakalnyje, Kaune. 
Tel. 8-698 50-084.

Ūkininkas brangiai išsinuomotų 
žemės Kidulių, Voverių ir aplinki-
nėse kadastro vietovėse. Tel. 8-668 
27-167.

Įvairūs
Ieškau moters rimtai draugystei 
nuo 35m. sms su prisistatymu. 
Tel. 8-668 30-738.

Dovanoja penkis gražius kačiukus 
(daro į dėžutę). Tel. 8-638 05-136.
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Kalendorius
Saulė 
teka 05 val. 07 min.
leidžiasi 21 val. 42 min.
dienos ilgumas 16 val. 35 min.
29 metų savaitė
Mėnulis – Priešpilnis

Varduvininkai
07.20 Aurelijus, Česlovas, Elijas, 

Alvydas, Vismantė, 
Jeronimas, Alvyda

07.21 Laurynas, Lionginas, 
Rimvydas, Rimvydė, Danielius

07.22 Magdalena, Dalius, Mantilė

Antradienis,
liepos 20 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 „Ištikimybės žiedas“. Dok.f.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai 9“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Pasaulio puodai.
19.30 Nacionalinė ekspedicija.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Babilonas Berlynas“.
22.55 „Skyrybų vadovas draugėms“.

LNK 
6.30 „Balta – meilės spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė – varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Snaiperis. Palikimas“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Tik tu – mano meilė“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Jeloustounas“.
20.30 „Meilė be sienų“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Keršytojas“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.05 „Bulis“.

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė geriausia“.
8.30 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Pranaši pozicija“. (f)
22.50 „Ateities pasaulis“. (f)

Trečiadienis,
liepos 21 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Nacionalinė ekspedicija.
13.00 Įdomiosios atostogos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai 9“.
16.45 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Pasaulio puodai.
19.30 Istorijos perimetrai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Babilonas Berlynas“.
22.50 „Skyrybų vadovas draugėms“.

LNK 
6.30 „Balta – meilės spalva“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 „Stebuklas“.
20.30 „Turtuolė - varguolė“.
21.30 Žinios.
22.30 „Kitas pasaulis 4. Pabudimas“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Jeloustounas“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Vilties spindulys“.
11.50 „Rojus“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Tik tu – mano meilė“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Jeloustounas“.
20.30 „Meilė be sienų“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Gabalėlis dangaus“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
23.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.15 „Bulis“.

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Iškvietimas“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Persekiotojas“. (f)
22.45 „Pranaši pozicija“. (f)

TELELOTO
Tiražo Nr. 1319 
Data: 2021-07-18

47 22 44 35 38 49 31 69
09 27 39 57 53 26 28 10
15 20 67 36 54 21 68 61
75 30 41 08 72 63 74 58
40 29 71 59 73 11 04 48
(keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės)
65 37 45 05 43 13 34 55
12 02 25 62 42 (visa 
lentelė)
Laimėjimai:
Visa lentelė  - 2 x 13 623 Eur
Įstrižainės   - 19,00 Eur
Eilutė        - 3,00 Eur
Keturi kampai - 2,00 Eur
Papildomi prizai:
TOYOTA RAV4 Hybrid -
bil.Nr. 0009892
Elektrinis paspirtukas Xiaomi -
bil.Nr. 0266148
Tinklinio rinkinys DUNLOP -
bil.Nr. 029*864, 016*581, 
023*824

Dviratis Azimut Vintage 28” -
bil.Nr. 030*499
Išmanioji apyrankė Xiaomi 4C -
bil.Nr. 02**223
Laiminga vieta prizas 135 Eur -
bil.Nr. 0058945, 0058950, 
0058955, 0058959, 0058964, 
0058968, 0058973, 0058980, 
0058984, 0058990, 0063123, 
0063132, 0063142, 0063150, 
0063162, 0063172, 0063184, 
0063191, 0063197, 0063204, 
0064803, 0064811, 0064819, 
0064827, 0064834, 0064841, 
0064849, 0064857, 0064865, 
0064874, 0071921, 0080232, 
0089984, 0089986, 0089987, 
0089988, 0089991
Pretendentas į 60000 Eur -
bil.Nr. 0010805, 0284842
Miegmaišis CAMPION LUX -
bil.Nr. 005*359, 013*939, 
026*560
Šiaurietiško ėjimo lazdos -
bil.Nr. 00**523
Sulankstomas paspirtukas 
Worker - bil.Nr. 026*359
Svarstyklės Caso BS1 -
bil.Nr. 029*371, 012*278
Pakvietimas į TV studiją -
018*551, 030*126, 022*064.

Kaitrą pakeitė gaivesni orai
Kaitrą pagaliau pakeitė lietuviškos vasaros 

orai. Štai ir šiandien Suvalkijoje bus 24-27 laips-
niai šilumos. Pūs vidutinio stiprumo vakarinių 
krypčių vėjas. Jis žymesnio lietaus debesų ne-
turėtų atnešti.

Trečiadienio naktį lietus Pietvakarių Lietuvą 
taip pat turėtų aplenkti. Sukinėsis nestiprus ne-
pastovios krypties vėjas. Vėjui nurimus, drėg-
nesnėse vietovėse pasirodys baltas rūkanos šy-
das. Temperatūra pažemės iki 13-16 laipsnių ši-
lumos. Dieną jau didėja trumpo lietaus su per-
kūnija tikimybė. Per perkūniją šiaurės vakarų, 
šiaurės krypties vėjo gūsiai kai kur įsismagins 

iki 15-16 m/s. Aukščiausia temperatūra įstengs 
pasiekti 22-24 laipsnius šilumos.

Panašūs orai pasikartos ir ketvirtadienį. Naktį 
bus ramu, lietus mažai tikėtinas. Iki ryto tem-
peratūra pažemės iki 12-14 laipsnių šilumos. 
Dieną kai kur gali trumpai palyti. Temperatūra 
priartės prie 23-25 laipsnių šilumos.

Penktadienį orai pradės šilti. Naktį dar laikysis 
14-16 laipsnių šiluma. Dieną ji jau pavirs 25-27 
laipsnių šiluma. Yra tikimybė, kad atgaivins ir šią 
šilumą sumažins trumpi lietūs su perkūnija.

Sinoptikas Vytautas Sakalauskas

Šakių gatves užpildė muzikos ritmai
Šeštadienį visoje 
Lietuvoje miestus ir 
miestelius džiugino 
gatvės muzikantai. 
Jau 15-ajį kartą šalyje 
po metų pertraukos 
organizuojama Gatvės 
muzikos diena (GMD) 
šiemet dėl karantino 
įvyko dviem mėnesiais 
vėliau. 

Šakių kultūros centro or-
ganizuota Gatvės muzikos 
diena buvo paskirstyta į kele-
tą vietų, kuriose buvo galima 
išgirsti muzikantus. Pačiame 
Šakių miesto centre dieną ati-
darė „Šmiki–Šmaki“ kolektyvo 
merginos. Kolektyvo vadovė 
Aušrinė Stankaitienė tikina, 
jog vaikams ši diena išskirti-
nė: „Aš matau ne jaudulį, bet 
pasididžiavimą savimi“. Vadovė 
neabejodama sako, jog nė vieno 
nereikėjo kalbinti, nes visi pra-
sidėjus repeticijų metui klausia, 
ar vyks Gatvės muzikos diena, 
ir uoliai pradeda jai ruoštis nuo 
pat rudens.

„Man labai patinka Gatvės 
muzikos diena, nes visi gali 
parodyti ką moka, ką sugeba, ir 
nekonkuruoti“, – sako „Šmiki–
Šmaki“ vadovė A.Stankaitienė. 
Ši diena dėl to ir išskirtinė, jog 
tai nėra konkursas, čia visi gali 
atlikti savo muziką ir didžiuotis 
ja. Kolektyvo vadovė taip pat 
pabrėžia, jog labai smagu dėl 
mokytojų dalyvavimo ir dide-
lio tėvelių palaikymo. Kadangi 
šventė vyksta šeštadieniais, tė-
veliai mielai atveža vaikus, juos 
palaiko, o ypač tokią karštą 
dieną dar ir pasirūpina, kad 
vaikams netrūktų vandens ir 
visi jaustųsi gerai. 

Taip pat įspūdžiais sutiko 
pasidalinti ir dalis Šakių kul-
tūros centro pučiamųjų orkes-
tro narių bei jo vadovas Ugnius 
Arcabas. „Susirinko didžiausi 
entuziastai, ir mes švenčiame 
šią šventę“,– apie po karantino 
surinktus auklėtinius pasakoja 
vadovas. U.Arcabas sako, jog 
atostogų metu surinkti kolek-
tyvą tikrai sunkiau, bet didelių 
problemų nebuvo. Šios dienos 
repertuarą kolektyvas repeta-
vo visus mokslo metus, tačiau 
vadovas prasitaria, jog atskiros 
repeticijos neturėjo. 

Pirmąkart gatvėje muzi-
kuojančios Rūta Unguvaitytė 
ir Barbora Bobinaitė užtikrina, 
kad ilgai nesvarsčiusios sutiko 
dalyvauti kartu su pučiamųjų 
orkestru. Merginos juokiasi, jog 
šiuo metu čia geriau būti nei 
prie ežero, čia nėra taip karšta, 
bet neslepia, kad jaudulio groti 
gatvėje – nemažai. 

Šakių miesto gatvėse buvo 
galima išgirsti įvairios muzikos. 
Prie gėlių parduotuvės įsikūrę 
Briedžių laisvalaikio centro ko-

Vyrai sako, jog Gatvės muzi-
kos dienoje dalyvauja jau ant-
rą kartą. V.Duoba šmaikštauja, 
jog nesitiki pinigų surinkti, bet 
prasitaria, jog jau spėjo šiek tiek 
užsidirbti. K.Gervė juokauja, 
jog surinktus pinigus paskirs 
kolektyvo moterims. 

Šakių gatves savo muzi-
ka džiugino ne tik šie kolek-
tyvai. Muzikavo ir Juozas 
Bacevičius-Zuzė, grupė 
„RepRiza“, Virginija ir Vladas 
Ratkevičiai. 

Gatvės muzikos diena 
Lietuvoje vyksta jau nuo 2007-
ųjų, kai muzikantas Andrius 
Mamontovas išsiuntė laišką 
savo draugams su kvietimu pa-
groti sostinės gatvėse. Ši diena 
tapo ne tik nacionaline, bet ir 
tarptautine tradicija – Gatvės 
muzikos šventę organizuoja ir 
užsienio šalys. 

Milda Čebanauskaitė

lektyvo „Linas“ atstovai leido 
prisiminti ir liaudies muzikos 
ritmus. Kazimieras Gervė ir 

Vytas Duoba sako, jog dalyvauti 
ir atstovauti kolektyvui paska-
tino vadovė Asta Grigaitienė. 

„Šmiki–šmaki“ kolektyvo solistėms tai pirmoji Gatvės muzikos diena.

Kazimieras Gervė ir Vytas Duoba praeiviams dovanojo ne tik 
dainas, bet ir šypsenas. S.Sinkevičiaus nuotraukos.


