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Dviračių sportas Šakiuose – 
įdirbio ir teisingos mados reikalas
“Pagaliau kas nors 
vėl rajone vyksta...”,- 
tokiais žodžiais ne 
pravažiuojančius, bet 
jau su vėju pralekiančius 
dviratininkus šį 
savaitagalį palydėjo 
ne vienas juos kelyje 
sutikęs ar tiesiog iš 
savo sodo stebėjęs 
rajono gyventojas. Jau 
penkerius metus iš eilės 
Šakiuose vyksta vienas 
Lietuvos plento taurės 
etapų – “Šakių Grand Prix 
2021”. Organizatoriai 
džiaugiasi, kad pavyksta 
išlaikyti aukštą renginio 
lygį, sulaukti tiek žinomų 
šio sporto entuziastų, 
tiek užkrėsti juo 
pradedančiuosius. 

Birželio 5–6 d. Plokščiuose 
dūzgė gyvenimas, nes antrus 
metus iš eilės varžybos daugia-
dienės. Nors organizatoriai žiū-
rovų dėl karantino apribojimų 
nekvietė, žmonėms, po kurių 
langais vyko šis aukščiausio ly-
gio dviračių sporto renginys, 
atrakcijų pakako. 

Kukarskės 
globotiniams 
– inovatyvios 
terapijos paslaugos

Gegužės 31 d. Kukarskės 
globos namai su Šakių 
krašto vietos veiklos gru-
pės administracija pasi-
rašė projekto “Terapinės 
rekreacijos paslaugų tei-
kimas Kukarskės globos 
namuose“ finansavimo 
sutartį. Projekto tikslas 
– teikti tarpines rekrea-
cines paslaugas senyvo 
amžiaus žmonėms ir 
negalią turintiems asme-
nims. Paslaugomis galės 
naudotis visi 44 globos 
įstaigos gyventojai bei 
aplinkinių bendruome-
nių nariai, o vėliau – ir 
platesnis visuomenės 
ratas. Projekto vertė – 63 
153 eurai, iš jų 95 proc. 
finansuoja Šakių kraš-
to VVG, 5 proc. – Šakių 
rajono savivaldybė kaip 
projekto partnerė.

Kadangi globos įstaigos 
patalpos bei turima įranga ir 
lauko aplinkos erdvė nėra pri-
taikytos terapinių rekreacinių 
paslaugų teikimui, todėl šiuo 
projektu siekiama pritaikyti 
turimą lauko aplinkos infras-
truktūrą ir įsigyti reikiamą 
įrangą rekreacinės terapijos 
paslaugoms teikti, gerinti se-
nyvo amžiaus ir negalią turin-
čių žmonių gyvenimo kokybę 
mažinant socialinę atskirtį. 

Savanoriai
Jau trečia savaitė vakcinaci-

jos centre savanoriauja aštuoni 
jauni žmonės. „Tiek mums sa-
vanorių dabar užtenka“,– sako 
Šakių pirminės asmens sveika-
tos priežiūros centro laikinai ei-
nanti pareigas vyriausioji gy-
dytoja Laura Rusakevičienė.  
Mobiliajame punkte jų vis 
dar trūksta – čia vieną savaitę 
darbuojasi šauliai, kitą – savi-
valdybės administracijos sava-
noriai, trečią – vienintelis fizi-
nis asmuo Antanas Albrektas. 
Šią savaitę – savivaldybės eilė. 
Būtų gerai, kad jam atsirastų 
pamaina, sako rajono ekstre-
maliųjų situacijų operacijų va-
dovas Redas Juškaitis.

Rotušė
Nuo vakar dienos lankyto-

jams duris vėl atvėrė rotušės 
pastatas, tačiau, kaip sakė sa-
vivaldybės administracijos di-
rektoriaus pavaduotojas Redas 
Juškaitis, gyventojai bus priima-
mi vieno langelio principu – tik 
iki holo, kaip ir karantino metu. 
Tik skirtumas tas, kad karanti-
no metu prie durų veikė skam-
butis, kuriuo buvo galima spe-
cialistą iškviesti. Dabar jau bus 
galima užeiti, sekretorės iškvies 
reikiamą darbuotoją.

Lyderė
Naujienų portalas „Delfi“ ren-

ka „Metų moteris 2021“. O vie-
noje iš šešių kategorijų yra ir 
mokslininkės šakietės Agnės 
Kajackaitės pavardė. „Visame 
pasaulyje garsi žmogaus elg-
senos ekonomikos mokslų dak-
tarė, apie kurią rašė prestiži-
nės žiniasklaidos priemonės, o 
straipsniai su lietuvės pavarde 
buvo skaitomesni net už nau-
jienas apie Donaldą Trumpą“,– 
taip konkurse pristatoma šakie-
tė. Mokslininkė savo atliktais 
eksperimentais pakeitė ne vie-
no žmogaus gyvenimą, ji gali 
atsakyti ir į tokius klausimus, 
kodėl žmonės meluoja.

„Vytis–Gulbelė“ 
Maskvoje savaitgalį vyku-

siame „Winline Moscow Open 
2021“ turnyre dalyvavo ir dvi 
3x3 krepšinio komandos iš 
Lietuvos, tarp jų ir Šakių eki-
pa „Vytis–Gulbelė“. Abi Lietuvos 
komandos nužygiavo iki turnyro 
pusfinalio, kur susitiko tarpusa-
vyje. „Vytis–Gulbelė“ pusfinaly-
je buvo stipresnė už Kauno ra-
jono „Taurą“ bei žengė į turny-
ro finalą. Galutinėje rikiuotėje 
„Tauras“ užėmė trečiąją vietą, 
o „Vytis– Gulbelė“ finale susi-
kovė su „Russia South“ ekipa. 
Deja, Šakių miesto komanda re-
zultatu 16:18 nusileido Rusijos 
krepšininkams. 

Taryba
Birželio 1 d. 40-ajame laik-

raščio numeryje išspausdin-
toje žinutėje „Taryba“ teigia-
ma, kad nuo gegužės 29 d. 
Socialdemokratų partijos frak-
cijai taryboje vadovaus Romas 
Pukinskas. Iš tiesų būtent jis po 
metų pirmininkavimo frakcijos 
seniūno vairą perdavė savo ko-
legai rajono taryboje bendra-
partiečiui Martinui Eimučiui.

Eilės prie vakcinavimo 
centro šeštadienį 
nenusidriekė 
Šakių vakcinavimo centre šeštadienį nuo 
klastingo COVID–19 viruso buvo galima skiepytis 
ir be išankstinės registracijos. Anot ekstremaliųjų 
situacijų operacijų vadovo Redo Juškaičio, 
šeštadienį vakcinuoti 275 žmonės, iš jų – 70 
žmonių skiepą gavo be išankstinės registracijos. 
Žmonės, anot jo, į Šakius dėl skiepo važiavo ir iš 
Vilniaus, ir iš Klaipėdos, Kauno bei kitų miestų, kur 
COVID–19 skiepą gauti sunkiau.

nukelta į 5 psl.

nukelta į 2 psl.

nukelta į 2 psl.

Penkerius metus iš eilės mūsų rajonas tampa svarbia dviračių plento varžybų stotele. A.Didžiapetrio nuotr.

Kukarskės globos namų direktorė Asta Pranaitienė viliasi, jog 
naujos paslaugos suteiks tiek globotiniams, tiek personalui, o 
paskui – ir aplinkiniams žmonėms daug džiaugsmo ir sveikatos. 
S.Sinkevičiaus nuotr. 

Šeštadienį be išankstinės registracijos Šakiuose pageidavo 
pasiskiepyti 70 žmonių, daugelis jų – ne vietiniai. 
A.Didžiapetrio nuotr.
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Mieste atvežame nemokamai

R-0349

Gauta nauja akmens anglies siunta

Kukarskės globotiniams – 
inovatyvios terapijos paslaugos

Projekto įgyvendinimo 
metu planuojama praplėsti 
globos namų erdves – pa-
statyti  uždarą, ekologiška ir 
aplinką tausojančia sistema 
oras–vanduo šildomą lauko 
terasą, į kurią bus nutiestas 
trinkelėmis grįstas 60 metrų 
ilgio ir 2–3 metrų pločio takas 
su porankiais, susisiekiantis su 
uždara lauko mansarda. Nuo 
šio tako įrengimo realūs pro-
jekto įgyvendinimo darbai pra-
sidės jau birželio mėnesį.

Už projekto lėšas numaty-
ta įsigyti nemažai modernios 
įrangos fizinei, psichologinei ir 
psichinei globotinių sveikatai 
stiprinti.

Pagal projektą numatyta 
įdiegti interaktyvių projekcijų 
sistemą koordinacijos lavini-
mui, šviesos terapija stimuliuos 
vaizdinę ir lytėjimo funkciją, 
sutelks dėmesį regėjimo nega-
lią turintiems asmenims, laiky-
seną formuojantis įrenginys ir 
platforma–sūpynės lavins pu-
siausvyrą, gerins raumenų būk-
lę, skatins taisyklingą laikyseną, 
muzikinė pagalvė stimuliuos 
klausą, pasunkintas užklotas 
bus skirtas asmenims su dėme-
sio sutrikimais, hiperaktyvumo 
sindromu, protiniu atsilikimu, 
padės greičiau atsipalaiduoti, 
sukaupti dėmesį. Bus įrengtas 
ir dėmesį lavinantis, funkcinę 
smegenų veiklą skatinantis 
šviesos stalas bei daug kitos 
įrangos, kuri leis senyvo am-
žiaus asmenims prisitaikyti 
prie nūdienos pokyčių, didins 
socializaciją ir leis jaustis lai-
mingesniems.

Paramos lėšomis įsigytos 
rekreacinių paslaugų teikimui 

reikalingos priemonės stimu-
liuoti globotinių kognityvines 
funkcijas, stiprinti reakciją į ap-
linką bus naudojamos sergan-
tiems demencija, Alzhaimerio 
liga. Visos jos leis žmonėms pa-
tirti daugiau teigiamų emocijų, 
mažinti agresiją, reguliuoti ne-
stabilias nuotaikas.

Nuo lauko terasos ir take-
lio taip pat numatoma įrengti 
Kneipo terapijos taką. Šis takas 
sudarytas iš skirtingų paviršių 
ir skirtas vaikščioti basomis 
stimuliuojant pėdose esančius 
aktyvius taškus, veikiančius 
centrinę nervų sistemą, krau-
jotaką, medžiagų apykaitą, visą 
žmogaus imuninę sistemą.

Naujoms paslaugoms teikti 
projekte numatytos dvi papil-
domos darbo vietos, kurias pir-
muosius dvejus metus įsiparei-
gojusi finansuoti savivaldybė. 

Su Kukarskės globos namais 

įgyvendinant projektą solidari-
zuojasi ir žada bendradarbiauti 
Gelgaudiškio, Voverių, Kidulių 
bei Sudargo bendruomenių 
centrai. Pasak įstaigos vado-
vės Astos Pranaitienės, prieš 
rengiant dokumentus projektui 
buvo atlikta šių bendruomenės 
centrų narių apklausa ir išsi-
aiškinta, kad tokios paslaugos 
jiems būtų labai reikalingos.

„Esu laiminga, kad projektas 
suteiks daug galimybių stiprin-
ti sveikatą globos namų ir ap-
linkinių seniūnijų senjorams, 
neįgaliesiems. Inovatyvi tera-
pija ir naujoviškų priemonių 
naudojimas jiems teiks daug 
džiaugsmo, skatins tobulėti, 
aktyvins kognityvines funk-
cijas, stiprins bendruomenės 
narių ryšius, globos namai taps 
atviresni, senjorai labiau pažins 
mūsų gyvenimą, jeigu ateityje 
tektų juose apsigyventi. Tikiu 

didele nauda ir darbuotojams, 
nes jiems bus paskata tobulėti, 
išmokti naudotis inovatyviomis 
priemonėmis, tikiu, kad ir per-
sonalas patirs daug džiaugsmo, 
kai matys laimingesnius žmo-
nes“,– kalba įstaigos vadovė 
A.Pranaitienė.

Projektą numatoma įgyven-
dinti per trejus metus, tačiau, 
anot direktorės, įstaiga į finišo 
tiesiąją numačiusi įžengti jau 
kitų metų kovo mėnesį.

Šiuo metu Kukarskės globos 
namuose šalia visų kitų globo-
tiniams būtinų paslaugų tei-
kiamos prevencinės sveikatos 
priežiūros paslaugos naudojant 
turimas smulkias reabilitacijos 
priemones, su gyventojais ren-
giami pokalbiai sveiko gyveni-
mo būdo, sveikatos stiprinimo 
temomis, teikiamos kinezitera-
pijos paslaugos.

LV inf.

Birželio 4–6 dienomis ra-
jono policijos komisaria-
te registruoti trys įvykiai – 
smurtavimo, rastas miru-
sio vyro kūnas, automobilį 
vairavo neblaivus.

Smurtas
Birželio 6 d., apie 11 val., 

Skaistakaimio kaime (Gel-
gaudiškio sen.) prieš vyrą (g. 
1983 m.) smurtavo kitas vy-
ras (g. 1958 m.). Pradėtas iki-
teisminis tyrimas pagal LR BK 
140 str.

Rastas kūnas
Birželio 5 d., apie 23.07 val., 

Naidynės k. (Lekėčių sen.) ras-

tas mirusio vyro (g. 1949 m.) 
kūnas be išorinių smurto žy-
mių. Pradėtas ikiteisminis ty-
rimas mirties priežasčiai nu-
statyti.

Vairavo girtas
Birželio 5 d., apie 11.50 val., 

Plokščių miestelyje sustabdytas 
automobilis „Opel Zafira“, kurį 
vairavo vyras (g. 1961 m.). Jam 
nustatytas 2,36 promilių girtu-
mas. Automobilis išgabentas į 
saugojimo aikštelę.

Informacija parengta 
pagal Marijampolės VPK 

informaciją.

Vieni galimus pokyčius pasitiko 
ramiau, kiti audringiau 

Eilės prie vakcinavimo 
centro šeštadienį 
nenusidriekė 

Pirmadienio ryto duo-
menimis, Šakių rajone vak-
cinuoti 10 938 gyventojai 
(42 proc.). Praėjusią savaitę 
pirmąja ar antrąja vakcina 
vakcinuoti 1914 žmonės. 
„Vidurkis – 319 žmonių 
per dieną, žmonės nesigrū-
džia, nereikia stovėti eilėse. 
Šeštadienį didelių eilių taip 
pat nebuvo. Tačiau paskiepyti 
70 papildomų žmonių – ne-
blogai, nesvarbu, kad buvo ir 
kitų rajonų gyventojų“,– ko-
mentavo R.Juškaitis.

Šią savaitę Šakius turėtų 
pasiekti 1350 „Pfizer“ vak-
cinų, pirmadienio rytą dar 
buvo likusių „Moderna“ 
(90) ir „Vaxzevria“ (105) 
vakcinų. „Šiuo metu neturi-
me tik „Johnson & Johnson“ 
vakcinos. Ši vakcina yra pati 
paklausiausia, ją labai mėgsta 
jaunimas. Vakcinų trūkumu 
nesiskundžiame, svarbiau-
sia, kad nesumažėtų gyven-
tojų aktyvumas“,– pasakojo 
R.Juškaitis. Jis priminė, jog 
jau birželio 20 dieną žmonės 

šia vakcina galės pasiskiepy-
ti taip pat be registracijos. 
Norinčiuosius aikštelėje prie-
šais Šakių rajono savivaldybės 
administracijos pastatą vak-
cinuos Nacionalinio kraujo 
centro komanda. 

Šiuo metu COVID–19 
virusu Šakių rajone serga 37 
žmonės, saviizoliacijoje – 214 
rajono gyventojų. Pirmadienio 
duomenimis, Šakių rajonui 
priskiriama 111 naujų at-
vejų per 14 dienų 100 tūkst. 
gyventojų (Lietuvos rodiklis 
– 193). Per paskutinę savaitę 
Šakių rajone COVID–19 vi-
rusu susirgo devyni žmonės: 
septynios moterys ir du vyrai, 
du žmonės yra vyresni nei 65 
metų amžiaus. Naujų protrū-
kių nėra, COVID–19 židinys 
vis dar fiksuojamas vienoje 
žemės ūkio bendrovėje.   

Šakių rajone per septy-
nias paskutines dienas dėl 
COVID–19 viruso tikrinosi 
508 žmonės, teigiamų tyri-
mų atsakymų dalis – 2 pro-
centai. 

LV inf.  

Ketvirtadienį vykusiame ra-
jono ugdymo direktorių pa-
sitarime taip pat pristatyti 
paskutiniame Švietimo įstai-
gų tinklo pertvarkos komisi-
jos posėdyje svarstyti klau-
simai, kurie yra susiję su 
Plokščių, Lekėčių ir Kriūkų 
mokyklų–daugiafunkcių 
centrų, Sintautų pagrindi-
nės mokyklos, Šakių miesto 
lopšelių–darželių ateitimi. 
Planuojama, jog 2022 me-
tais trys daugiafunkciai cen-
trai taps vienu, Sintautų pa-
grindinė mokykla gali virs-
ti vienos iš Šakių mokyk-
lų skyriumi, o Šakių mieste 
veiks vienas vaikų darželis. 
Galutiniai sprendimai kol 
kas nepriimti.  

Anot vicemero Dariaus 
Jakavičiaus, pokyčių imtis ver-
čia ne tik mažėjantis vaikų skai-
čius rajone, bet ir Vyriausybės 
požiūris į mažiau nei 200 mo-
kinių turinčias ugdymo įstai-
gas. Jungtinės Lekėčių, Kriūkų 
ir Plokščių mokyklos idėją savi-
valdybės atstovai ir šių mokyk-
lų bendruomenės buvo apta-
rusios dar prieš Švietimo įstai-
gų tinklo pertvarkos komisijos 
posėdį. Anot D.Jakavičiaus, cen-
trai tokią naujieną sutiko ramiai. 

Savivaldybės atstovai ne kartą 
kartojo, jog tiek mokyklos, tiek 
mokytojai išliks, tačiau jungtinę 
ugdymo įstaigą valdytų vienas 
direktorius.  

Vicemeras prasitarė ir apie dar 
vieną idėją – Šakių lopšelių–dar-
želių sujungimą.

Šakių lopšelis–darželis „Kle-
velis“ šiuo metu turi laikiną di-
rektorę, o Šakių lopšelio–darže-
lio „Berželis“ vadovės kadencija 
baigiasi 2022 metų sausį. Todėl 
savivaldybė galvoja apie šių dar-
želių sujungimą. Nors oficialiai 
vaikų darželis ir taptų vienu, jis 
ir toliau veiktų dviejuose skirtin-
guose pastatuose, tačiau keistųsi 
darželių administravimo klausi-
mas. Anot abiejuose Šakių dar-
želiuose praėjusią savaitę viešė-
jusio vicemero, diskusijos su ug-
dymo įstaigų vadovėmis buvo 
konstruktyvios ir kultūringos. Jis 
dar kartą patikino, jog numatyti 
planai paliestų tik darželių admi-
nistraciją. „Jeigu Šakiuose 1995 
metais turėjome daugiau nei 150 
gimusių vaikų, 2020 metais tu-
rime tik 69 vaikus, tokie skaičiai 

ir verčia imtis pokyčių. Ugdymo 
pokyčių nebus, abu Šakių darže-
liai liks, pokyčiai neturėtų palies-
ti nei vaikų, nei auklėtojų ar jų 
padėjėjų. Tiesiog atsirastų vie-
nas didelis stiprus darželis“,– ti-
kino D.Jakavičius. 

Tiek Švietimo, kultūros ir spor-
to skyriaus vedėjas, tiek viceme-
ras pripažino, jog sunkiausiai į 
naujienas sureagavo Sintautų 
mokyklos bendruomenė. Nors 
šiuo metu Sintautuose esančią 
mokyklą lanko 120 1–10 klasių 
mokinių, signalas, jog reikia im-
tis pokyčių, anot vicemero, nu-
skambėjo tuomet, kai dėl neat-
siradusio nė vieno pretenden-
to neįvyko Sintautų pagrindi-
nės mokyklos direktoriaus kon-
kursas. D.Jakavičius siūlė, jog ši 
mokykla taptų mažesne Šakių 
„Žiburio“ gimnazijos partnere. 
Ir nors pagal šiuo metu galiojan-
čius Vyriausybės aktus šio žings-
nio kol kas padaryti negalima, ta-
čiau šios minties vis tiek neatsi-
sakoma. „Tačiau šiandien sulau-
kiau žinios, kad yra vienas žmo-
gus, kuris norėtų dalyvauti kon-

kurse ir galėtų vadovauti šiai mo-
kyklai, galbūt šis klausimas išsi-
spręs kitaip“,– ketvirtadienį sakė 
vedėjas Darius Aštrauskas. Tad 
šiuo metu sintautiečiai turi tris 
variantus – rasti naująjį direkto-
rių, tapti Šakių „Varpo“ mokyk-
los arba Šakių „Žiburio“ gimnazi-
jos skyriumi. Tačiau Sintautų pa-
grindinė mokykla vis dar turi 9–
10 klases, o, pavyzdžiui, „Varpe“ 
nuo šio rudens nebus formuoja-
mos 9–10 klasės. Tad greičiausiai 
ir Sintautuose nebegalėtų gy-
vuoti 9 – 10 klasės. Būtent su šia 
sąlyga ir nenori sutikti Sintautų 
mokyklos bendruomenė.

D.Jakavičius pridūrė, kad ir 
Lukšių Vinco Grybo gimnazijos 
Gelgaudiškio vidurinio ugdymo 
skyriaus gali laukti panašūs po-
kyčiai. Anot jo, gali būti, jog būsi-
moje 11 klasėje, kurioje turi mo-
kytis bent 12 mokinių, kol kas 
planuoja mokytis mažesnis vaikų 
skaičius. Todėl tikėtina, kad rajo-
no taryba nuspręs neformuoti 
šios klasės Gelgaudiškyje atei-
nančiais mokslo metais.  

LV inf. 

pradžia 1 psl.

pradžia 1 psl.

Projekto įgyvendinimo metu planuojama praplėsti globos namų erdves – įrengti uždarą, aplinką 
tausojančią terasą. Projekto vizualizacija.
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TELELOTO
Tiražo Nr. 1313 
Data: 2021-06-06
52 14 58 53 35 01 48
36 28 55 63 59 40 02
41 74 38 09 03 27 25
64 21 56 57 54 42 12
43 30 15 44 18 23 37
08 10 16 67 46 
(keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės)
04 19 05 68 62 69 34
45 49 17 (visa lentelė)
Laimėjimai:
Visa lentelė  - 3 x 8 566 Eur
Įstrižainės   - 37,00 Eur
Eilutė        - 4,00 Eur
Keturi kampai - 7,00 Eur
Papildomi prizai:
TOYOTA RAV4 Hybrid -
bil.Nr. 0084055
TOYOTA C-HR Hybrid -
bil.Nr. 0065499
Elektrinis paspirtukas Xiaomi -
bil.Nr. 0037297
Tinklinio rinkinys DUNLOP -
bil.Nr. 011*677, 022*903, 
028*131
Dviratis Azimut Vintage 28” -
bil.Nr. 011*739
Išmanioji apyrankė Xiaomi 4C -
bil.Nr. 00**012
Laiminga vieta prizas 50 Eur -
bil.Nr. 0156042, 0155758, 
0155213, 0155232, 0164487, 
0155900, 0155207, 0152742, 
0175371, 0154843, 0153926, 
0155634, 0166473, 0154562, 

0154071, 0183619, 0155679, 
0155776, 0156126, 0154537, 
0155854, 0154487, 0152722, 
0155192, 0155831, 0155667, 
0154179, 0154079, 0154248, 
0154803, 0154752, 0155870, 
0183797, 0155588, 0155040, 
0154715, 0181385, 0152663, 
0155073, 0155883, 0155929, 
0154691, 0155737, 0155255, 
0154384, 0155783, 0155167, 
0182292, 0155560, 0165002, 
0181941, 0155638, 0155865, 
0155155, 0154150, 0155099, 
0154744, 0156080, 0156054, 
0170480, 0152460, 0174963, 
0155944, 0155742, 0181939, 
0153893, 0155622, 0153779, 
0155326, 0181383, 0155594, 
0153920, 0155181, 0153912, 
0155573, 0152559, 0155406, 
0183891, 0155917, 0155303, 
0155892, 0155225, 0183892, 
0155605, 0154115, 0156088, 
0155142, 0154404, 0153959, 
0155748, 0182811, 0155159, 
0155610, 0155115, 0155135, 
0156032, 0152586, 0155200, 
0155172, 0154475
Miegmaišis CAMPION LUX -
bil.Nr. 030*885, 000*979, 
006*495
Šiaurietiško ėjimo lazdos -
bil.Nr. 02**900
Sulankstomas paspirtukas 
Worker - bil.Nr. 004*793
Svarstyklės Caso BS1 -
bil.Nr. 021*257, 004*309
Pretendentas į 40000 Eur -
bil.Nr. 0097222, 0303146
Pakvietimas į TV studiją -
015*567, 002*911, 019*648.

Sprendimas – politikų rankose
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Birželio 3-ąją 
Novaraisčio daugiabučio 
gyvenantojai galėtų 
vadinti istorine diena, 
jeigu viskas klostytųsi 
taip, kaip pageidauja 
pirmiausia jie, o 
paskui ir mūsų rajono 
savivaldybė – kad Kazlų 
Rūdos politikai vis dėlto 
nuspręstų jų teritorijoje 
esantį pastatą perimti. 
„Žmonių likimas – Kazlų 
Rūdos savivaldybės 
politikų rankose“,– sako 
mūsų savivaldybės 
Biudžeto, turto ir 
strateginio planavimo 
skyriaus vedėja Egidija 
Grigaitienė. Jeigu 
kaimynai nesutiks 
perimti Lukšių seniūnijos 
balanse esančio 
dvylikos butų pastato, 
kuris yra Kazlų Rūdos 
savivaldybės teritorijoje, 
vadinasi, žmonės taip 
ir liks „pakabinti“ tarp 
dangaus ir žemės.

Nei parduoti, nei 
nugriauti

Šių metų pradžioje mūsų 
laikraštis rašė apie šią unika-
lią situaciją, kai Kazlų Rūdos 
meras Mantas Varaška griežtai 
atsisakė perimti pastatą po to, 
kai praėjusią vasarą įvertino 
pastato būklę. Šių metų vasario 
mėnesį jis kalbėjo, kad nepa-
isant to, jog pastatas yra Kazlų 
Rūdos savivaldybėje, o gyven-
tojai registruoti Jankų seniūni-
joje, jis nė neketina jo perimti, 
nes netinkamas eksploatuoti, 
yra tragiškos būklės. Meras 
tada teigė nenorįs, kad vos tik 
perėmus šituos griuvėsius jau 
kitą dieną prisikabintų statybos 
inspekcija dėl netinkamos pa-
stato priežiūros. M.Varaškos 
argumentai buvo suprantami 
– perėmusi pastatą, savivaldy-
bė tampa nuo pradžios iki galo 
už jį atsakinga. Deja, kad ir kaip 
būtų norėjusi, mūsų savivaldy-
bė negalėjo į pastatą investuoti, 
kadangi jau dešimt metų, jeigu 
ne daugiau, jis yra visai kitos 
savivaldybės teritorijoje. Tik 
stogą vien dėl to, kad ten gy-
veno šeimos, mūsų savivaldybė 
maždaug prieš dešimtmetį ir 
uždengė. Bet uždengė tik pusę 

Apdovanojimai 
šviesuolius pasieks per 
Valstybės dieną 
Penktadienį surengtas 
nuotolinis „Aitvarų“ 
komisijos posėdis. 
Simbolinės „Aitvaro“ 
skulptūrėlės rajono 
šviesuoliams tradiciškai 
įteikiamos Lietuvos 
valstybės atkūrimo 
dieną – Vasario 16–ąją, 
tačiau šiais metais dėl 
pandemijos apdova-
nojimai nukeliami į 
liepos 6–ąją – Karaliaus 
Mindaugo karūnavimo 
– Valstybės dieną.

Šakių miesto šventės metu 
„Aitvaro“ statulėlės turėtų iš-
keliauti į šešių Šakių rajonui 
nusipelniusių šviesuolių ran-
kas. Vienas jų – Selindžerio 
protėvių gimtinėje – Sudarge 
pastatyti paminklą knygai 
„Rugiuose prie bedugnės“ 
sumanęs mūsų kraštie-
tis Rolandas Skaisgirys. 
Nepastebėta šiais metais ne-
liko ir itin aktyvi bei įvairias 
iniciatyvas ir veiklas puoselė-
janti Sudargo bibliotekinin-
kė Valerija Endriukaitienė. 
Kita „Aitvaro“ nominacija 
turėtų iškeliauti į buvusią 
Lietuvos mažąją kultūros 

sostinę – Lekėčius. Dar 
viena „Aitvaro“ stutulėlė 
turėtų atitekti Šakių kultū-
ros centro vaikų dainavimo 
grupei „Šmiki–šmaki“ (va-
dovai Aušrinė Stankaitienė, 
Jevgenijus Rutkauskas). 
Nominacija už įveiklinamą 
paveldą turėtų atitekti UAB 
„Gulbelė“. „Manau, kad tokia 
UAB „Gulbelės“ iniciatyva yra 
pagirtina, paveldo pastatus 
įveiklinti žymiai sunkiau, 
tam reikia nemažų inves-
ticijų“,– kalbėjo „Aitvarų“ 
komisijos narė Augenija Julė 
Kasparevičienė. O likęs apdo-
vanojimas turėtų skrieti šiais 
metais 35–uosius atkūrimo 
metus mininčiam Zanavykų 
muziejui. 

„Tikiu, kad iki liepos 6–
osios ir karantinas baigsis, 
ir žmonės bus pasiskiepiję, o 
mes saugiai susitiksime ir ap-
sikabysime“,– kalbėjo meras 
Edgaras Pilypaitis. 

Šie rajono savivaldybės ap-
dovanojimai yra tapę tradici-
ja, kasmet įteikiami labiausiai 
nusipelniusiems kraštiečiams 
rajono ir valstybės kultūros 
srityje.

LV inf. 

namo stogo – kitoje laiptinė-
je niekas negyveno, todėl per 
dešimtmetį iškorėjo stogas, 
anot jo užaugo beržai. Pasak 
E.Grigaitienės, dėl tos pačios 
priežasties liko teisiškai ne-
sutvarkytas ir žemės sklypas 
po juo. 

Po poros bevaisio susira-
šinėjimo metų su kaimynais 
mūsų rajono savivaldybės 
Biudžeto, turto ir strateginio 
planavimo skyriaus iniciaty-
va praėjusį ketvirtadienį prie 

Novairaisčio daugiabučio su-
sirinko abiejų savivaldybių 
atstovai. Mūsų savivaldybei 
atstovavo vicemeras Darius 
Jakavičius, E.Grigaitienė ir 
to paties skyriaus specialistė 
Sonata Gruzdaitienė, dalyvavo 
kaimyninės savivaldybės atsto-
vai, taip pat seniūnai – Jankų 
seniūnas Jevgenij Kušnarenko, 
kuriam priklauso rūpintis gy-
ventojais, nes tai jo seniūnijos 
žmonės, bei Lukšių seniūnas 
Vytautas Andziulevičius – pa-

statas yra būtent šios seniūni-
jos balanse. Už pastato nuomą 
gyventojai moka simbolinius 
centus, nes ir paties pastato 
likutinė vertė juokingai maža 
– 85 eurai su centais.

Tarp dangaus ir žemės
Dvylikos būstų name gyve-

nama tik viena laiptinė. Ir tai ne 
visa – iš šešių butų gyvena tik 
keturiuose. Gyventojai gyveni-
mu nesiskundžia, nieko iš nieko 
neprašo, norėtų tik vienintelio 

dalyko – kad Kazlų Rūdos sa-
vivaldybė perimtų pastatą. 
Problema ta, jog jie kaip socia-
linių būstų gyventojai kiekvie-
nais metais iki gegužės 1 d. turi 
deklaruoti pajamas, kad mūsų 
rajono savivaldybė žinotų, ar 
jie pagal pajamas yra vis dar 
socialinio būsto nuomininkai. 
Visos deklaracijos tvarkomos 
elektroniniu būdu, tačiau Šakių 
rajono savivaldybė prieigos prie 
sistemos neturi dėl paprasčiau-
sios priežasties – gyventojai ne 
mūsų. Patys gyventojai būstus 
norėtų išsipirkti, net kreipėsi į 
savivaldybę, tačiau teisės aktai 
socialinių būstų parduoti ne-
leidžia. Jeigu tai būtų savivaldy-
bės būstai, būtų kitas reikalas, 
sako E.Grigaitienė. „Jeigu pa-
statą pripažinsime netinkamu 
gyventi ir nurašysime, vadinasi, 
turime gyventojams suteikti 
kitą gyvenamąjį plotą, o šitą 
turėtume nugriauti“,– aiškino 
vedėja. Jeigu būstas netinkamas 
gyventi, jį reikia sunaikinti, pri-
dūrė ji. O čia gyvenantys žmo-
nės niekur kraustytis nenori 
– jie susidėję langus, ir van-
denį į butus iš šulinio įsivedę, 
žiemą šildosi kiekvienas atski-
rai, turi daržiukus. O ir darbu 
nesiskundžia – praktiškai visi 
dirbantys, vaikus į mokyklą 
vežioja Lekėčių mokyklinis 
autobusiukas.

„Nuvažiavome – žolė nu-
skusta, gėlės žydi darželiuose 
ir ant palangių, daržai žaliuoja 
– kurortas“,– įspūdžiais dalijosi 
E.Grigaitienė, pasidžiaugusi ir 
žmonėmis, ir rūpestingu Jankų 
seniūnu, kuris viską žino, visais 
čia rūpinasi. „Mano manymu, 
Kazlų Rūdos politikai neturi 
kito pasirinkimo kaip tik per-
imti turtą iš mūsų,– komentavo 
ji.– Jeigu spręstųsi teisiniai da-
lykai, tai spręstųsi ir visi kiti“. 

Novaraistyje apsilankę 
Kazlų Rūdos specialistai arti-
miausiu metu žadėjo klausimą  
dėl pastato perėmimo teikti 
svarstyti Kazlų Rūdos savival-
dybės tarybai. Mūsų specialis-
tai lygiai taip pat rengs klausi-
mą pastatą perduoti. Galutinį 
verdiktą pateiks politikai.

Planavo nugriauti
Novaraisčio daugiabučio, 

statyto 1966 metais, durpyno 
darbininkams, problemos pra-
sidėjo Lietuvai atgavus nepri-
klausomybę, kai 1991 metais jis 
perėjo LR Aplinkos apsaugos 
departamento žinion ir 1994 
m. rajono savivaldybė kreipėsi  
į minėto departamento Kauno 
rajono agentūrą statinius – ne 
vieną, o du daugiabučius na-
mus, dirbtuves, garažą, van-
dens gręžinį, tinklus ir 110 
metrų Novaraisčio gatvės 
perimti į savo balansą. Prašyme 
buvo išdėstyti argumentai, kad 
„pastatai jau kelinti metai yra 
griaunami ir niokojami“, ne-
saugomi, į durpyno teritoriją 
gali įvažiuoti bet kas. Pastatus 
ir įrengimus Šakių rajono 
valdžia, konkrečiai – Lukšių 
seniūnas, tikėjosi panaudoti 
vietos poreikiams. Net ir nu-
griovimui esant statybinių me-
džiagų poreikiui. Pastatai buvo 
perduoti per dešimt dienų (tai 
ne šiandien, kai biurokrati-
niai formalumai tęsiasi metų 
metais!). Vienas pastatas nu-
griautas seniai. Tačiau kitame 
žmonės liko gyventi. Ir tas jų 
gyvenimas apaugo proble-
momis, kurios sluoksniavosi, 
gilėjo, kol situacija dar labiau 
komplikavosi 2000 metais, kai 
Jankų seniūnija, o su ja – ir 
Novaraistis po administraci-
nio perskirstymo atiteko Kazlų 
Rūdos savivaldybei.

Vienišo daugiabučio Novaraistyje gyventojai pakibę tarp dangaus ir žemės – registruoti Kazlų Rūdos 
savivaldybėje, tačiau būstus nuomojasi iš Šakių savivaldybės, todėl norėtų, kad ir pastatas atitektų 
Kazlų Rūdai. A.Didžiapetrio nuotr. 



4 ®2021 m. birželio 8 d. Antradienis. Nr. 42 (456)

“Savaitgalis“

Viliasi, kad konferencija taps tradicine 
Kudirkos Naumiesčio 
Vinco Kudirkos gimnazija 
ketvirtadienį nuotoliniu 
būdu surengė respublikinę 
mokslinę–praktinę 
konferenciją „Mokausi 
ir augu 2021“. Prieš šios 
konferencijos jungėsi ne tik 
Šakių rajono mokiniai, ją 
klausė beveik šimtas svečių.

Konferencija buvo suskirsty-
ta į keturias dalis. Po jos atidary-
mo pranešimus skaitė buvę gim-
nazijos mokiniai – Vilniaus uni-
versiteto Chemijos ir geomok-
slų fakulteto Chemijos institu-
to doktorantė Greta Inkrataitė, 
Lazerių derinimo progrupio va-
dovas, UAB „Light Conversion“ 
atstovas Adomas Eikevičius bei 
Vytauto Didžiojo universiteto ir 

Kauno technologijos universite-
to absolventė, knygų redaktorė 
ir vertėja, lituanistinės mokyk-
los Vokietijoje mokytoja Akvilė 
Weinert. Vėliau konferencijoje 
pasirodė pradinių klasių, gam-
tos ir tiksliųjų mokslų bei so-
cialinių mokslų ir menų pogru-
pių pranešėjai, pristatę 37 pra-
nešimus. Juos skaitė Kudirkos 
Naumiesčio Vinco Kudirkos ir 
Lukšių Vinco Grybo gimnazi-
jos, Gelgaudiškio pagrindinės 
mokyklos, Pilviškių „Santakos“ 
gimnazijos, Griškabūdžio gim-
nazijos, Sūdavos pagrindinės mo-
kyklos, Kriūkų mokyklos–dau-
giafunkcio centro, Vilkaviškio 
Salomėjos Nėries pagrindinės 

mokyklos, Šakių „Žiburio“ gim-
nazijos, Marijampolės profesi-
nio rengimo centro Kudirkos 
Naumiesčio skyriaus, Kybartų 
Kristijono Donelaičio gimna-
zijos, Gražiškių gimnazijos mo-
kiniai.

„Pirmas blynas neprisvilęs, tik 
gražiai apskrudęs“,– juokėsi di-
rektoriaus pavaduotoja Birutė 
Adomavičienė. Konferencija pasi-
džiaugė ir gimnazijos direktorius 
Romas Eikevičius. „Sulaukėme tik-
rai nemažai dalyvių. Pritariu pava-
duotojos Vidmantos Venciuvienės 
minčiai, jog pasiekėme pagrindi-
nį šios konferencijos tikslą – par-
odėme, kad ir mažose mokyk-
lėlėse yra labai gabių mokinių, 

kurie gali daug ką pasiekti. Tad 
renginys pavyko, dalis praneši-
mų buvo labai geri, mokiniai nu-
stebino pastangomis ir idėjomis. 
Ši konferencija galėtų tapti tra-
dicine, ją būtų įdomu suorgani-
zuoti ir kontaktiniu būdu. Tačiau 
reikia pripažinti, kad nuotoliniai 
renginiai taip pat turi privalumų 
– juose turi galimybę dalyvauti 
daugiau mokinių“,– kalbėjo di-
rektorius.

Konferencijos tikslas – moty-
vuoti moksleivius siekti žinių, at-
rasti save renkantis tolimesnį gy-
venimo kelią. 

LV inf. 

Į egzaminus nešėsi ne tik 
rašiklius, bet ir kaukes 

Lietuvoje pirmadienį 
prasidėjo brandos 
egzaminų sesija. Sesija 
pradėta vieninteliu 
privalomu lietuvių 
kalbos ir literatūros 
brandos egzaminu norint 
gauti brandos atestatą. 
Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus 
duomenimis, į valstybinį 
brandos egzaminą 
užsiregistravo 160 rajono 
mokinių, mokyklinį 
egzaminą laikė dar 105 
abiturientai.

 
Egzaminas Šakių rajone 

vyko trijuose centruose – Šakių 
„Žiburio“ gimnazijoje, Šakių 
„Varpo“ mokykloje bei Lukšių 
Vinco Grybo gimnazijoje. 
Egzamine darbavosi 32 vyres-
nieji vykdytojai, vykdytojai bei 
administratoriai. Mokyklinis 
brandos egzaminas vyko trijo-
se mokyklose – Marijampolės 
PRC Kudirkos Naumiesčio 
skyriuje, Kudirkos Naumiesčio 
Vinco Kudirkos gimnazijoje ir 
Lukšių Vinco Grybo gimnazi-
joje. Egzaminui registruoti 105 
mokiniai. Kaip ir ankstesniais 
metais, mokiniai lietuvių kalbos 
ir literatūros egzamino metu 
turėjo parašyti rašinį, pasirinkę 
vieną iš siūlomų keturių temų 
– dviejų samprotaujamųjų ir 
dviejų literatūrinių. 

Anot Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjo Dariaus 
Aštrausko, egzaminuose gali 
dalyvauti ir saviizoliacijoje 
esantys mokiniai. Pirmadienį 
tokių mokinių, pagal Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerijos 
pateiktą informaciją, visoje 
Lietuvoje buvo vos keturi. 
„Mokinys, kuris yra saviizo-
liacijoje, turėjo ne vėliau nei 

prieš 48 valandas pasidaryti 
COVID–19 testą, taip pat, 
prieš patekdamas į egzamina-
vimo patalpas, jis turėjo atlikti 
ir greitąjį antigenų testą. Taip 
pat toks asmuo turėtų dėvėti 
respiratorių. Testus mokyklo-
je padėtų atliktų Šakių rajono 
savivaldybės visuomenės svei-
katos biuro specialistės, tačiau, 
manau, jog tokių atvejų bus vie-
netai“,– sakė D.Aštrauskas.  

Nacionalinės švietimo agen-
tūros duomenimis, valstybinį 
egzaminą laikyti pasirinko 17,2 
tūkst., mokyklinį – per 9,3 
tūkst. kandidatų. Pagrindinė 
egzaminų sesija tęsis iki liepos 
2 dienos, kai bus laikomas fizi-
kos valstybinis brandos egza-
minas. Rezultatai turėtų būti 
paskelbti iki liepos 23 dienos, 
o liepos 5–20 dienomis laukia 
pakartotinė sesija.

Brandos atestatui gauti 
mokinys ar buvęs mokinys 
turi išlaikyti du brandos eg-
zaminus: privalomą lietuvių 
kalbos ir literatūros ir dar 
vieną dalyko brandos egza-
miną ar atlikti brandos dar-
bą. Norintieji stoti į daugelį 
valstybės finansuojamų vietų 
aukštosiose mokyklose taip 
pat turi rinktis matematikos 
valstybinį brandos egzaminą. 
Iš viso kandidatai gali rinktis ir 
laikyti ne daugiau kaip septynis 
brandos egzaminus.

Laikydami egzaminus, abi-
turientai turi dėvėti kaukes, lai-
kytis saugaus atstumo.

LV inf. 

Su mokiniais pasimatė tik išleistuvėse 
Trečiadienio vakare 
Gelgaudiškio dvare sureng-
tos Šakių rajono meno mo-
kyklos absolventų išleistu-
vės. Mokyklos baigimo pa-
žymėjimai įteikti 25 mok-
sleiviams.

Muzikos skyrių (60–oji laida) 
šiais metais baigė 13 mokinių 
(vienas baigė mėgėjų ugdymo 
programą), Šokių skyrių (trečio-
ji laida) – devyni, o Dailės skyrių 
(25–oji laida) – penki Šakių rajo-
no meno mokyklos ugdytiniai. 
Praėjusiais metais meno mokyk-
lą baigė 31 moksleivis.

Išleistuvės ketverius pa-
staruosius metus rengiamos 
Gelgaudiškio dvare. Anot mo-
kyklos direktoriaus Einaro 
Martinaičio, ši vieta pasirink-
ta neatsitiktinai. „Tai labai iš-
kilminga vieta, dvarai seniau 
globojo menus, todėl ir šventę 
rengiame būtent čia“,– aiškino 
E.Martinaitis. 

Baigiamieji egzaminai Šakių 
rajono meno mokykloje šiais me-
tais, kaip ir pernai, vyko nuotoliniu 
būdu. „Deja, mokslo metus ir vėl 
baigėme nuotoliniu būdu – eg-
zaminai vyko nuotoliniu būdu“,– 
kalbėjo E.Martinaitis. Direktorius 

pridūrė, kad labai džiaugiasi, jog 
bent jau išleistuvės vyko ne nuo-
toliniu būdu. „Nors per išleistuves 
pasimatėme. Šiais mokslo metais 
mokyklą baigę mokiniai mišriu 
būdu mokėsi tik rugsėjo ir spa-
lio mėnesiais, vėliau viskas per-

sikėlė į nuotolinį ugdymą. Labai 
tikimės, kad nuo rugsėjo 1 die-
nos vaikai vėl galės grįžti į mo-
kyklą“,– vylėsi direktorius. 

LV inf.  

Ką mes 
pamiršome?

„Ką mes pamiršome?“,– iš-
ėjęs pasveikinti Šv. Petro aikš-
tėje susirinkusios minios, krei-
pėsi išrinktasis Jaunasis popie-
žius Pijus XIII. Jis, aišku, tik fil-
mo herojus. Talentingo režisie-
riaus Paolo Sorrentino serialo 
„Jaunasis popiežius“, kurį šiuo 
metu transliuoja LRT, pradžia. 
Herojus taikliai įvardija visus pa-
mirštuosius ir įvaro šoką savo 
aplinkos dogmatikams. Ir... pa-
bunda iš sapno...

Kiek dalykų iš tiesų mes pa-
mirštame? Kiek dalykų pamirš-
ta, o galbūt visai net apie juos 
niekada nežinojo naujieji pa-
saulio piliečiai? Taip pat jau-
nieji ir naujieji lietuviai, brit-
vomis pjaustydami širdis nu-
einančiai, kitą moralę, kitas nor-
mas, kitas arba dar kitas verty-
bes, kitas tradicijas puoselėju-
siai kartai. Atrodo, dėl savo ri-
botumo ir žinių stokos apie gy-
venimą, apie praeitį, apie tai, 
kas skiria tautas, kultūras, reli-
gijas ir kas jas jungia, žmogus 
net negalėtų vadintis piliečiu. 
Nes valstybė statoma ant jau 
padėtų pamatų, ji įpareigoja 
mąstyti ir daug dalykų suprasti. 
Antraip ji stagnuoja, ji nesivys-
to. Nesuvokdamas savo praei-
ties klaidų net žmogus nega-
li matyti savo ateities ir turė-
ti savo gyvenimo vizijos. O ką 
jau kalbėti apie valstybę, ku-
rią jis kuria!

Taigi ką mes, eiliniai piliečiai, 
pamiršome? Galbūt kai kurie, 
skubėdami į išsiilgtą pajūrį ar 
kur prie ežerų, šašlykinių eilė-
se ar prie parduotuvių vitrinų, 
rinkdami tėvams dovanas...

Mes pamiršome Dievą!
Tokį, kuris vienodai gailes-

tingas ir teisingas visiems. 
Teisiesiems ir nusikaltėliams. 
Vargšams ir visko pertekusiems. 
Su juo lūpose žmonės skynė ke-
lius į savo sąžinę, su juo beldėsi 
į artimo širdį, su juo palikdavo šį 
pasaulį kitiems. Galbūt šiek tiek 
doresnį, tvarkingesnį ir labiau 
mylintį. Jis gailestingas ne tik 
išrinktiesiems, bet ir atstumtie-
siems, ne tik mūsų draugams, 
bet ir priešams. Kažkada mokė-
jome atleisti. O jei nemokėjo-
me, vadinasi, niekada to Dievo 
širdyje ir nenešiojome. Ir vis la-
biau tolome nuo jo.

Žmogus tapo pats sau tei-
sėju ir išteisintoju, nebeliko 
Absoliuto, kuris į tavo sąžinę gali 
pažvelgti iš šalies. Neliko?!

Birželio 3 dieną sukako 33-eji 
metai po Lietuvos persitvarky-
mo sąjūdžio gimtadienio, ku-
rio ištakų reiktų ieškoti Sibiro 
gulaguose, kalėjimų kamero-
se, užrašuose partizanų ar sa-
vanorių paminklų akmenyje, 
jų dainose ir laiškuose, jų tes-
tamentuose ir krauju apšlaks-
tytose mylimųjų nuotraukose. 
Šitą istoriją kūrė gyvi žmonės, 
vedini vienintelės jėgos – mei-
lės Dievui ir Tėvynei. Ji buvo 
pati didžiausia stiprybė ir rams-
tis nepalūžti, neišklysti iš ke-
lio. Nors buvo visko. Nes žmo-
gus yra tik žmogus. Klystantis, 
klumpantis, bet, ačiū Dievui, 
vėl prisikeliantis.

Šiandien mes vis ginčijamės, 
už kokią Lietuvą kovojome. 
Sąjūdžio aktyvistas Šakių pa-
ežerėje į Šeimų maršą susirin-
kusiems dalyviams porino, kad 
ne už tokią. Tarybos narė laik-
raščiui kalbėjo, kad jos tėvelis 
tremtinys svajojo būtent apie 
tokią Lietuvą. Vienas iš Lietuvos 
Sąjūdžio iniciatorių ir idėjinių 
vadų guodėsi, kad „Tėvynė po 
velnių eina“...  Į dešimtąją de-
šimtį perkopęs mano uošvis irgi 
nesustoja kartojęs, kad pasaulis 
sugedo, kad niekada taip blo-
gai, kaip dabar, nebuvo.  

Žmonės iš prigimties mėgsta 
idealizuoti praeitį, tik toje pra-
eityje gyvendami, matyt, kaž-
ko nepastebėjo, kažką pamir-
šo. Gal Dievą ir savo pačių laiki-
numą? Praeities akimirkos lai-
mė, galbūt šlovė, galbūt turė-
tos pareigos, kurių bėgant me-
tams nebeliko, galų gale, jau-
nystė tada į pasaulį žvelgė ki-
tomis akimis. Dabar pasikeitė-
me mes, tai ir pasaulis kitaip 
atrodo. Ir Tėvynės vardas lū-
pose skamba mažiau viltin-
gai. Kodėl?

Gal meilės Dievui liko per ma-
žai? Gal meilės Tėvynei?

Tada galbūt lieka paklaus-
ti tik savęs – ką gi tu, žmogau, 
tuos 33-ejus metus, na gerai, 
per pastarąjį dešimtmetį, nuvei-
kei dėl JOS? Ar tai viskas, kad, 
vykdydamas šventą savo prie-
dermę, atėjai prie balsadėžės 
ir, pažymėjęs vieną ar kitą kan-
didatą, laukei, kad ims viskas ir 
apvirs aukštyn kojomis? Ir dar 
gal keikei, kritikavai, o gal išgir-
dai, kad tave kažkas sukritika-
vo ir užpykai? Atsiribojai? Lėkei 
ieškoti teisybės teisme, nūnai 
pamiršęs, kad Dievas myli vi-
sus? Net tuos, kuriems jis ne-
egzistuoja.

Rajono meras Edgaras feis-
buke prisiminė Sąjūdžio gim-
tadienį, skirtingai nei tie, ku-
riems tas Sąjūdis ir nepriklauso-
ma Lietuva su visomis ES privi-
legijomis ir paramomis, su visa 
biurokratija ir visais malonumais 
šiandien atrodo taip savaime 
suprantami. Bet svarbiausia – 
su saugumo mūsų laisvei ga-
rantija! Merui tada buvo vos de-
šimt metų, o gal nė tiek netu-
rėjo. Bet jau tada buvo smalsu, 
ką reiškia trispalvė, kurią pasi-
siuvo iš kaspinų. Savo poste jis 
citavo tautinės mokyklos įkvė-
pėją Meilę Lukšienę, kuri per 
steigiamąjį Sąjūdžio suvažiavi-
mą kalbėjo: „Paskatų reikia vi-
sose srityse, ir ekonomiškai ne-
atsistosime ant kojų neišsiau-
ginę žmogaus. Reikia padėkoti 
mūsų motinoms, poezijai, me-
nui, mokslininkams ir tūkstan-
čiams mokytojų, kurie saugojo 
ir puoselėjo tautos bei žmogaus 
gyvybę. Tačiau šalia žiburiuojan-
čių veidų eina per mūsų sudė-
tingą istoriją sunkiais, kartais ir 
purvinais batais vergas. Jis gi-
liai įsisunkęs beveik kiekvieno 
mūsų viduje. Vergiškumas gim-
do nuolankumą, paklusnumą, 
norą įsiteikti stipresniam, gim-
do skundikus, melagius, o silp-
nesnių atžvilgiu – nuožmumą, 
panieką, autoritariškumą, neto-
leranciją, bailumą, nesavaran-
kišką mąstymą bei sprendimą 
ir daugybę kitų labai nemalo-
nių mūsų visuomenės bruožų. 
(...) Reikia gilaus žmogiškumo, 
orumo ir tautinės savigarbos, 
kuri įpareigotų mus elgtis pa-
garbiai su kiekvienu žmogumi 
ir gerbti teisybę, visų pirma už 
ją kovoti“.

Taigi ką mes dar pamiršo-
me?

Mes pamiršome Žmogų – 
svarbiausią Dievo kūrinį!

Gelgaudiškio dvare Šakių rajono meno mokykla išleistuves švenčia jau ne pirmą kartą. A.Didžiapetrio nuotr.

Po nelengvų pandeminių mokslo metų ir ilgo nuotolinio mokymosi 
abiturientai pirmadienį laikė pirmąjį privalomą egzaminą. 

Šakių rajone valstybinis lietuvių kalbos ir literatūros egzaminas 
laikytas Šakių „Žiburio“ ir Lukšių Vinco Grybo gimnazijose bei 
Šakių „Varpo“ mokykloje. A.Didžiapetrio nuotraukos. 
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Dviračių sportas Šakiuose – 
įdirbio ir teisingos mados reikalas

O naujai asfaltuota ir dvi-
ratininkų per kelerius metus 
jau vyšnia ant torto vadinama 
Plokščiuose esanti įkalnė sugė-
rė daugybę emocijų, prilygstan-
čių kone „Tour de France“. „Po 
asfaltavimo ji tapo dar states-
nė“,– tikina dviratininkai, bet 
šis faktas tik dar labiau kaitina 
aistras, ypač, kai finišas jau čia 
pat. Vienas pagrindinių rengi-
nio organizatorių JKSC direk-
torės pavaduotojas Paulius 
Puskunigis pasidžiaugė, kad 
intensyvūs pasiruošimo dar-
bai, kurie trunka net sunku 
tiksliai įvardinti kiek savaičių 
ar mėnesių, pasiteisina: „Jau 
turime įdirbį, todėl ir kalbėtis 
su renginio partneriais kur kas 
paprasčiau, kasmet sulaukiame 
gausaus būrio dalyvių, turime 
nuolatinius pagalbininkus, 
savanorių komandą, mums 
talkinančias ir varžyboms bū-
tinas įstaigas – policiją, grei-
tosios medicinos pagalbos 
stotį, už tai esame dėkingi, o 
vietiniai žmonės jau irgi žino, 
ko tikėtis, labai šiltai palaiko 
dviratininkus, matosi, kad visi 
išsiilgę bendravimo, renginių, 
sporto“. 

„Šakiai Grand Prix 2021“, 
kaip ir pernai, sulaukė maž-
daug 300 dalyvių, kurie, kaip 
įprasta, buvo suskirstyti į tris 
pajėgumo divizionus (D1, D2 
ir D3). Svarbiausios kovos vyko 
tarp elitinių pirmojo diviziono 
(D1) dviratininkų. Šiame divi-
zione startavo 87 profesionalūs 

Lietuvos ir Latvijos sportinin-
kai. Gausiausias buvo antrasis 
divizionas. Jame savo sugebėji-
mus demonstravo ir tapusavyje 
varžėsi 115 pažengusių mėgėjų 
dviratininkų. Trečiasis divizio-

ir D2 dalyviai pagal pajėgumą 
turėjo įveikti 55,8 km atkarpą, 
o sekmadienį buvo dėliojami 
visi lemiami taškai, kai dvi-
ratininkai rungėsi 88,42 km 
atkarpoje. Trečiojo diviziono 
dalyviai atitinkimai šeštadienį 
ir sekmadienį turėjo įveikti – 
21,75 km ir 44,26 km atkarpas. 
„Šakiai Grand Prix 2021” buvo 
antrosios iš penkių šiemet nu-
matytų Lietuvos plento taurės 
lenktynių.

Ganėtinai vėlų sekmadienio 
vakarą kalbinti renginio orga-
nizatoriai konstatavo tai, ką ir 
kasmet: „Nuovargis šią akimir-
ką ima viršų, bet iš esmės viskas 
pavyko sklandžiai. Buvo porą 
rimtesnių incidentų trasoje, 
bet tai neišvengiama varžybų 
dalis. Viename jų gana sunkiai 
nukentėjo latvių sportininkas. 
Deja, toks šis sportas... Tačiau 
iš kitų renginio dalyvių sulau-
kėme daug teigiamų atsiliepi-
mų ir tuo labai džiaugiamės, 
vadinasi, dirbta ne veltui“. Tiek 
P.Puskunigis, tiek jam ne vie-
nerius metus talkinantis dvi-
račių sporto entuziastas Darius 
Pavalkis pasakoja, kad viskas 
kadaise prasidėjo nuo svajonės, 
kai patys žiūrovų gretose ste-
bėdavo tokio masto renginius. 
Svajonė tapo realybe – Šakiai 
jau žinomi Lietuvos dviračių 
sporto entuziastams. Kita jų 
svajonė buvo ta, kad surengus 
lenktynes rajone liktų ne vien 
prisiminimai apie savaitgalinį 
renginį, bet ir apčiuopiamesnė 
nauda. Šiai svajonei, pasirodo, 
sako abu, irgi lemta pildytis: 
„Kai visame pasaulyje dviračių 
sportas populiarėja, norisi, kad 

ir jaunoji karta juo susidomėtų, 
priimtų tai kaip alternatyvą pa-
syviam laiko leidimui. Jau kurį 
laiką Šakiuose tris kartus per 
savaitę vaikams prie jauni-
mo kūrybos ir sporto centro 
organizuojamos dviračių tre-
niruotės. Jas lanko dvidešimt 

vaikų. Tai yra būtent ta tikroji 
viso penkerių metų renginių 
organizavimo pridėtinė vertė“. 
Kas žino, gal tarp jaunųjų dvi-
ratininkų jau yra ir naujas au-
gantis Ramūnas Navardauskas 
ar Simona Krupeckaitė...

Lina Morkūnienė

nas buvo skirtas mėgėjams, 
pradedantiesiems, vaikams ir 
apskritai visiems, norintiems 
išbandyti jėgas. Tokių buvo 94, 
iš kurių ir šeši šakiečiai dvira-
tininkai. Vienas jų – Giedrius 
Vilčinskas – pademonstravo 
puikius rezultatus ir trečiajame 
divizione tapo absoliučiu nu-
galėtoju. O komandinėje įskai-
toje mūsiškai „Šakiai – Vėjas“ 
užėmė antrąją vietą. 

Kaip ir pernai, organi-
zatoriai pasirūpino išskirti-
niais skulptoriaus Kęstučio 
Dovydaičio sukurtais apdova-
nojimais trims pagrindiniams 
pajėgiausio D1 diviziono lai-
mėtojams – pirmąją vietą čia 
užėmė nuo 2014 metų dviračių 
sporte dalyvaujantis 21 metų 
sporto mokyklos „Gaja“ auk-
lėtinis Rokas Kmieliauskas. Jo 
vidutinis greitis 45,87 km/h, 
tokiu greičiu jis per dvi dienas 
įveikė 152,8 km. Antrąją vie-
tą pirmame divizione užėmė 
latvis Alekss Krasts, o trečiąją 
– Eimantas Gudiškis.

„Šakiai Grand Prix 2021” 
– buvo dviejų dienų varžybos, 
kurias sudarė taip vadinamasis 
prologas ir du etapai. Prologas 
– tai etapas asmeninių lenkty-
nių laikui, kurio metu visų trijų 
divizionų dviratininkai turėjo 
įveikti 8,5 kilometrų atstumą. 
Po jo, šeštadienį, divizionų D1 

pradžia 1 psl.

Nors organizatoriai žiūrovų nekvietė, tačiau sportininkus palaikančiųjų užteko, o gyventojams, 
pro kurių namus driekėsi trasa, reginių taip pat buvo sočiai. Žmonės pasiilgę bendravimo, renginių, 
sporto – tai akivaizdu. A.Didžiapetrio nuotraukos. 

Šakietis Giedrius Vilčinskas mėgėjų divizione (D3) tapo absoliučiu 
nugalėtoju: „Jei būčiau nesiruošęs ir užkopęs ant nugalėtojų 
pakylos, gal ir užsiriestų nosis, bet iš tiesų pastaruosius dvejus 
metus tikslingai treniravausi, bet, žinoma, šis pasiekimas man 
malonus. Tiesiog dariau tai, ką sugebu geriausiai“. 

Varžybų naujiena – taip vadinamasis prologas, kitaip tariant, 
asmeninių lenktynių laikui etapas, - jo metu visų trijų divizionų 
dviratininkai turėjo įveikti 8,5 kilometrų atstumą. 

Organiztoriai pripažįsta, kad įdirbis leidžia kasmet vis lengviau organizuoti masinį renginį, tačiau 
incidentų šiame sporte neišvengsi. Ypač, kai trasa turi smagių įkalnių ir nuokalnių. Vienas incidentas, 
deja, latvių sportininkui baigėsi sunkia trauma. 

Rajono savivaldybės meras Edgaras Pilypaitis ne tik pasveikino gausiai susirinkusius dalyvius, bet pistoleto šūviu paskelbė ir startą. 
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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
2 kambarių butą renovuojama-
me name, Šakiuose. Tel. 8-694 
32-853.

Namą Kęstučio g., Šakiuose (su 
ūkiniais pastatais, garažu, 21a 
sklypas). Tel. 8-698 04-259.

Sodybą Sudarge (mūriniai pastatai, 
yra 0.80 ha žemės) – 8500€. Tel. 
8-605 89-648.

Sodybą Išdaguose (25a žemės, 
gyvenamas namas mūrinis), kaina 
sutartinė. Tel. 8-682 60-695.

8a sodą „Draugystės“ bendrijoje 
– 7000€. Tel. 8-677 49-809.

Sodą „Draugystės“ bendrijoje (su 
nameliu, 2019-2020m. statybos). 
Arba išnuomoja už priežiūrą. Tel. 
8-611 37-541.

7.55 ha žemės. Dalis iš 22.64 ha 
dirbamos žemės sklypo Augiškių 
k., Keturvalakių sen. Našumo ba-
las 52.9. Kadastriniai matavimai. 
Likusią dalį galima išnuomoti. Tel. 
8-641 91-115.

Transporto 
priemonės
2007m. BMW-525 (tvarkingas au-
tomobilis, mylėtas ir prižiūrėtas, TA 
iki 2022 11 20, draudimas, naujos 
M+S padangos, nauji stabdžių dis-
kai ir kaladėlės, nauji tepalai ir visi 
filtrai), kaina derinama. Tel. 8-695 
36-639.

2013m. SEAT IBIZA D – 3600€, 
2010m. OPEL ZAFIRA D – 2700€, 
2008m. VOLVO V50 D – 2700€, 
2007m. RENAULT SCENIC D 
– 1700€, 2010m. ŠKODA SUPERB 
(benzinas) – 5200€, 2009m. PEU-
GEOT-308 (benzinas) – 2800€, 
2005m. OPEL ASTRA (benzinas) 
– 1700€. Tel. 8-685 24-036.

1996m. VW VENTO D (centrinis, 
signalizacija, el.langai, kablys) 
– 400€. Tel. 8-610 45-130.

Autodetalės
R17 „Peugeot“ lietus ratlankius, 
keturias padangas 225/45 (mažai 
naudotos, švedų), kaina sutartinė. 
Tel. 8-611 37-541.

Žemės ūkio 
technika
Geros būklės šešiatonę priekabą su 
dokumentais. Tel. 8-687 57-187.

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

„Kitkinio“ preso „Ferguson“ dalis, 
mechaninę talę. Tel. 8-624 16-601.

Traktorinę 2 PTS-4 priekabą su do-
kumentais. Tel. 8-699 55-549.

Presą „Fortschtitt 454K“. Tel. 8-655 
13-649.

Presą „Fortschtitt 454K“, grėblį 
„Dobilas 3“, dalginę šienapjovę, 
400l purkštuvą, koklius. Tel. 8-610 
45-130.

Kultivatorių prie T-25 traktoriaus. 
Tel. 8-624 85-784.

Vartytuvą – grėblį, lenkišką rotaci-
nę šienapjovę. Tel. 8-645 78-631.

Šienapjovę, grėblį - vartytuvą, vien-
vagę bulviakasę. Tel. 8-698 40-749.

Prie T-25 grėblį, purkštuvą, lėkštes, 
vartytuvą, kultivatorių, rotacinę 
šienapjovę, vienaašę priekabą. 
Tel. 8-614 58-292.

4m kultivatorių, 1000l purkštuvą, 
7m pelkines lėkštes, kompresorių. 
Tel. 8-611 56-541.

MTZ-50, GAZ-53, 3t cisterną, 120 
diametro vamzdį. Tel. 8-611 56-541.

K-700 plūgą, pentininius volus, 
215/65 R15 M+S padangas su 
diskais. Tel. 8-611 56-541.

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

Telefoną „Samsung“, siuvimo 
mašiną „Privileg“, mažai naudotą 
kompiuterį. Tel. 8-615 30-278.

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

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

Naujus plastikinius langus, duris. 
Projektavimas, montavimas, re-
guliavimas. Tel. 8-679 19-711.

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

Eglės medieną: dviejų pjovimų – 
770€, vieno pjovimo lentas – 550€. 
Pristatome. Tel. 8-630 32-028.

Statybinę medieną 15x15, 15x5, 
12x12, 12x6, 10x10, 10x5, lentas. 
Tel. 8-613 71-277.

Buitinį stiklą 4 mm 120x15 (40 vnt.), 
130x50 (10 vnt.), dujų balioną, kai-
na sutartinė. Tel. 8-611 37-541.

Metalinius vamzdžius 50 mm storio 
tvoros stulpeliams, vyrišką rusų ga-
mybos dviratį. Tel. 8-689 67-121.

Gyvos prekės
Apsiveršiavusią karvę su veršeliu. 
Tel. 8-641 19-632.

Veršingą telyčią. Tel. 8-647 74-259.

Aviną. Tel. 8-686 10-784.

Kiaulę skerdimui ir 9 mėn. telyčaitę. 
Tel. 8-698 19-357.

Kitos prekės
Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis, skroblas - 28€. Prista-
tome nemokamai. Galime 
atvežti kaladėmis. Tel. 8-676 
12-020.
Akmens anglį, baltarusiškus dur-
pių briketus, granules, lapuočių 
pjuvenų briketus. Atveža. Tel. 8-
686 09-222.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus. Tel. 
8-677 44-884.
Beržines, alksnines, uosines mal-
kas rąstais arba kapotas. Atraižas 
pakais arba supjautas. Atvežame 
nemokamai. Matuojame vietoje. 
Tel. 8-690 44-060.
Supjautas ir nesupjautas atraižas, 
beržines, alksnines, uosines malkas 
rąstais, supjautas kaladėmis ir skal-
dytas. Tel. 8-692 74-669.
Skaldytas, rąsteliais, alksnines, ber-
žines malkas, juodalksnio atraižas 
supjautas arba nepjautas pakais. 
Tel. 8-699 40-234.
Malkas: beržo, uosio, skroblo, 
ąžuolo ir juodalksnio kalades, su-
kapotas. Vežu po 10m. Pristatome 
per 2-3 dienas. Turime sausų. Tel. 
8-627 39-559.
Malkas skaldytas, beržines, alks-
nines, uosines, stambias alksnio 
atraižas, pakais arba supjautas. 
Tel. 8-610 45-504.
Malkas: beržas, juodalksnis, ąžuo-
las, uosis, skroblas. Skaldytas, kala-
dėmis, rąstais. Tel. 8-634 09-998.
Malkas: beržas, juodalksnis, uosis. 
Galime atvežti kaladėmis nuo 5m. 
Tel. 8-602 06-336.
Beržo, juodalksnio malkas – 45 €/
m. Pristatome. Tel. 8-630 32-028.
Įvairias malkas dvimetriais. Galiu 
atvežti supjautas ir sukapotas. Tel. 
8-615 97-284, 8-624 32-558.
Drebulės, eglės, pušies malkas – 35 
€/m. Atvežame. Tel. 8-630 32-028.
Ąžuolo, uosio malkas – 65 €/m. 
Atvežame. Tel. 8-630 32-028.

Pigiai skaldytas lapuočių malkas. 
Tel. 8-623 28-100.
Pigiai beržo, juodalksnio skaldy-
tas malkas. Atvežame. Tel. 8-623 
28-100.
Pigiai uosio, ąžuolo skaldytas mal-
kas. Tel. 8-663 72-263.
Uosio malkas. Tel. 8-616 75-805.
Skaldytas kaladėmis malkas – nuo 
25 €/m. Tel. 8-695 50-400.

Pigiai stambias pušies atrai-
žas pakais po 4m. Atvežu ir 
supjaunu pas jus kieme. Tel. 
8-675 72-630.
„Concordia“ ir „Belarossa“ bulves. 
Tel. 8-652 07-803.
Rinktines bulves „Vineta“, „Con-
cordia“, „Levantine“, „Ricardo“, 
„Catania“ - 5 €/25 kg, nekondici-
nes – 3 €/30 kg, rinktines morkas 
– 30 ct/kg, burokėlius – 20 ct/kg. 
Tel. 8-621 87-702.
Pašarines bulves, miežius. Atvežu. 
Tel. 8-602 10-054.
Avižas – 120 €/t. Tel. 8-621 91-190.
Kviečius, miežius. Tel. 8-609 74-477.
Garstyčių ir aliejinio ridiko sėklas, 
tinkančias posėlio ir tarpinių pa-
sėlių sėjai. Tel. 8-610 45-317.
Melasą, rankinę žolės sėjamąją, 
200-600-1000l talpas, 220-380V 
malkų skaldykles, grūdų malū-
nus, traiškytuvus, burokų tarkas, 
sviestamušes, pieno separatorius, 
pašarinius grūdus, traiškytus mi-
šinius, kukurūzus, daugiamečių 
žolių sėklas, garstyčias, ridikus. 
Tel. 8-658 97-372.
Dvigulę vilnos patalynę (4 vnt.) ir 
viengulę (3 vnt.), kaina sutartinė. 
Tel. 8-611 37-541.
Malūną, pjovimo, obliavimo, grę-
žimo, frezavimo stakles, kompre-
sorių, variklius, sulčiaspaudę. Tel. 
8-616 91-720.
Naujus ir naudotus vokiškus papra-
stus ir elektrinius dviračius. Akumu-
liatoriams suteikiama garantija. Tel. 
8-603 24-694.
Tvarkingą vokišką pianiną „August 
förster“ - 750€, apynaują „Yamaha 
Portable Grand“ - 560€. Tel. 8-620 
13-500.

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.
Automobilius, mikroautobusus, 
autopriekabas. Gali būti daužti, 
po avarijų. Tel. 8-692 82-752.
Automobilius aukščiausia kaina. 
Gali būti nevažiuojantys. Sutvar-
kome dokumentus. Pasiimame 
patys jums patogiu laiku. Tel. 8-
625 08-683.

Geromis kainomis važiuojančius 
ir nevažiuojančius automobilius. 
Būklė nesvarbu. Pasiimame. Tel. 
8-658 48-868.
Brangiai benzininius ir benzinas 
- dujos automobilius VW, AUDI, 
BMW, TOYOTA, MB, OPEL, MIT-
SUBISHI, NISSAN nuo 1985m.iki 
2000m. Sutvarkau dokumentus. 
Tel. 8-686 94-982.
Automobilius (lengvuosius, auto-
busus, sunkvežimius, visureigius), 
sodo traktoriukus aukščiausia kai-
na. Tel. 8-624 36-612.
Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Mokėsiu iki 250€. 
Pasiimu pats. Tel. 8-618 04-895.
Miniveną iki 800€, sunkvežimiuką. 
Gali būti su defektais. „Kercherį“. 
Tel. 8-672 38-276.

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.
Traktoriuką – žoliapjovę su defektu. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8-618 
04-895.
Motorolerius, keturračius, auto-
mobilius, sunkvežimius, traktorius, 
motociklus. Gali nevažiuoti. Tel. 8-
621 33-468.
Pjūklą, nešiojamą kompiuterį, 
traktoriuką – žoliapjovę, benzini-
nę frezą, plastikinius langus. Tel. 
8-621 33-468.

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.

„Issa Brown“ vištaitės
Šeštadienį „Zanavykų turguje“ pardavinėsime 

5.5 mėn. vakcinuotas olandiškas vištaites.
Prekiausime mėsiniais ančiukais, vienadieniais ir 

paaugintais 3-4-5-6 savaičių broileriais, Cimakausko ūkio 
didžiaisiais mėsiniais BIG-6 veislės kalakučiukais. 

Kokybė garantuota. Tel. 8-630 16-659. R-0312

”Vilniaus paukštyno“ viščiukai!
Birželio 11 d. (penktadienį) 
bus parduodami Vilniaus paukštyne išperinti vakcinuoti greitai augantys (ROSS-
208) vienadieniai mėsiniai viščiukai, 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, juodas, 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-
03

46

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-0345

Rumšiškių paukštyno viščiukai
Didieji mėsiniai  kalakutai !!!

Birželio 10 d. (ketvirtadienį) 
Šakių rajone prekiausime UAB Rumšiškių paukštyne išperintais 

vakcinuotais vienadieniais, paaugintais 2-3 sav ir 1-1.5 kg mėsinias 
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.

R-0203

R-
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R-
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LAIMUČIO PALIONIO FIRMA 

PERKA 
BULIUS, KARVES, 

TELYČIAS SKERDIMUI
Mokame 6% ir 21%, 
atsiskaitome vietoje

Tel. 8-617 22283 R-
03

44
R-

00
58

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-

03
48
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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,
birželio 10 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 Vakaras su Edita.
13.00 1000 stebuklų.
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 Klauskite daktaro.
19.30 Gimę tą pačią dieną.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Jaunasis popiežius“.
23.00 „Skyrybų vadovas draugėms“.

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
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 „Užpuolikai“. (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 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Tekančios saulės namai“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.55 „Naktinė pamaina“.

BTV 
6.20 „CSI. Majamis“.
7.20 „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 Betsafe - LKL.
21.00 „Prisiminti pavojinga“. (f)
23.20 „Infiltruotas“. (f)

Penktadienis,
birželio 11 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 Gimę tą pačią dieną.
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 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Auksinis protas.
23.05 „Warcraft. Pradžia“. (f)

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
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 Laisvas smūgis. Futbolo šou.
21.25 UEFA EURO 2020 atidarymo 

ceremonija.
21.50 UEFA EURO 2020 futbolo 

čempionatas. Turkija – Italija.
0.10 Laisvas smūgis. Futbolo šou.

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 „Rio 2“. Animac.f.
21.25 „Solo. Žvaigždžių karų istorija“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.20 „Dingusi šeima“. (f)

BTV 
6.20 „CSI. Majamis“.
7.20 „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 Betsafe – LKL čempionatas.
21.00 „Amerikietiškos imtynės“.
23.00 „Terminatorius“. (f)

Mirtis – tai slenkstis, bet 
ne pabaiga,

Brangiausi žmonės eina 
ir palieka,

Tačiau nuo jų 
nusidriekia šviesa

Ir atminty gyvi išlieka.
Dėl ilgamečio folkloro 

ansamblio nario 
Sigito Duobos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 
žmoną, sūnus ir brolius 
su šeimomis bei visus 

artimuosius.
Folkloro ansamblis 

„Santaka“
Jo sielą, Viešpatie, 

parveski
Žvaigždžių keliais į 

amžinus namus.
Atleisk ir prie savos 
širdies priglauski,

Ji ten ilsėsis ir laiminga bus.
Dėl ilgamečio choristo 
Sigito Duobos mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 

žmoną Ireną ir visus 
artimuosius.

Sintautų bažnyčios 
choristai ir vadovė

Dėl Rimanto Lenkčio 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame
Valę 

BUTKERAITIENĘ,
Audrių ir Virginijų 

POVILAIČIUS,
jų šeimas ir artimuosius.
Kubilių žemės ūkio bendrovė

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

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
UAB „Raskafas“ brangiai veršelius 
auginimui. Mokame PVM, nurašo-
me veterinarijoje. Dirbame kasdien. 
Tel. 8-620 53-868, 8-693 07-001.

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.

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

Reikalingi
Įmonei Lekėčiuose reikalin-
gas vilkiko vairuotojas. Dar-
bas Lietuvoje, atlyginimas 
sutartinis. Tel. 8-682 52-094.

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

Mobilivalykla.lt mobilus 
minkštų baldų, čiužinių, 
kilimų, automobilių salonų 
ekologiškas valymas garais! 
Tel. 8-631 56-395.
Profesionalus cheminis drabužių ir 
kilimų valymas. Pristatyti adresu: 
Draugystės takas 6, Šakiai. Tel. 8-
635 87-809, 8-616 03-159.

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

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

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

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.
Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, ak-
menukus ir kitus krovinius. Mani-
puliatoriaus paslaugos. Tel. 8-615 
18-521.

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.

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
Vokiška įranga greitai ir 
kokybiškai betonuojame 
grindis. Tel. 8-655 30-656, 
www.grindubetonavimo-
darbai.lt
Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir įstatome nerūdijančio 
plieno kaminų įdėklus į ka-
minus. Pristatomi apšiltinti 
kaminai. Tel. 8-610 85-100, 
8-634 64-490.
Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
Stogų dengimas bei visi 
skardinimo darbai. Dirbame 
su savo bei užsakovo medžia-
gomis. Tel. 8-639 19-943.
Greitai ir kokybiškai atlie-
kame skardinimo darbus su 
savo ir užsakovo medžiago-
mis, lietaus sistema, kraigai, 
vėjinės, kaminai, stogų kei-
timas. Tel. 8-634 31-278. 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

Atliekame visus skardinimo 
darbus, dengiame stogus, 
renovuojame senus. Tel. 8-
685 24-332.
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.
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.
Remontuoju traktorių, kombainų 
variklius, vairo hidraulo ir elektros 
sistemas. Virinu pusautomačiu 
suvirinimo aparatu (ir aliuminį). 
Atvykstu. Tel. 8-682 92-203.

Nemokamai iškertame me-
džius - krūmus, melioracijos 
kanalus, viską išvežame. 
Perkame žaliavą biokuro ga-
mybai. Perkame kirtimo at-
liekas biržėse, išsitraukiame 
patys. Tel. 8-621 87-702.
Pjauname žolę traktoriuku, 
trimeriu, žoliapjove, kerpa-
me gyvatvores, pjauname 
medžius. Tel. 8-656 30-135.
Pjauname žolę žoliapjove, trimeriu. 
Tel. 8-601 46-300.
Pjaunu žolę trimeriu, apleistas pikt-
žolėmis teritorijas – nuo 2 €/a. Tel. 
8-606 81-959.
Greitai, tvarkingai pjauname mal-
kas kliento namuose, sukapojame. 
Tel. 8-625 85-013.

Nuoma
Išsinuomotų butą arba namą Ša-
kiuose. Tel. 8-667 25-139.

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
dirbamos žemės. Moku brangiai, 
galiu sumokėti į priekį. Tel. 8-686 
73-967.

 
UAB „AUGA Grūduva“ 

Ieško darbuotojų, galinčių ir norinčių 
vasaros metu užsidirbti iki 5 Eur per val. 

 
Darbo pobūdis cukrinių runkelių ravėjimas 
Darbo vieta Gotlybiškių k., Šakių r. 
Darbo laikas 2021 m. gegužės - liepos mėn. 
Atlyginimas iki 5 Eur per valandą bei iki 50 Eur per 

dieną priklausomai nuo atlikto darbo 
kiekio ir kokybės 

Amžius visi asmenys, norintys ir galintys dirbti 
laukuose, vyresni, negu 14 m. 

Reikalavimai gera sveikata ir gera nuotaika, noras dirbti 
ir užsidirbti, kruopštumas, atsakingumas 

Tel. pasiteirauti: 8 600 50671 
 

R-0343

Kubilių žemės ūkio bendrovė nuolatiniam darbui 
ieško fermos vedėjos (o) – zootechnikės (o)

Skambinti: 8-620-69500, 8-620-69501. R-0365

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

Įvairūs
Reikalinga priežiūra, globa ar 
slauga namuose? Teikiame šias pa-
slaugas: maitinimo organizavimas, 
pagalba buityje ir namų ruošoje, 
asmens higienos paslaugos. Tel. 
8-685 84-109, www.lankomoji-
pagalba.lt 

Galiu prižiūrėti kapus Šakiuose. Tel. 
8-612 66-247.

Dovanoja dvi vienodas viengules 
lovas, šviestuvus. Pasiimti patiems 
kuo skubiau. Tel. 8-686 60-380.

KONDICIONIERIŲ 
PILDYMAS, 

SISTEMŲ TESTAVIMAS 
BEI REMONTAS

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

    • Sistemos testavimas
    • Aliuminio, vario, žalvario suvirinimas
 • Prekyba kompresoriais 

ir kitomis A/C dalimis.
Atvykstame Jūsų nurodytu adresu

Tel.: +370 693 52 756
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Kalendorius
Saulė 
teka 04 val. 45 min.
leidžiasi 21 val. 51 min.
dienos ilgumas 17 val. 06 min.
23 metų savaitė
Mėnulis – Delčia, 04 10 

– Jaunatis

Varduvininkai
06.08 Medardas, Merūnas, 

Eigintė
06.09 Gintas, Gintė, Felicijus, 

Vitalija
06.10 Diana, Pelagija, Galindas, 

Vingailė, Margarita

Antradienis,
birželio 8 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 Vartotojų kontrolė.
13.00 Bėgliai. Kengyro sukilimas.
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 Klauskite daktaro.
19.30 Nacionalinė ekspedicija.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Jaunasis popiežius“.
23.00 „Skyrybų vadovas draugėms“.

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
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 „Džonas Vikas 2“. (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 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Šešta kategorija. Pražūtinga 

diena“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.55 „Naktinė pamaina“.

BTV 
6.20 „CSI. Majamis“.
7.20 „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 „Skvoteriai“. (f)
23.10 „Godzila“. (f)

Trečiadienis,
birželio 9 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 Širdyje lietuvis.
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 Klauskite daktaro.
19.30 1000 stebuklų.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Dviračio žinios.
22.00 „Jaunasis popiežius“.
22.50 Vizionieriai.
23.00 „Skyrybų vadovas draugėms“.

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
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 „Žaibiškas 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 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Tamsos baikeris. Keršto 

demonas“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
23.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.55 „Naktinė pamaina“.

BTV 
6.20 „CSI. Majamis“.
7.20 „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 Betsafe - LKL.
21.00 „Infiltruotas“. (f)
23.30 „Skvoteriai“. (f)

Nušniokš trumpi lietūs, 
lepins maloni šiluma

Antradienio dieną vakariau Lietuvos įsitvir-
tinęs aukštesnio slėgio laukas silps, tuo pačiu 
metu savo įtaką stiprins žemesnio slėgio laukas. 
Iki pietų dar vyraus mažai debesuoti orai, vė-
liau pasirodys vis daugiau kamuolinių debesų. 
Popietę vietomis, didesnė tikimybė šiaurinėje 
šalies dalyje, susidarys tankūs kamuoliniai lie-
taus ir perkūnijos debesys, bet didelė tikimybė, 
kad Suvalkiją šią dieną lietus dar aplenks. Diena 
bus labai šilta, antroje dienos pusėje tempera-
tūra šoktelės iki 25-27 laipsnių, pūs nestiprus 
šiaurės, šiaurės vakarų vėjas.

Trečiadienio naktį debesys sklaidytis neskubės, 
tai vienose, tai kitose vietovėse susidarys pavie-
niai trumpalaikio lietaus debesys, kai kur pažai-
buos ir pagriaudės, vienas kitas debesis turėtų 
užsukti ir į pietvakarinius rajonus. Temperatūra 

rytą pažemės iki 12-14 laipsnių, visą naktį dvelks 
silpnas pietvakarių, vakarų vėjas.

Trečiadienio dieną jau prieš pietus kaupsis 
storesni kamuoliniai debesys, įdienojus ir po 
pietų daug kur, taip pat ir Suvalkijoje, nušniokš 
trumpi lietūs, vietomis su perkūnija. Nestiprus 
vėjas pūs iš vakarų, šiaurės vakarų, tik prieš lie-
tų jis gali papūsti stipriau. Vidurdienį sušils iki 
22-24 laipsnių.

Ketvirtadienį ir penktadienį vėl sustiprės 
anticiklono įtaka, todėl debesys bus retesni, 
Suvalkijoje lietaus tikimybė sumažės. Naktimis 
vės iki 10-13, dienomis vėl lepins 24-27 laips-
nių šiluma.

Didelė tikimybė, kad savaitgalį lietaus tiki-
mybė vėl padidės, šiluma trauksis.

Sinoptikas Tadas Kantautas

LIETUVIŠKAIS GYDOMAISIAIS LAZERIAIS
gydykitės  patys namuose sąnarių, nugaros, nosies, ausų 
ir dantenų uždegimus, prostatitus, stiprinkite imunitetą ir 

jums nereikės vaistų. 
Plačiau www.laz.lt, 8 615 36522.  

Vilniaus Lazerinės technologijos centras. R-
03

53

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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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
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Istorijos pilni PlokščiaiReda ZARAUSKIENĖ 

Prieš savaitę Plokščių 
mokyklos–daugiafunkcio 
centro iniciatyva 
Plokščiuose surengta 
ekskursija „Pažink 
Plokščius“. Jos metu 
kviesta susitikti 
išskirtiniame Panemunių 
regioninio parko 
miestelyje, turinčiame 
vienintelę upę–gatvę, 
kuria važiuoja 
automobiliai, įspūdingas 
raguvas, piliakalnį, 
Šventaduobę ir daug kitų 
grožybių. 

Iš Plokščių mokyklos–dau-
giafunkcio centro ekskursijos 
dalyviai pasuko Šventaduobės 
link. Anot ekskursijos vadovės, 
Plokščių mokyklos–daugia-
funkcio centro socialinės peda-
gogės Neringos Pilypaitienės, 
šiai ypatingai vietai netrūksta 
ir jos atsiradimo legendų. Viena 
jų pasakoja, kad Šventaduobė 
turi ir kitą pavadinimą – 
Raudaduobė. Anot legendos, 
čia dėl nelaimingos meilės 
verkė mergina, kol iš jos ašarų 
pradėjo tekėti šaltinėlis, o ji pa-
virto paukšte. Šis pavadinimas 
nėra taip plačiai žinomas, bet 
iš vietinių senolių pasakojimas 
užrašytas daugiau nei prieš 
šimtą metų, ši legenda įam-
žinta ir tautodailininko Zigmo 
Sederevičiaus skulptūrose. 

Ilgą laiką buvusi apleista, 
apie 1927–1928 metus ūkininko 
Prano Sederevičiaus rūpesčiu 
Šventaduobė buvo atnaujinta 
– išmūrytas altorius, siena, to-
dėl rengiant Plokščių parapijos 
Porciunkulės atlaidus, rytinės 
šv. Mišios aukojamos būtent 
čia. Anot plokštiečių, šalia jo 
tekantis šaltinio vanduo turi 
gydomąją galią, o Šventaduobė 
tapo Panemunių regioninio 
parko Plokščių pažintinio tako 
vienu gražiausių ir dažniausiai 
lankomų objektų. 

Vėliau nedidelis būrelis žy-
geivių patraukė link Vaiguvos 
upės–gatvės, pakeliui aplanky-
ta ir pirmoji Plokščių mokykla, 
pastatyta daugiau nei prieš 200 
metų. Anot N.Pilypaitienės, 
mokyklos pastatas 1987 me-
tais išvežtas į Rumšiškes. Tad 
šiuo metu šią vietą mena tik 
koplytstulpis.

Prie upės–gatvės pasitikusi 
Plokščių istoriją net viduryje 
nakties galinti išpyškinti gidė 
Gražina Kazarian tikino, kad 
kitos tokios gatvės Lietuvoje 
nėra.  

Šioje unikalioje vietoje vie-
tos gyventojai savo namus pa-
siekia tik eidami arba važiuo-
dami upelio vaga. Į Vaiguvą 

suteka net keletas šaltinių, tai 
neilgas upelis, kuris driekia-
si apie 5 kilometrus. Tačiau 
upelis pasižymi vandens ko-
kybe ir švara. Šioje gatvėje yra 
įsikūrusios penkios sodybos. 
Trumpam stabtelėta ir prie 
Rimantės Tamoliūnienės tėvų 
sodybos Vaiguvos gatvėje. Anot 
G.Kazarian, sodybos šeiminin-
kė labai rūpinosi liaudies kul-
tūros išsaugojimu, todėl kieme 
stovi ir nedidelė klėtelė, kuri 
saugo daug senų eksponatų. 
Daugelis dėmesį atkreipė ir į 
per „langus“ į juos žvelgiančius 
išpieštus naminių gyvulių si-
luetus. 

Einant toliau G.Kazarian 
ėmų klausinėti apie „Tautiškos 
giesmės“ autorių Vincą 
Kudirką. Ir nors ekskursijoje 
dalyvavę žmonės apie var-
pininką žinojo daug, tačiau 
G.Kazarian priminė ir daugiau 
faktų. Anot jos, prie Vaiguvos 
iki Pirmojo pasaulinio karo 
buvo milžiniškas akmuo, kuris 
vėliau buvo pavadintas būtent 
V.Kudirkos vardu. „Už varpi-
ninko veiklą Kudirka XIX a. 
pabaigoje buvo labiausiai per-
sekiojamas caro žandarų lietu-
vis“,– aiškino G.Kazarian. Todėl 
slapstydamasis ir vaikštinėda-
mas Plokščiuose, V.Kudirka 

ypač pamėgo šią vietą, jis sė-
dėdavo ant akmens ir rašydavo. 
Pirmojo pasaulinio karo metu 
akmuo susprogdintas. Iš jo 
Stulgių kaimo ūkininkas pasi-
gamino girnas, kuriomis buvo 
spaudžiamas sėmenų aliejus. 
Vėliau aliejinė buvo uždaryta, 
o girnos surastos ir 1970 metais 
pastatytos miestelio centre. 

G.Kazarian pasakojo, jog 
žygiuojant aukštyn upeliu, ten, 
kur susitinka Šventaduobės 
upelis ir Vaiguva, galima aptikti 
ir vieną didžiausių piliakalnių 
Lietuvoje. „Bet tai ne baltų 
piliakalnis, o kryžiuočių, ku-
rie 1337 metais pasistatė pilį. 
Kadangi lietuviai juos nuolat 
puldinėjo, 1344 metais jie pa-
tys pilį sudegino ir atsitraukė. 
Piliakalnis nėra paruoštas tu-
ristams, tačiau užlipti ant jo 
įmanoma“,– pasakojo gidė. 
Piliakalnis datuojamas I tūks-
tantmečiu, įrengtas panemunių 
aukštaičių genčių teritorijoje. 
Šį piliakalnį kryžiuočiai buvo 
pasirinkę Bajerburgo pilies 
statybai, tikėdamiesi čia įkurti 
Lietuvos sostinę ir vyskupijos 
centrą. Nuo upės–gatvės iki pi-
liakalnio reikėtų eiti apie 1 ki-
lometrą. G.Kazarian parodė ir 
netoli laukuose rastas sages bei 
dalį buoželės, kurios, anot jos, 
įrodo, jog čia gyveno baltai.

Plokščių miestelis, pasakojo 
G.Kazarian, buvo ypatingas ir 
tuo, jog jame gyveno ne viena 
tauta – vokiečiai, žydai ir ne-
didelė dalis lietuvių. 

Vėliau žygeiviai patraukė 
prie pagrindinio Plokščių trem-
tinių ir kankinių memorialo 
akcento – paminklo Plokščių 
valsčiaus žuvusiems savano-
riams. Kovose už Lietuvos 
nepriklausomybę 1918–1920 
metais iš Plokščių valsčiaus 
išėjo labai gausus savanorių 
būrys – apie šimtas žmonių, 
iš kurių net 18 taip ir negrįžo. 
Dėkinga Plokščių visuomenė 
surinko ir iš paaukotų lėšų 
pastatė paminklą. Nuo šito 
paminklo savanoriams ir pra-
sidėjo viso Kančių kelio me-
morialo statyba. Prasidėjus 
sąjūdžiui Plokščių žmonės su-
rinko žinias apie ištremtuosius, 
nukankintus partizanus ir dar 
labiau išplėtė memorialą. 

N.Pilypaitienė pasakojo, kad 
plokštiečiai turi ir seną tradici-
ją – į ekskursijas kviečia ne tik 
dienoms, bet ir naktimis. Šią 
pramogą ypač pamėgę mažesni 
ekskursijų dalyviai. Tad progų 
iš arčiau pažinti Plokščius šią 
vasarą dar tikrai bus.  Gidė G.Kazarian parodė ir netoli laukuose rastas sages bei dalį 

buoželės, anot jos, šie daiktai priklausė baltams. R.Zarauskienės 
nuotraukos.

Nors į ekskursiją daug žmonių ir nesusirinko, gidės nenusiminė ir 
pasakojo, jog su mažesnėmis grupėmis dirbti smagiau.


