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Autobusų parkas išgyvena 
sunkiausius krizės metus

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

„Šakių autobusų parkas“ 
– bene labiausiai 
dėl pandemijos šiais 
metais nukentėjusi 
rajono savivaldybės 
įmonė. Pasak įmonės 
direktoriaus Tomo 
Povilaičio, šiais metais 
įprastu ritmu ji veiklas 
vykdė tik nepilnus 
keturis mėnesius, todėl 
netektys – akivaizdžios. 
Nuo šios savaitės dėl itin 
sumažėjusio keleivių 
skaičiaus įmonė planuoja 
stabdyti dalį tolimųjų 
reisų. Kai kurie vežėjai 
tokius sprendimus 
priėmė jau praėjusios 
savaitės pabaigoje, todėl 
autobusų maršrutai 
per Šakius jau buvo 
stabdomi ir praėjusį 
savaitgalį. Tačiau įmonės 
veiklą apsunkina ne 
vien tik šios, bet ir kitos 
aplinkybės.

Jei ne pernai uždirbtas 
pelnas, įmonė dustų

„Kad viskas sustotų, dar 
taip nebuvo. Pirmojo karanti-
no metu vežėme nemokamai 
keleivius, buvo momentas, kad 
iš viso jokio judėjimo nebuvo,- 
kalba T.Povilaitis.- Jei ne pra-
ėjusieji labai sėkmingi metai, 
dabar mes dustume“.

COVID-19 reguliuoja ir 
ugdymo įstaigų veiklą 
Reda ZARAUSKIENĖ 

Praėjusį ketvirtadienį 
surengtas jau antrasis 
per savaitę nuotolinis 
pasitarimas su mokyklų 
vadovais. Pirmojo 
pasitarimo metu 
nutarta, jog lapkričio 
9–13 dienomis 5-12 
klasių mokiniams 
ugdymo procesas 
bus organizuojamas 
nuotoliniu būdu. 
Ketvirtadienio pavakarę 
ši situacija vertinta 
iš naujo. Direktoriai 
pasakojo, kokia padėtis 
buvo praėjusią savaitę ir 
kaip mokyklos planuoja 
dirbti toliau. Beveik 
visos rajono mokyklos 
ir šią savaitę mokysis 
nuotoliniu būdu.

Virusas įsisuko ir į 
Kidulių mokyklą 

COVID-19 virusas neap-
lenkė ir Kidulių pagrindinės 
mokyklos, pirmadienio ryto 
duomenimis, virusas nustatytas 
keturiems šios ugdymo įstaigos 
darbuotojams, mokiniams šis 
virusas dar nenustatytas. 

Susitaikyti 
vargu ar pavyko
Vakar baigėsi mero 
potvarkio dėl Šakių 
kultūros centro 
direktoriaus Raimondo 
Januševičiaus atleidimo 
iš darbo terminas,- jį 
meras pratęsė spalio 
28 d. po įvykusios 
pilietinės akcijos–piketo 
ir tarpininkų prašymų 
direktorių palikti dirbti 
esamose pareigose. 
Pagrindinė sąlyga likti 
pareigose, anot mero, 
buvo R.Janušveičiui 
pripažinti, kad jo 2019 
metų veiklos vertinimas 
buvo teisingas ir 
teisėtas. Buvo siūloma 
pasirašyti taikos sutartį. 
Sutartis turėjo būti 
parengta ir pasirašyta 
iki lapkričio 16 d. darbo 
dienos pabaigos.

Tačiau vakar priešpiet 
meras sakė, jog jokios tai-
kos derybos neįvykusios. 
Penktadienį vykusiame neei-
linio nuotolinio savivaldybės 
tarybos Švietimo, kultūros 
ir sporto komiteto posėdy-
je, kuris ir buvo sukviestas 
būtent tam, kad dar kartą iš-

girstų tiek mero, tiek Kultūros 
centro direktoriaus pozicijas, 
R.Januševičius nenorėjo su-
tikti, kad 2019 metų jo veiklos 
vertinimas, kurį meras grindė 
rastais pažeidimais ir vertino 
patenkinamai, buvo teisingas 
ir teisėtas. Jis taikos sutarties 
projekte įrašė punktus, kad 
meras, įvertinęs bylos me-
džiagą, dėl kurios bylinėja-
masi teisme, ir dar kartą su-
sipažinęs su R.Januševičiaus 
pasiektais 2019 metų rezulta-
tais, jo veiklą įvertintų „labai 
gerai“ bei nustatytų 15 proc. 
kintamąją dalį nuo pareigi-
nės algos pastoviosios dalies. 
Meras griežtai su tokiomis iš-
lygomis nesutinka.

Komitetas jokio spren-
dimo nepriėmė, o jei ir būtų 
priėmęs, komentavo meras, 
jis neturėtų jokios galios, 
nes tai yra tik jo kaip mero ir 
R.Januševičiaus kaip biudže-
tinės įstaigos vadovo diskre-
cijos klausimas.

Kaip baigėsi derybos ir ar 
lieka R.Januševičius Šakių 
kultūros centro direktoriaus 
pareigose, informuosime ki-
tame laikraščio numeryje.

LV inf.

Įstrigo
Įstrigo, nežinia kada baig-

sis ir bus aiškūs savivaldybės 
rengiamo konkurso „Vežėjo 
(operatoriaus) parinkimas 
viešųjų paslaugų įsiparei-
gojimams vykdyti“ rezulta-
tai. Tai reiškia, kad pasibai-
gus sutarčiai su „Šakių auto-
busų parku“ dėl pavėžėjimo 
paslaugų savivaldybė tik kon-
kurso būdu gali išsirinkti ve-
žėją kitiems sutartiniams me-
tams. Kadangi viešųjų pirkimų 
procedūros užsitęsė, sutartis 
su Autobusų parku pratęsta 
iki tol, kol paaiškės rezultatai. 
Tačiau procedūros Kauno apy-
gardos sutartimi sustabdytos 
ir, atrodo, ilgam,- pašalintas 
kaip neatitikęs sąlygų daly-
vis komisijos sprendimą ap-
skundė teismui. LV žiniomis, 
konkurse dėl vežėjo paslau-
gų varžosi šeši dalyviai.

Draudimas
Gyvulių ūkių valdytojai iki 

gruodžio 31 dienos gali kreip-
tis dėl gyvūnų draudimo įmo-
kų kompensavimo, tačiau iki 
šiol sulaukta tik trijų pareiškė-
jų ir tai yra žemės ūkio ben-
drovės. Savivaldybės Žemės 
ūkio ir kaimo reikalų skyriaus 
vedėja Irena Žemaitienė įsiti-
kinusi, kad draudžiančių gy-
vulius rajone yra ir daugiau, 
tačiau prašančių kompensa-
cijos, kuri gali būti iki 70 pro-
centų draudimo sumos, la-
bai mažai.

Mugė 
Zanavykų muziejus jau pa-

skelbė, kad dėl pandemijos 
šiais metais neorganizuos tra-
dicinės Kalėdinės rankų darbo 
gaminių mugės gyvai. Tačiau 
muziejaus darbuotojai nu-
sprendė mugę perkelti į vir-
tualią erdvę – krašto kūrėjai 
raginami muziejui siųsti savo 
gaminių nuotraukas ir trum-
pą aprašymą, kontaktinį tele-
fono numerį, elektroninį pa-
štą bei internetinio puslapio 
adresą. Praėjusių metų mugė, 
kuri vyko senajame gimnazi-
jos pastate Šakiuose, subūrė 
per 40 rankdarbių gaminto-
jų ne tik iš Šakių rajono, bet 
ir kitų miestų.

Akcija
Lapkričio 16–22 dienomis 

policijos pareigūnai organi-
zuoja akciją, kurios metu ste-
bės, ar vairuodami vairuoto-
jai nesinaudoja mobiliojo ry-
šio priemonėmis. Rajono po-
licijos komisariato viršininkas 
Aušrys Kvederevičius infor-
mavo, kad per pastaruosius 
tris mėnesius, rugpjūčio 16 – 
lapkričio 16 dienomis rajone 
išaiškinti 36 asmenys, kurie 
vairavo transporto priemo-
nes naudodamiesi mobiliojo 
ryšio priemonėmis neturint 
laisvų rankų įrangos. Už šį pa-
žeidimą gresia bauda nuo 60 
iki 90 eurų ir netgi teisių atė-
mimas iki trijų mėnesių.

nukelta į 2 psl.

nukelta į 4 psl.

Mažėjantys keleivių srautai diktuoja sprendimus vežėjams – sumažinti arba išvis nutraukti kai kurių tolimųjų maršrutų reisus. 
S.Sinkevičiaus nuotr.

Šakių „Varpo“ mokyklai laikinai vadovaujantis D.Šlėderis pasakojo, 
kad šiuo metu virusu serga dvi mokytojos ir vienas mokinys. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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Autobusų parkas išgyvena 
sunkiausius krizės metus

Jei praėjusius metus įmonė 
dirbo pelningai, tai šiemet apie 
tokį rezultatą lieka tik pasvajo-
ti,- per pirmąjį šių metų pus-
metį įmonė skaičiavo 20 113 
eurų nuostolį, kai pernai per tą 
patį laikotarpį buvo uždirbusi 
27 820 eurų pelno. Įmonės ad-
ministracija prognozuoja, jog 
metų gale nuostolis gali padi-
dėti iki 90 tūkst. eurų.  „Šįmet 
normaliai dirbome tik sausį ir 
vasarį, bet šie mėnesiai mums 
paprastai būna tušti, taip pat 
dirbome rugsėjį ir nepilną 
spalio mėnesį, nes „Žiburio“ 
gimnazija jam nesibaigus už-
sidarė karantinui“,- komentavo 
direktorius. Palyginti su pra-
ėjusių metų laikotarpiu keleivių 
skaičius „Šakių autobusų par-
ko“ maršrutais sumažėjęs 42,2 
proc., tolimojo susisiekimo 
maršrutuose pervežtų keleivių 
skaičius siekia tik 30 proc. pra-
ėjusių metų lygio. Užsakomųjų 
reisų skaičius per šių metų de-
vynis mėnesius sumažėjęs 55,8 
proc., siuntų pervežimas – 24,4 
proc. Kol kas jis vyksta įprastai, 
tačiau sustabdžius dalį tolimų-
jų reisų, siuntų pervežimas bus 
apribotas. Be to, atsižvelgiant į 
reikalavimą laikytis nustatytų 
atstumų tarp keleivių, vietoje 
mažų autobusų įmonė privalo 
leisti didelius autobusus – jų 
eksploatacija brangesnė, jiems 
reikia didesnio kiekio degalų, 
papildomų sąnaudų pareika-
lauja privalomos dezinfekcinės 
priemonės bei apsaugos prie-
monės darbuotojams.

Tiesa, „Šakių autobusų par-
kas“ su savivaldybe yra sudaręs 
sutartį dėl nuostolingų vietinių 
maršrutų kompensavimo tvar-
kos – moksleivių pavėžėjimui 
ir lengvatinių bilietų kompen-
savimui metų pradžioje pagal 
praėjusių metų faktinius duo-

menis savivaldybės biudžete 
tam buvo numatyta 260 tūkst. 
eurų. Pagal sutartyje su įmone 
nustatytas sąlygas savivaldybė 
atsiskaito kiekvieną mėnesį, 
o dėl moksleivių nuotolinio 
mokymosi ir itin sumažėjusių 
senjorų pavėžėjimo artimiausiu 
metu nuostolio kompensavi-
mui pagal sutartį žada skirti 
62 100 eurų. Tačiau, pasak 
T.Povilaičio, parko autobusai 
važiuoja ne tik į nuostolingų 
maršrutų sąrašą įtrauktais vie-
tinio susisiekimo maršrutais, 
bet ir savo nustatytais vietiniais 
maršrutais,- čia patirtus nuo-
stolius įmonė dengs iš savo 
lėšų.

Šiais metais, sako T.Povi-
laitis, dėl COVID-19 viruso su-
keltos pandemijos visuomeni-
nis transportas visoje Lietuvoje 
išgyvena didžiulę krizę.

Šalia pandemijos 
– nežinia po reformos

Paprastai vietinių maršru-
tų nuostolius įmonė dengda-
vo iš pelningų tolimųjų reisų 
maršrutų. Tačiau jų tvarką 
administruoja ne savivaldybė, 
o Lietuvos transporto saugos 
administracija (LTSA) prie 
Susisiekimo ministerijos. Tik 
ji gali leisti arba neleisti nu-
traukti maršrutus. Vežėjai, tarp 
jų ir tie, kurių maršrutai suka 
per Šakius, jau seniai norėjo tą 
daryti, tačiau LTSA įsakymas 
pasirašytas tik lapkričio 12 d., ir 
vienas iš pirmųjų jau šeštadie-
nį maršrutą į Klaipėdą ir Alytų 
per Šakius stabdė „Jurbarko au-
tobusų parkas“. Tą padarys ir 
kiti vežėjai, dalį tolimųjų reisų 
maršrutų pasiruošęs stabdyti ir 
„Šakių autobusų parkas“.

Praėjusį penktadienį, kaip 
informavo šalies visuomenės 
informavimo šaltiniai, dėl dau-
giau nei 50 proc. sumažėjusio 
keleivių skaičiaus prašymus 

nutraukti tolimojo susisiekimo 
maršrutus buvo pateikę 20 ša-
lies vežėjų, net 67 reisais mar-
šrutus sumažino „Kautra“.

Iš rinkos apskritai pasitrau-
kė ir kai kurie privatūs Šakių 
rajono vežėjai.

Tačiau po Naujųjų metų, 
greičiausiai pirmame ketvir-
tyje, sutartis dėl tolimojo su-
sisiekimo 360 maršrutų LTSA 
planuoja nutraukti su visais 
42 vežėjais be išimties ir bus 
skelbiamas naujas konkursas. 
Susisiekimo ministerija yra nu-
mačiusi reorganizuoti keleivių 
pavėžėjimą, nukreipdama to-
limojo susisiekimo maršru-
tus tik į didžiuosius Lietuvos 
miestus bei kurortus,- Šakių, 
Vilkaviškio, Šilutės ir kitus 
kaimiškųjų rajonų centrus 
jie aplenks. Tai reiškia, kad iš 
Šakių norint pasiekti Vilnių, 
teks Kaune išlipti ir persėsti 
į kitą, jau tolimojo reiso mar-
šrutinį autobusą. Lygiai taip 
pat grįžti atgal – nuo Kauno 
kažkas turės organizuoti pavė-
žėjimą į Šakius. Į šitą „žaidimą“ 
Šakių vežėjai greičiausiai „ne-
įsipaišys“, guodėsi direktorius. 
Kadangi šis planas nebuvo ap-
tartas su vežėjais, tik virtualiai 
pristatytas maždaug prieš sa-
vaitę, sulaukusi didžiulio vežėjų 
nepasitenkinimo, reforma jau 
apskųsta teismui.

 „Tenka tik apgailestauti, 
kad pandemijos metu, kai 
keleivių pervežimo rinka yra 
visiškai iškreipta ir nenuspė-
jama, svarbūs sprendimai, stip-
riai įtakojantys tiek vietinį, tiek 
tolimąjį reguliarų susisiekimą, 
priimami skubotai“,- guodžiasi 
T.Povilaitis, galintis tik spėlioti, 
kuo visa tai baigsis.

Prisikelti bus sunku
Vienintelė gera žinia ta, sako 

bendrovės direktorius, kad 
įmonė neturi skolų ir ilgalaikių 

finansinių įsipareigojimų, netu-
ri nė vieno „lizinginio“ autobu-
so. T.Povilaitis pastebi, kad per 
pirmąjį karantiną Vyriausybė 
leido atidėti mokesčius, o da-
bar viso to nėra. Tiesa, anot jo, 
prastovoms per visą pandemi-
jos laikotarpį nebuvo išleistas 
nė vienas darbuotojas, tačiau 
penktadalio darbuotojų  pa-
slaugų teko atsisakyti – iš 56 
liko tik 45. Tačiau šie sprendi-
mai, kalbėjo direktorius, nėra 
susiję su COVID-19 laikotar-
piu, tai įtakojo pasiruošimas 
vežėjo (operatoriaus) parinki-
mo konkursui, kurį organizuo-
ja savivaldybė, kuriame „Šakių 
autobusų parkas“ dalyvauja ir 
kuris šiuo metu įstrigęs. Tik, ži-
noma, net ir tuo atveju, jei kon-
kursą „Šakių autobusų parkui“ 
hipotetiškai pavyktų laimėti, tai 
perspektyvos liūdnos – po to-
kių nuostolingų metų prisikelti 
visiems bus labai sunku.

O ir dabar kiekvieną dieną 
vyksta prisitaikymas prie bes-
ikeičiančių sąlygų, kalba įmo-
nės vadovas. Jis pasakoja, kad 
į kaimus net negali nevažiuoti, 
nes mokyklas lanko pradinukai. 
Trečiadienį, anot jo, jie jau tu-
rėjo pradėti lankyti mokyklas, 
bet parkas gavo raštą iš savi-
valdybės, kad nukelta viskas į 
pirmadienį,- nuo pirmadienio 
jie vėl kažkaip kitaip mokysis, 
komentavo direktorius. Tačiau 
patikina, jog įmonei vis dėlto 
geriau bent jau pradinukus 
vežioti nei stabdyti maršrutus 
apskritai,- sutaupytume tik 
„ant degalų“, sakė jis, tačiau 
darbuotojai lieka... O jeigu dar 
sugalvos nustatyti nemokamą 
važiavimą?..

Šiuo metu keleivių, tuo pa-
čiu ir pradinių klasių mokinių, 
pavėžėjimas vyksta įprastai 
– kaip mokslo metais.

Pamoka visam 
gyvenimui

Devynis kartus teistam 
vagišiui – vėl nelaisvė

Sulaikyti girti vairuotojai
Policijos pareigūnai nuolat 
organizuoja neblaivių vai-
ruotojų patikrinimus, ta-
čiau pažeidėjų dėl to ne-
mažėja.

Lapkričio 15 dieną, apie 
12.33 val., Lukšių miestelyje 
pareigūnai sustabdė automo-
bilį „Nissan Primera“, kurį vai-
ravo Raseinių gyventojas (gim. 
1970 m.). Vyrui nustatytas 1,55 
promilės girtumas. Jis turi teisę 
vairuoti transporto priemonę, 
kuri buvo drausta ir techniškai 
tvarkinga. Automobilis nuvež-
tas į saugojimo aikštelę.

Lapkričio 12 dieną, apie 18 
val., Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos Pagėgių pasienio rink-
tinės Rociškių pasienio užkar-
dos pareigūnai policijai pranešė 
apie Grinaičių kaime, Sudargo 
seniūnijoje, dokumentų patik-
rinimui sustabdytą automobi-
lį „Opel Antara“. Paaiškėjo, kad 
prie vairo sėdėjusi šio kaimo 
gyventoja (gim. 1968 m.) gir-
ta – jai nustatytas 2,02 promi-
lės girtumas.

Abiem vairuotojams gresia 
baudžiamoji atsakomybė – bau-
da ir teisių netekimas.

LV inf.

Šakių teismo rūmai 40-čiai 
parų į Marijampolės patai-
sos namus išsiuntė rajono 
gyventoją, kuris vogė de-
galus. Realia laisvės apri-
bojimo bausme pirmą kar-
tą jis buvo nuteistas dar 
nepilnametystėje – teko 
pabūti pataisos namuose.

M.V. gyvenimo istorijoje pir-
mas įrašas apie nusikaltimus – 
2014-ųjų metų gruodis. Dar mo-
kykliniame suole sėdinčiam vy-
rukui už vagystę skirta 10 mė-
nesių laisvės apribojimo baus-
mė įpareigojant lankyti pamo-
kas ir nesišvaistyti gatvėmis bei 
nebendrauti su blogą įtaką da-
rančiais asmenimis. Nepraėjus 
pusmečiui vaikinas vėl teisiamas 
už vagiliavimą. Daug kartų vo-
gusį, o paskui plėšikauti pradė-
jusį vyruką teismas ragino lan-
kyti pamokas ir tamsiu paros 
metu būti namuose. Praėjusių 
metų birželį teismas už kelių 
eismo taisyklių pažeidimą M.V. 
skyrė 2,9 tūkst. eurų baudą ir 
trejus metus uždraudė vairuoti 
transporto priemones.

Šį kartą M.V. vėl stojo prieš 
teismą, nes įsibrovė į patalpą ir 
pagrobė svetimą turtą – nulau-
žė pakabinamą spyną ir įsmu-
ko į A.M. priklausantį ūkinį pa-
statą, iš kurio išnešė keturis ka-

nistrus degalų. Pasisavinęs 80 
litrų benzino, vyrukas padarė 
96 eurų vertės žalą.

Kaltinamasis M.V teisme 
kaltu prisipažino ir pasakojo, 
kad įvykio dieną nuvažiavo pas 
mamą į kaimą. Pusiaunaktį nu-
ėjo į A.M. namus ir ten kieme 
rastu metaliniu strypu išlupo 
spyną ir įsibrovė į ūkinį pasta-
tą. Pasiėmė kanistrus su dega-
lais, kuriuos susipylė į savo au-
tomobilį. „Vogiau, nes reikėjo va-
žiuoti į darbą, o mašinoje buvo 
mažai benzino. Teisių vairuoti 
neturiu, nes esu teistas už vai-
ravimą esant neblaiviam, auto-
mobilis konfiskuotas“,- paaiš-
kino vagišius. Jis pripažino ži-
nojęs, kur A.M. laiko degalus, 
nes anksčiau pas jį yra dirbęs. 
Paaiškėjo, kad anksčiau vaiki-
nas iš to paties žmogaus buvo 
pavogęs automobilį. Teismas 
sunkinančia aplinkybe pripa-
žino tai, kad nusikalstamą jau-
nas vyras padarė jau teistas de-
vynis kartus.

Šį kartą teismas M.V. pri-
pažino kaltu dėl nusikaltimo 
ir skyrė 40 parų arešto baus-
mę, ją atliekant Marijampolės 
pataisos namuose. Iš kaltina-
mojo priteistas 96 eurų turti-
nės žalos atlyginimas nuken-
tėjusiajam.

LV inf.

Automobilį girtas vaira-
vęs rajono gyventojas nuo 
baudžiamosios atsakomy-
bės buvo atleistas, nes už 
jį laidavo sesuo. Tačiau už 
pažeidimą privalės atsa-
kyti.

A.K. vairuotojo teisių ir auto-
mobilio „Toyota Avensis Verso“, 
kuris buvo konfiskuotas, nete-
ko už tai, kad šių metų rugsėjo 
5 dieną, apie 20.50 val., vairavo 
apsvaigęs nuo alkoholio – nu-
statytas 1,82 promilių girtumas. 
Pailsėti A.K. teks 1,8 metų.

Vyras pripažino kaltę ir paaiš-
kino, kad tą dieną gėrė degtinės 
ir sulčių kokteilius, paskui alų. 
Apie 14 valandą nuėjo pamie-
goti, o pabudęs nusprendė nu-
važiuoti pas draugą. Transporto 
priemonę vairavo turėdamas 
negaliojantį vairuotojo pažy-

mėjimą. „Manau, kad tą vakarą 
mąstymas buvo neadekvatus. 
Problemų dėl alkoholio varto-
jimo neturiu“,- aiškino vyras. Jis 
buvo tik prieš mėnesį įsidarbi-
nęs Lietuvoje, o anksčiau dar-
bavosi Danijoje. „Blogai verstinu 
savo elgesį, bus pamoka visam 
gyvenimui“,- žadėjo vyras.

Asmuo gali būti atleistas nuo 
baudžiamosios atsakomybės 
pagal laidavimą, jeigu pirmą 
kartą padarė nusikalstamą vei-
ką, visiškai pripažino savo kal-
tę ir gailisi, bent iš dalies atlygi-
no žalą arba įsipareigojo ją at-
lyginti. Kadangi A.K. nusikalto 
pirmą kartą, jo veika nesukė-
lė jokių sunkesnių pasekmių, 
leista turėti laiduotoją. Ja su-
tiko būti kaimynystėje gyve-
nanti vyresnioji sesuo.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Lietuvos transporto saugos administracija siūlo šitokį tolimojo susisiekimo maršrutų projektą, taip dar labiau didindami atskirtį tarp 
miesto ir kaimo žmonių.
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Informacija apie parengtą Ypatingos valstybinės 

svarbos elektros energetikos sistemos sinchronizacijos 
projekto „330 kV elektros perdavimo linijos Kruonio 

HAE-Bitėnai statyba“ poveikio aplinkai vertinimo 
ataskaitą ir viešą visuomenės supažindinimą 

Planuojamos ūkinės veiklos (toliau - PŪV) organizato-
rius: Litgrid AB, Viršuliškių skg. 99B, LT-05131 Vilnius, interneto 
svetainė: www.litgrid.eu, tel. +370 707 02229 mob. tel. +370 
614 84590, el.p.: info@litgrid.eu.

Poveikio aplinkai vertinimo (toliau – PAV) dokumentų 
rengėjas: UAB „Ardynas“, Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas, 
interneto svetainė: www.ardynas.lt, tel. +370 37 323209, mob. 
tel. +370 614 37145, el.p.: ardynas@ardynas.lt. 

PŪV pavadinimas ir vieta: 330 kV elektros perdavimo linijos 
Kruonio HAE-Bitėnai statyba numatoma Marijampolės apskri-
ties Vilkaviškio rajono (Šeimenos, Virbalio, Kybartų, Klausučių 
seniūnijų) ir Šakių rajono (Kudirkos Naumiesčio, Žvirgždaičių, 
Sintautų, Šakių, Kidulių, Slavikų, Sudargo seniūnijų) savivaldybių 
teritorijose bei Tauragės apskrities Jurbarko rajono (Jurbarkų, 
Smalininkų, Viešvilės seniūnijų) ir Pagėgių (Vilkyškių, Lumpėnų 
seniūnijų) savivaldybių teritorijose.

PAV subjektai, kurie pagal kompetenciją teiks išva-
das dėl PAV ataskaitos: Pagėgių savivaldybės administra-
cija, Jurbarko rajono savivaldybės administracija, Šakių rajo-
no savivaldybės administracija, Vilkaviškio rajono savivaldy-
bės administracija, Nacionalinio visuomenės sveikatos centro 
prie Sveikatos apsaugos ministerijos Marijampolės ir Tauragės 
departamentai, Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo depar-
tamento prie Vidaus reikalų ministerijos Klaipėdos ir Kauno 
priešgaisrinės gelbėjimo valdybos, Kultūros paveldo depar-
tamento prie Kultūros ministerijos Marijampolės ir Tauragės 
skyriai, Valstybinė saugomų teritorijų tarnyba prie Aplinkos 
ministerijos, Lietuvos geologijos tarnyba prie Aplinkos minis-
terijos ir Valstybinė miškų tarnyba.

Atsakingoji institucija, kuri priims sprendimą dėl PŪV 
poveikio aplinkai: Aplinkos apsaugos agentūra.

PAV ataskaitos eksponavimas, ekstremaliosios situacijos 
metu apribojus visuomenės patekimą į savivaldybių patalpas, 
atliekamas internetu PAV dokumentų rengėjo interneto sve-
tainėje: www.ardynas.lt > Vieši svarstymai ir PŪV organizato-
riaus interneto svetainėje: www.litgrid.eu > Tinklo plėtra > 
Strateginiai projektai > Kruonio HAE-Bitėnai. Jei apribojimai 
bus panaikinti, su PAV ataskaitos popierine versija bus gali-
ma susipažinti Vilkaviškio r., Šakių r., Jurbarko r. ir Pagėgių sa-
vivaldybėse. Dėl PAV ataskaitos eksponavimo vietos kreiptis 
į konkrečios savivaldybės Architektūros arba Bendrųjų reika-
lų/Priėmimo skyrių. 

Su PAV ataskaita susipažinti ir pasiūlymus teikti PAV do-
kumentų rengėjui (pasiūlymų kopijas pagal kompetenciją teik-
ti PAV subjektams arba Aplinkos apsaugos agentūrai informa-
cijai) galima iki paskutinio viešo supažindinimo pabaigos 
(2020-12-18).

Dėl ekstremalios situacijos metu paskelbtų apribojimų vie-
šas visuomenės supažindinimas su PAV ataskaita vyks tie-
sioginės internetinės vaizdo transliacijos būdu kiekvienai 
savivaldybei atskirai - žemiau pateiktu laiku pagal transliacijos 
nuorodą. Tuo atveju, jei bus leista organizuoti renginius už-
darose patalpose, viešas visuomenės supažindinimas su PAV 
ataskaita bus vykdomas tuo pačiu nurodytu laiku atitinka-
mose savivaldybėse:
    •  2020-12-17, 17:00 val.; transliacijos nuoroda: https://ti-

nyurl.com/HB-PAV-Pagegiai; Pagėgių sav. patalpose, Vilniaus 
g. 11, LT-99288 Pagėgiai; 

    • 2020-12-17, 19:00 val.; transliacijos nuoroda: https://ti-
nyurl.com/HB-PAV-Jurbarkas; Jurbarko r. sav. patalpose, 
Dariaus ir Girėno g. 96, LT-74187 Jurbarkas; 

    • 2020-12-18, 16:00 val.; transliacijos nuoroda: https://ti-
nyurl.com/HB-PAV-Vilkaviskis; Vilkaviškio r. sav. patalpo-
se, S. Nėries g. 1, LT-70147 Vilkaviškis;

    • 2020-12-18, 18:00 val.; transliacijos nuoroda: https://ti-
nyurl.com/HB-PAV-Sakiai; Šakių r. sav. patalpose, Bažnyčios 
g. 4, LT-71120 Šakiai.

Prisijungimo prie tiesioginės transliacijos instrukcija ir 
daugiau informacijos pateikta UAB „Ardynas“ internetinė-
je svetainėje www.ardynas.lt > Vieši svarstymai . R-0716Seniūnija nutraukė žaliaskarės paieškas 

Šakiuose atidaromas 
COVID-19 patikros punktas

Šiek tiek daugiau nei 
prieš savaitę Šakių 
seniūnas Dalius 
Jasevičius pasakojo, kad 
artėjant Kalėdoms Šakių 
seniūnija vėl leidosi 
į eglutės, kuri būtų 
puošiama Šakių miesto 
skvere, paieškas. Tačiau 
jau nuspręsta eglutės 
nebeieškoti, šią paslaugą 
– karkasinę žaliaskarę 
ir jos papuošimą 
– svarstoma nusipirkti. 

Iš pradžių seniūnija dar 
svarstė pati pastatyti eglutę 
skvere, o ją vėliau papuoštų 
tokią paslaugą teikianti įmo-
nė. Tačiau planai, anot seniūno, 
pasikeitė, tad gyvos eglutės pa-
ieškos nutrauktos. Jo teigimu, 
tokia paslauga yra itin populiari 
ir retai tokio dydžio seniūnija 
pati ieško ir puošia eglutes. 

„Per tiek metų, kai mums 
pavesta puošti pagrindinę 
miesto eglutę, buvome susi-
dūrę su viskuo. Tai žmonės 

lieka nepatenkinti, pyksta, 
kad eglę pjauname, tai ne taip 
papuošiame, todėl ir ryžomės 
tokiems pokyčiams“,- aiškino 
D.Jasevičius. Pašnekovas pri-
dūrė, kad kol kas neaišku, kiek 
tokia eglutės puošimo paslauga 
atsieis – viskas derybų eigoje. 

Seniūnas pasakojo, kad li-
kusia miesto puošyba ir šiais 
metais pasirūpins seniūnija. 
Čia seniūnas taip pat žada 
naujovių. „Planuojame įsigyti 
daugiau įvairesnių dekoraci-
jų“,- sakė jis. 

Eglutė Šakių miesto skvere 

turėtų būti įžiebta gruodžio 11 
dieną. Seniūnas įspėjo, kad ir 
įžiebimas šįmet taip pat bus ki-
toks – be didelio šurmulio, su-
sibūrimų, mugių ir koncertų. 

LV inf. 

Reda ZARAUSKIENĖ 

Dėl COVID-19 viruso 
protrūkio Lietuvoje 
ir mūsų rajone, jau 
šiandien Šakiuose, 
Kęstučio gatvėje 
esančioje aikštelėje prie 
„Šakių autobusų parko“ 
dirbtuvių, turėtų pradėti 
veikti mobilus COVID-19 
patikros punktas. 

Baigti parengiamieji 
darbai

Pirmadienį prie būsimojo 
mobilaus COVID-19 patikros 
punkto vyko baigiamieji darbai 
– pastatyta didelė balta palapi-
nė, atitvarai, antrame pastato 
aukšte esančiame kabinete 
pajungta kompiuterinė tech-
nika, sudaryta sutartis su sau-
gos tarnyba. „Planuojame, kad 
punktas pradės veikti jau ant-
radienį, tačiau dar nežinome, 
kiek gausime reagentų ir kiek 
tyrimų galėsime daryti, viskas 
turėtų paaiškėti dienos bėgy-
je“,- pirmadienio rytą pasakojo 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas, eks-
tremaliųjų situacijų operacijų 
vadovas Redas Juškaitis. 

Pašnekovas pasakojo, kad 
punkte planuojama dirbti nuo 9 
val. ryto iki 13 val. Punktas kol 
kas dirbs tik darbo dienomis. 
„Nesame naujokai, žinome ir 
Vilkaviškio, ir Jurbarko pa-
tirtį, pavyzdžiui, Vilkaviškyje 
nėra tokios didelės paklausos, 
todėl nėra tikslo, kad punktas 
veiktų ilgiau. Tačiau, jeigu 
matysime, kad besitikrinančių 
skaičius didės, tada darbo laiką 
keisime“,- aiškino R.Juškaitis. 
Kol kas nutarta, kad vienam 
atvažiuojančiam žmogui bus 
skiriama dešimt minučių.  

Numatyta, kad punkte pa-
sikeisdamos dirbs dvi Šakių 
pirminio asmens sveikatos 
priežiūros centro (PASPAC) 
darbuotojos, kurios ims mė-
ginius, duomenis į kompiuterį 

suvedinės Šakių rajono savival-
dybės visuomenės sveikatos 
biuro darbuotojas, o trečiasis 
žmogus reguliuos eismą bei tik-
rins dokumentus.  „Kreipiausi 
į šaulių rinktinės vadą, manau, 
kad tai puiki galimybė išsi-
traukti iš spintos uniformą ir 
parodyti patriotiškumą, tačiau 
didesnio optimizmo iš jo pusės 
kol kas nesulaukiau. Tokiu at-
veju esame nusimatę vieną se-
niūnijos darbuotoją“,- kalbėjo 
R.Juškaitis. 

Šakių PASPC laikinai vado-
vaujanti Ligita Armonavičienė 
pasakojo, kad praėjusį ketvir-
tadienį ji bei dvi punkte dirb-
siančios darbuotojos lankėsi 
Marijampolėje, kur vyko mo-
kymai. Jų metu šakietėms pri-
statyta punkto darbo specifika, 
atsakyta į aktualius klausimus. 
„Būsimos darbuotojos jaučiasi 
neblogai. Kol kas numatyta, jog 
punkte po keturias valandas per 
dieną dirbs tik viena pamaina, 

todėl su darbuotojų trūkumu 
Šakių PASPC nesusidursime“,- 
susiklosčiusią situaciją komen-
tavo L.Armonavičienė. 

Iki šiol šakiečiai tikrino-
si mobiliame Marijampolės 
COVID-19 patikros punkte.

Perkoptas šimtas 
Nuo penktadienio iki sek-

madienio Šakių rajone užregis-
truota dar 20 naujų COVID-19 
atvejų. 

Penktadienį Šakių rajono 
meras Edgaras Pilypaitis prane-
šė apie dar keturis naujus susir-
gimus, du iš šių atvejų fiksuoti 
šeimose, likę sergantieji užsi-
krėtė darbovietėse. Šeštadienį 
COVID-19 virusas nustatytas 
dar devyniems mūsų rajono 
gyventojams. „Neramina tai, 
kad atvejų daugėja Sudargo 
– Kidulių pusėje ir jų jau turi-
me Priešgaisrinėje gelbėjimo 
tarnyboje bei pagrindinėje 
mokykloje“,- šeštadienį teigė 

meras. Vienas atvejis, anot jo, 
įvežtinis, du žmonės užsikrėtė 
iš šeimos narių. Fiksuota dar 
viena vyresnio žmogaus mir-
tis.

Džiugesnių žinių nesu-
laukta ir sekmadienį,- rajono 
statistiką papildė dar septyni 
nauji atvejai. Anot mero, dėl 
vieno iš jų „ant klaustuko“ dėl 
saviizoliacijos pakibo bene visi 
Šakių laidojimo namų darbuo-
tojai, tačiau jau pirmadienį pra-
nešta, jog, atlikus nuodugnų 
epidemiologinį patikrinimą, 
saviizoliacija laidojimo namų 
darbuotojams nebus taikoma. 
Tad paslaugos šioje įstaigoje 
teikiamos įprasta tvarka.

Anot Ekstremaliųjų situaci-
jų operacijų vadovo, pirmadie-
nį COVID-19 virusu sirgo jau 
105 mūsų rajono gyventojai. 
Saviizoliacijoje (su sergan-
čiaisiais) tuo metu buvo 198 
šakiečiai.

Jau po mėnesio Šakių skverą turėtų papuošti Kalėdinė eglė. S.Sinkevičiaus nuotr.

Iki pirmadienio pietų Šakių mobiliame punkte šiandienai jau buvo užsiregistravę keturi asmenys. 
Punktas per dieną turėtų priimti iki 16 žmonių. S.Sinkevičiaus nuotr.  
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“Savaitgalis“ COVID-19 reguliuoja ir 
ugdymo įstaigų veiklą 

„Dėl besiplečiančio židinio 
Kidulių pagrindinėje mokykloje 
laikinai, iki atskiro sprendimo, 
stabdomas kontaktinis ikimo-
kyklinis ugdymas. Pradinukai 
kol kas į mokyklą eiti galės, 
tačiau rytoj mokykloje nebus 
organizuojamas maitinimas 
dėl virtuvės darbuotojų sa-
viizoliacijos. Bandysime rasti 
kitų sprendimų dėl šios pro-
blemos“,- sekmadienį pranešė 
Šakių rajono meras Edgaras 
Pilypaitis. 

Mokyklos direktorius pa-
tvirtino, kad vaikų darželis 
pirmadienį nedirbo, laukta 
vienos auklėtojos atsakymo 
dėl COVID-19 testo. „Kol 
neturime testo atsakymo, tol 
darželio veiklos sustabdyti 
negalime, bet esame sutarę su 
Nacionaliniu visuomenės svei-
katos centru, kad dėl saugumo 
šiandien darželis nedirba“,- si-
tuaciją komentavo R.Sakas. 

Jis pridūrė, kad pradinių 
klasių moksleiviai į mokyklą 
pirmadienį dar susirinko, ta-
čiau ir jie šią savaitę turėtų pe-
reiti prie nuotolinio mokymosi. 
„Stengsimės, kad būtų kuo ma-
žiau kontaktų“,- kalbėjo direk-
torius. Be keturių sergančiųjų, 
šiuo metu saviizoliacijoje dar 
trys mokyklos darbuotojai. 

Jau anksčiau skelbta, jog at-
sižvelgiant į Sveikatos apsaugos 
ministro, valstybės lygio ekstre-
maliosios situacijos valstybės 
operacijų vadovo sprendimus 
bei Šakių rajono savivaldybės 
vadovų rekomendacijas nuo 
lapkričio 16 dienos iki lapkričio 
20 dienos Šakių rajono Kidulių 
pagrindinėje mokykloje 5–10 
klasių ugdymo procesas bus 
vykdomas nuotoliniu būdu.

Kidulių mokyklai pri-
klausančio Sudargo Martyno 
Sederevičiaus pradinio ugdymo 
skyriaus ikimokyklinio, prie-
šmokyklinio ugdymo grupės ir 
pradinės klasės dirba įprastu 
režimu.

Serga ir mokytojai, ir 
mokinys

Šakių „Varpo“ mokyklos di-
rektoriaus pareigas laikinai ei-
nantis Darius Šlėderis pasakojo, 
kad nors 1–4 klasių mokiniai 
mokosi įprastai – pradinukai 
(377 vaikai) lanko mokyklą, ta-
čiau ir vėl nuspręsta, jog vyres-
nieji mokyklos ugdytiniai (5–8 
ir 10 klasės mokiniai) mokysis 
namuose.

Nuotaikos „Varpe“ šiuo 
metu nėra pačios pakiliausios. 
787 moksleivius ugdančios mo-
kyklos neaplenkė COVID-19 
virusas. Jis praėjusią savaitę 
nustatytas vienam aštuntokui. 
D.Šlėderis džiaugėsi, kad jam, 
prasidėjus nuotoliniam moky-
mui, į mokyklą eiti nereikėjo. 

Tai dar ne viskas. Anot 
D.Šlėderio, virusu serga 
ir dvi „Varpo“ mokytojos. 
„Sergančiosios su mokiniais 
kontakto neturėjo, pradinukų 
mokytoja susirgo per rudens 
atostogas, o kita mokytoja 

– kai jau mokėmės nuotoliniu 
būdu“,- aiškino pašnekovas. Be 
dviejų sergančiųjų, dar viena 
mokytoja yra saviizoliacijoje. 
Saviizoliuotis teko ir trims 
mokiniams. „Vienas mokinys, 
kuris turėjo kontaktą su sergan-
čiuoju, gyvena Gelgaudiškyje, 
jis vyresnis, todėl mokėsi na-
muose. Dar viena saviizoliaci-
joje esanti mokinė prieš savaitę 
grįžo iš Vokietijos ir pateikė 
prašymą mokytis mūsų mokyk-
loje, tačiau šiuo metu ji taip pat 
turi saviizoliuotis“,- pasakojo 
D.Šlėderis.

Virusas nustatomas ir pra-
dinukų, kurie mokosi klasėse, 
tėvams. Kai dviejų pradinukų 
mamai nustatytas COVID-
19 virusas, mokykla praėjusį 
pirmadienį nusprendė nuo-
tolinį mokymą taikyti ir vie-
nai trečiai bei ketvirtai klasei. 
„Sergančiosios vaikai paskutinį 
kartą mokykloje buvo lapkričio 
5 dieną. Sužinoję, kad jų mama 
serga, klases dezinfekavome, 
vėdinome, o antradienį šių kla-
sių vaikai jau grįžo į mokyklą. 
Lapkričio 5 dieną virusui bū-
dingi simptomai pasireiškė ir 
vienam ketvirtoko tėčiui, tad 
penktadienį ši klasė mokėsi 
nuotoliniu būdu. Nors jo vai-
kas mokykloje nebuvo jau nuo 
trečiadienio, vis tiek ėmėmės 
visų saugumo priemonių“,- 
tikino direktorius. Pirmadienį 
ketvirtoko klasiokai jau grįžo 
į mokyklą, o sergančio tėčio 
vaikui teko izoliuotis.

„Šią savaitę pradinukai ir to-
liau lankys mokyklą, tokia tvar-
ka galios bent savaitę, ketvirta-
dienį vėl bus sprendžiama, kaip 
elgtis toliau“,- kalbėjo jis. 

Mokytojams, anot 
D.Šlėderio, sekasi neblogai. 
„Patirties jau turime. Dalis 
mokytojų dirba iš namų, dalis 
jų pamokas nuotoliniu būdu 
dėsto iš savo klasių“,- aiškino 
D.Šlėderis. 

Su virusu nesusidūrė, 
bet mokosi nuotoliniu 
būdu 

Lukšių Vinco Grybo gimna-
zijoje nuo pirmadienio, lapkri-
čio 16 dienos, iki penktadienio, 
lapkričio 20 dienos, ikimokyk-
linio, priešmokyklinio ugdymo 
grupės  ir pradinės klasės dirbs 
įprastai, o 5–12 klasių mokiniai 
ir toliau mokysis nuotoliniu 
būdu. 

Lukšių Vinco Grybo gimna-
zijos vadovė Nijolė Šapolienė 
pasakojo, kad augant susirgimų 
skaičiui svarbu apsaugoti ne tik 
mokinius, bet ir mokytojus. 
„Kai pradės sirgti mokytojai, 
nebus kam vesti net ir nuo-
tolinių pamokų. Todėl, kad 
užtikrintume ugdymo tęsti-
numą, galvojame ateinančią 
savaitę taip pat mokytis nuo-
toliniu būdu“,- penktadienį 
kalbėjo ji. 

Direktorė pasidžiaugė, kad 
kol kas Vinco Grybo gimnazi-
jos mokiniams ar mokytojams 
nebuvo užfiksuotas COVID-19 
virusas. Ji pasakojo, kad dauge-
lis gimnazijos mokytojų dirba iš 
savo darbo vietų. „Mokytojams 
tikrai nėra lengva, jie ir su vai-
kais dirba, ir patys semiasi ži-
nių – dalyvauja nuotoliniuose 
mokymuose. Tam, kad moky-
tojas gerai pasiruoštų pamokai 
– reikia įdėti dvigubai daugiau 
darbo. Tačiau taikomės prie 
šios situacijos, norime, kad 
visiems būtų gerai“,- kalbėjo 
N.Šapolienė.

Direktorė pasakojo, kad ka-
rantino metu darė apklausas, 
o jų metu vyresni motyvuoti 
mokiniai atskleidė, kad jie nuo-
tolinio mokymosi metu gali ge-
riau susikoncentruoti. 

Į mokyklas grįš ir 
vyresni moksleiviai

Įprastą ugdymo procesą 
pradinukams užtikrins ir kitos 
mūsų rajono ugdymo įstaigos. 

Be pradinukų, į mokyklas šią 
savaitę grįžo ir 5–8 klasių 
Kriūkų mokyklos–daugiafunk-
cio centro moksleiviai. Ugdymo 
pobūdis keitėsi ir Lekėčių mo-
kykloje–daugiafunkciame cen-
tre. Į mokyklą šią savaitę grįžo 
6,7 ir 8 klasių mokiniai. 5, 9 ir 
10 klasės moksleiviai vis dar 
mokosi nuotoliniu būdu. „Po 
savaitės, jei padėtis neblogės, 
šios klasės susikeis vietomis“,- 
aiškino mokyklos vadovė Lilija 
Liutvinienė. Mišriu būdu nu-
spręsta mokytis ir Plokščių 
mokykloje–daugiafunkciame 
centre. Čia kontaktiniu būdu 
šią savaitę mokosi 5,6 ir 10 
klasės mokiniai, 7 ir 8 klasės 
moksleiviai tęsia mokymąsi 
nuotoliniu būdu.

Nuotoliniu būdu iki lapkri-
čio 20 dienos numašiusi dirbti 
ir Šakių „Žiburio“ gimnazija, 
šis būdas bus taikomas ir vyres-
niems Griškabūdžio gimnazi-
jos, Gelgaudiškio pagrindinės 
mokyklos mokiniams ir kitų 
ugdymo įstaigų vaikams. 

Lapkričio 11 dieną Vyriau-
sybė nusprendė, kad pagal iki-
mokyklinio, priešmokyklinio 
ir pradinio ugdymo programas 
ugdomiems vaikams ugdymo 
proceso metu neprivaloma dė-
vėti nosį ir burną dengiančių 
apsaugos priemonių.

Visiems kitiems mokiniams 
šis reikalavimas išlieka.  

Sprendimas per ugdymo 
procesą dėvėti kaukes priim-
tas rekomendavus epidemio-
logams. Kaukių gali nedėvėti 
asmenys dėl sveikatos, tokiu 
atveju jie turėtų naudoti veido 
skydelį. Švietimo įstaigoms taip 
pat išlieka visi kiti reikalavimai 
maksimaliai riboti kontaktus, 
laikytis atstumų, vėdinti, dez-
infekuoti patalpas, paviršius 
ir kt.

Mokymai Lapkričio 13 dieną 
Šakiuose turėjo 
vykti respublikinis 
Suaugusiųjų mokymosi 
savaitės renginys. 

Tačiau, kaip ir daugelis 
kitų renginių, jis surengtas 
nuotoliniu būdu. Mokymosi 
savaitės atidarymo konferen-
cijoje penktadienį puoselėtos 

suaugusiųjų mokymosi idėjos, 
skatintas andragogų kūrybin-
gumas. Renginyje apžvelgtos 
suaugusiųjų švietėjų galimy-
bės bendradarbiauti sklei-
džiant aktyvaus mokymosi 
idėjas projektuose, pristatant 
savo patirtį kolegoms „Epale“ 

platformoje. „Epale” andra-
gogų būriui priklauso ir Šakių 
Trečiojo amžiaus universiteto 
(TAU) Kalbų fakulteto dekanė 
Danutė Aniulienė, o konkurse 
„Kartu mes galim!” Šakių TAU 
pelnė padėkos raštą. Antrojoje 
renginio dalyje konferencijos 

dalyviai buvo paskatinti mo-
kytis kartu su Šakių Trečiojo 
amžiaus universiteto koman-
da. Vyko protmūšis, kurio 
metu dalyviai susipažino su 
Zanavykų kraštu.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Apie 
viešumą, 
skaidrumą 
ir... cenzūrą

Kai kalbame apie teisingą val-
džią, pirmiausia laukiame iš jos 
skaidrumo ir viešumo. Žmonės 
turi žinoti, kaip, kokie, kodėl ir 
kam skiriami mokesčių mokė-
tojų pinigai, kodėl ir kokie prii-
mami valdžios sprendimai. Tai 
– vienas pagrindinių demokra-
tijos principų. Tačiau ne taip se-
niai kaltinę esamą valdžią nepo-
tizmu – kuomet per pirmąją ka-
rantino bangą savivaldybė dėl 
saviizoliacijos sutartį pasirašė 
su nakvynės namais „Jundula“, 
kur viena iš akcininkų yra savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus žmona, savivaldybės ta-
rybos narė Rasita Grincevičienė, 
patys „valstiečiai“, atrodo, reika-
lauja iš valdžios ne tik kad ma-
žiau viešumo, tačiau net ragina 
įsipareigoti už kiekvieną “konfi-
dencialumo“ pažeidimą sumo-
kėti po 500 eurų dydžio bau-
dą. Taigi kas turėtų būti kon-
feidencialu?

Toks pasiūlymas išdėstytas 
Šakių kultūros centro direkto-
riaus, Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos Šakių skyriaus pir-
mininko pavaduotojo, dar taip 
neseniai kandidatavusio į me-
rus, Raimondo Januševičiaus 
merui Edgarui Pilypaičiui pateik-
tame Taikos sutarties projekte, 
kurio meras, ačiū Dievui, nepa-
sirašė. Taikos projektas gimė po 
to, kai E.Pilypaitis pratęsė savo 
potvarkio, kuriuo R.Januševičių 
nusprendė „nuimti“ nuo Šakių 
kultūros centro direktoriaus pa-
reigų, galiojimo laiką. 

Vienas iš labiausiai pritren-
kiančių projekto punktų turė-
tų nustebinti visą visuomenę, 
ne tik savivaldos ar žiniasklai-
dos atstovus. Jame teigiama, 
kad visa informacija, susijusi su 
šia Taikos sutartimi (...) bei jos 
vykdymu „yra laikomos konfi-
dencialiomis ir negali būti at-
skleistos trečiosioms šalims nei 
tiesiogiai, nei netiesiogiai“. Tai 
reiškia, kad tiek meras, tiek biu-
džetinės įstaigos direktorius įsi-
pareigotų „neskelbti jokių išva-
dų, faktų ar medžiagos sociali-
niuose tinkluose/žiniasklaidos 
priemonėse, kreiptis per radi-
ją ar televiziją, dalyvauti radijo 
ar televizijos laidose ar filma-
vimuose, bendrauti su žinias-
klaidos atstovais ar trečiosio-
mis šalimis dėl šio darbo ginčo 
ir neskleisti informacijos, galin-
čios pakenkti kitos Šalies repu-
tacijai“, išskyrus bendro pobū-
džio informaciją, kad ginčas iš-
spręstas Taikos sutartimi.

Vadinasi, piliečiai, rinkėjai ne-
turi žinoti vienokio ar kitokio 
sprendimo aplinkybių ar mo-
tyvų. Panašu į cenzūrą.

Kad rajono savivaldybės me-
ras yra viešasis asmuo, abejo-
nių ir diskusijų nekyla. Tačiau 
gali kilti klausimas, ar Kultūros 
centro – biudžetinės įstaigos 
– vadovas yra viešasis asmuo. 
Jeigu „pagūglintumėte“, tokį at-
sakymą nesunkiai surastume,- 
Žurnalistų etikos tarnyba pra-
ėjusiais metais Jonavos kultū-
ros direktoriaus atveju (koks su-
tapimas!) pateikė paaiškinimą, 
kad taip, Kultūros centro direk-
torius yra viešasis asmuo, ko, 
deja, nežino R.Januševičiui teis-

muose atstovaujantys ir grei-
čiausiai minėtą Taikos sutar-
ties projektą, kuriame viskas 
nukreipta į vienus vartus, pa-
rengę advokatai, nesuprantan-
tys, kad susidūrė ne su dviejų 
„uabų“ ar kitų privačių įstaigų 
derybomis, o pačia aukščiausia 
rajone – mero institucija ir jam 
pavaldžia biudžetine įstaiga, iš 
kurios vadovo jis reikalauja at-
sakomybės už padarytus pa-
žeidimus 2019 metais.

Laimei, toks projektas ne-
buvo pasirašytas. Tačiau svar-
biau, ko gero, ne tai, o pats fak-
tas, kad norima kažką nuslėp-
ti neva tai galėtų pakenkti di-
rektoriaus, kuris taikosi į aukš-
čiausius savivaldybės postus, 
reputacijai.

Lygiai tokia pati mintis kilo 
po interviu su kadenciją baigu-
siu Seimo nariu, taip pat „vals-
tiečių“ partijos atstovu – mat 
tęsėme pokalbį „ne spaudai“. Į 
vieną iš klausimų „ne spaudai“ 
jis atsakė visiškai kitaip. Kalba 
buvo apie šešėlines struktū-
ras ir jos vis dar „ilgas rankas“. 
Kalbėjomės nuoširdžiai, tačiau 
susimąsčiau, ar apskritai aukš-
čiausios Lietuvos valdžios at-
stovų nuomonės „spaudai“ ir 
„ne spaudai“ gali skirtis. Jeigu 
jos skiriasi, vadinasi, bijo, o ir 
to šešėlio yra labai daug, ir ne 
vien tik privačiame sektoriu-
je, bet ir valstybinėse institu-
cijose. Jį panaikinti yra tik vie-
nas kelias – kuo daugiau vie-
šinti. Deja, žiniasklaidai tikrai 
kol kas ne viskas prieinama, 
o tie, kurie mato ir žino, tyli. 
Ir ta tyla nėra be priežasties – 
gresia teismai. Bet mums jau 
į kraują įaugę, kad nepagau-
tas – ne vagis.

Tačiau visi užkulisiai ir juos 
gaubianti tyla mūsų valstybei, 
manyčiau, ir daro didžiausią žalą 
valstybei, jos valdžiai, taip pat 
piliečių pilietiškumui. Ir nerei-
kia klausti tuomet, kodėl tie pi-
liečiai savo valdžia taip nepa-
sitiki.

Buvęs Bernardinai.lt redak-
torius, Seimo narys Andrius 
Navickas vienoje iš savo kny-
gelių yra pacitavęs Edmund 
Burke, XVIII amžiaus airių po-
litikos teoretiko, filosofo mintį 
– „Idant klestėtų blogis, pakan-
ka, jog geri žmonės liktų pa-
syvūs“. Visas nepasyvus Šakių 
kultūros centro gerų žmonių 
kolektyvas spalio 26 dieną su 
plakatais rankose išėjo ginti 
savo direktoriaus prieš, jų ma-
nymu, neteisingą mero spren-
dimą. Teisingas jis ar ne, ne šių 
įžvalgų tema. Klausimas, ar to-
kius Taikos sutarties punktus 
pasirašyti pateikiantis žmogus, 
laikantis juos teisingais ir teisė-
tais, gali būti ne tik politikas ar 
bet kokios grandies valdžios at-
stovas, bet ir biudžetinės įstai-
gos vadovas?

Ir šią savaitę Šakių „Varpo“ mokykloje pamokos vyksta tik pradinukams, kiti mokiniai mokosi 
nuotoliniu būdu. S.Sinkevičiaus nuotr.



5® 2020 m. lapkričio 17 d. Antradienis. Nr. 86 (403)

2021 metų 
“Laikraštis Valsčius“ 
prenumeratos kainos

Šakiuose 
A.Plioplienės 

spaudos platinimo 
tarnyboje. 

Tel.  8-623 55-273

AB “Lietuvos paštas“

Prenumeruoti galite  
pašte,išsikvietę mobilųjį 

laiškininką tel. 8-700 55-400  
ir internetu 

www.prenumeruok.lt

1 mėnesiui

Pagrindinė kaina 3,52 € 4,21 €

Įmonėms ir organizacijoms 4,00 € 4,75 €

Pensininkams ir neįgaliesiems 3,36 € 3,94 €

3 mėnesiams

Pagrindinė kaina 10,32 € 12,36 €

Įmonėms ir organizacijoms 12,00 € 14,25 €

Pensininkams ir neįgaliesiems 9,60 € 11,56 €

6 mėnesiams

Pagrindinė kaina 20,16 € 24,19 €

Įmonėms ir organizacijoms 24,00 € 28,49 €

Pensininkams ir neįgaliesiems 18,72 € 22,58 €

12 mėnesių

Pagrindinė kaina 39,36 € 47,31 €

Įmonėms ir organizacijoms 48,00 € 56,99 €

Pensininkams ir neįgaliesiems 36,48 € 44,08 €

 “Laikraštis Valsčius“ vėl bus leidžiamas antradieniais ir penktadieniais.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 8
Šakių krašto vietos veiklos grupė kviečia teikti paprastus kaimo vietovių vietos projektus pagal kaimo vietovių vietos plėtros 
strategijos „Šakių krašto vietos veiklos grupės 2016–2023 metų vietos plėtros strategija“ (toliau – VPS) priemones:

VPS priemonė

„Vietos projektų pareiškėjų 
ir vykdytojų mokymas, 
įgūdžių įgijimas“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-3

Remiamos veiklos: vietos projektų pareiškėjų ir projektų vykdytojų kompetencijos ugdymas: supažindinimas 
su gerąja šalies ir užsienio patirtimi, žinių ir įgūdžių suteikimas projektų rengimo, įgyvendinimo, tęstinumo 
užtikrinimo srityje, apmokymas naudotis įsigyta technika, įrengimais bei tenkinami kiti vietos projektų 
pareiškėjų mokymosi poreikiai, kurie yra susiję su dalyvavimu įgyvendinant VPS.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo 
bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 14 351,42Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  7 175,71 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis 100 proc.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė

„Vietos bendruomenių 
aktyvinimas ir telkimas per 
Zanavykų krašto kultūros 
savitumo išsaugojimą ir 
tradicijų tęstinumą“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-4

Remiamos veiklos: leidinių apie vietoves rengimas ir leidyba, virtualių ir stacionarių edukacinių programų 
ir turizmo maršrutų, aprašymų apie turizmo objektus kūrimas, rodiklių (žemėlapių, stendų ir kt.) įrengimas, 
nacionalinės/regioninės reikšmės renginių organizavimas, mobilios scenos paslaugos, videofilmų apie 
Zanavykų kraštą kūrimas ir kt. Investicijos tiesiogiai susijusios su bendruomenių novatoriškumo ir dar-
numo skatinimu, kaimo kultūros ir gamtos paveldo, kraštovaizdžio gerinimu.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo 
bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 16 774,26 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  8 387,13 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
1.    80 proc., kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą; 
2.    95 proc., kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė

„Vietos ištekliais pagrįstų 
produktų vertės didinimas 
ir maisto tiekimo grandinių 
plėtojimas“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-5

Remiamos veiklos: kulinarija, mėsos ir pieno perdirbimas, mobili prekyba, energetinių augalų augin-
imas, biokuro gamyba, amatų centro įkūrimas, naujų paslaugų vietos gyventojams sukūrimas naudo-
jant vietos išteklius ir kt.
Tinkami vietos projektų vykdytojai:
Juridiniai asmenys: labai maža, maža arba vidutinė įmonė, registruota ir veiklą vykdanti/ar ketinanti 
pradėti veiklą Šakių krašto VVG teritorijoje;
Fiziniai asmenys: ūkininkas ar fizinis asmuo, veikiantis pagal verslo liudijimą arba individualios veiklos 
pažymą, ar ketinantis pradėti veiklą, deklaruojantis savo gyvenamąją vietą Šakių krašto VVG teritorijoje.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 8 189,58 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  8 189,58 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis gali sudaryti:
1. Iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projektas yra privataus verslo 
pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis 
arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius labai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
2. Iki 70 proc. visų tinkamų finansuoti vietos projektų išlaidų, kai vietos projektas yra privataus vers-
lo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus ju-
ridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei keliamus reikalavimus, nurodytus Lietuvos 
Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (taikoma juridiniams asmenims) ir Europos 
Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC dėl labai mažos, mažos ir vidutinės 
įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims).
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė

„Verslumo skatinimas 
kaimo vietovėse“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-10

Remiamos veiklos: įvairios produkcijos gamyba, perdirbimas, jos pateikimas vartotojui, prekyba jais, 
technologinių procesų diegimas/ modernizavimas, senųjų amatų ir jų gaminių atgaivinimas, edukacinių 
programų, kūrybinių stovyklų, plenerų organizavimas, amatų maršrutų kūrimas, regioninių produktų 
rinkodaros priemonių diegimas, sertifikavimas ir ženklinimas, tautinio paveldo ir regioninių produktų, 
kulinarinio paveldo produktų gamyba ir prekyba jais, vaidybos ir terapijos paslaugos, laidojimo namų 
paslaugos, vaikų, jaunimo  ir senjorų dienos centrų paslaugos, verslo inkubatoriaus/socialinių inovacijų ir 
konsultavimo paslaugos, socialinės paslaugos neįgaliems, seniems vienišiems žmonėms, sporto paslau-
gos jaunimui, socialinio saugumo užtikrinimo-stebėjimo paslaugos, stacionarios ir mobilios maitinimo 
paslaugos, kepyklėlės įkūrimas, poilsio ir vandens turizmo zonos įrengimas, pramogų parko paslaugos, 
šienavimo, aplinkos ir kelių priežiūros, medžių genėjimo,  gėlių ir energetinių augalų auginimo ūkiai, 
įrengimas ekonomiškų ir ekologiškų patalpų šildymo sistemų naudojant saulės, kitą atsinaujinančią 
energiją ir kitos.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios 
kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, religinės bendruomenės ir bendrijos, 
biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios vietos projektų administravimo taisyklių 23.1.61 p., 
Šakių rajone (išskyrus Šakių miestą) registruotos ir veiklą vykdančios labai mažos arba mažos įmonės; Šakių 
rajone (išskyrus Šakių miestą)  savo gyvenamąją vietą deklaravę ir ūkį bei valdą įregistravę ūkininkai; Šakių 
rajone (išskyrus Šakių miestą) savo gyvenamąją vietą deklaravę ir VVG teritorijoje pagal verslo liudijimą/ 
individualios veiklos pažymą veiklą vykdantys ar ketinantys ją pradėti fiziniai asmenys.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 436 597,96 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 
60 000,00 Eur, kai pareiškėjas yra  kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, 
religinės bendruomenės ir bendrijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos projektų 
administravimo taisyklių 23.1.61 p.
40 000,00 Eur, kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis 
asmuo.
Lėšos vietos projektui įgyvendinti gali sudaryti: 
1. Iki 50 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama 
gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, išskyrus asmenis, atitinkančius la-
bai mažai įmonei keliamus reikalavimus;
2. Iki 70 proc., kai vietos projektas yra privataus verslo pobūdžio (po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama 
gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis arba fizinis asmuo, atitinkantys labai mažai įmonei ke-
liamus reikalavimus nurodytus Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme (tai-
koma juridiniams asmenis) ir Europos Komisijos 2003 m. gegužės 3 d. rekomendacijoje Nr. 2003/361/EC 
dėl labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės apibrėžimo (taikoma fiziniams asmenims); 
3. Iki 95 proc., kai pareiškėjas yra  kaimo bendruomenės, bendruomeninės organizacijos ir kitos NVO, 
religinės bendruomenės ir bendrijos, biudžetinės įstaigos, viešosios įstaigos, atitinkančios Vietos projektų 
administravimo taisyklių 23.1.61 p.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

VPS priemonė

„Bendruomeninio 
verslumo ugdymas ir 
jaunimo įtraukimas į vietos 
bendruomenės veiklą“

Nr. LEADER-19.2-SAVA-9

Remiamos veiklos: verslumo ugdymas kuriant tematinio bendradarbiavimo ir savanoriškos veiklos 
tinklus, socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos stovyklų organizavimas, patirtinio mo-
kymosi stažuotės, gerosios praktikos pavyzdžių diegimas bendruomenių veikloje, jaunimo edukacijos, 
verslo idėjų galerijos ir projektų aukcionų organizavimas ir kt.
Tinkami vietos projektų vykdytojai: Šakių rajone registruotos ir VVG teritorijoje veiklą vykdančios kaimo 
bendruomenės ir kitos nevyriausybinės (jaunimo, sporto, kultūros ir kt.) organizacijos, viešosios įstaigos.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 5 765,31 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti  5 766,04 Eur.
Paramos vietos projektui įgyvendinti lyginamoji dalis:
1.    80 proc., kai vietos projektas susijęs su investicijomis į materialųjį turtą; 
2.    95 proc., kai vietos projektas susijęs su investicijomis į žmogiškąjį kapitalą.
Finansavimo šaltiniai: EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos.

Bendra kvietimo teikti vietos projektus suma 481 679,26 Eur iš EŽŪFKP ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų. 
Vietos projektų finansavimo sąlygų aprašai skelbiami šiose interneto svetainėse www.sakiukrastovvg.lt ir www.nma.lt, taip pat 
VPS vykdytojos būstinėje adresu Gimnazijos g. 1, LT-71115 Šakiai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2020 m. lapkričio 17 d. 8.00 val. iki 2020 m. gruodžio 22 d. 14.00 val.
Vietos projektų paraiškos (1 egz. ir originalas, įrašytas į USB atmintuką) priimamos Šakių krašto vietos veiklos grupės būstinėje ad-
resu: Gimnazijos g. 1, LT-71115 Šakiai.
Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudaryti lietuvių kal-
ba arba kartu turi būti pateiktas oficialus vertimų biuro, įmonės ar vertėjo (fizinio asmens) pasirašytas vertimas į lietuvių kalbą.
Per vieną konkrečios VPS priemonės ir (arba) veiklos srities paramos paraiškų priėmimo laikotarpį vietos projekto paraiškos teikėjas 
gali pateikti vieną vietos projekto paraišką (išskyrus išimtis, nurodytas Vietos projektų administravimo taisyklių 69 punkte).
Informacija apie kvietimą teikti vietos projektus ir vietos projektų įgyvendinimą teikiama darbo dienomis nuo 8.00 val. iki 16.00 
val. Šakių krašto vietos veiklos grupės būstinėje adresu: 
Gimnazijos g. 1, LT-71115 Šakiai ir tel. 8-345-42275 arba el. paštu sakiuvvg@gmail.com. R-0713

Pažinti J.Jablonskį 
ir jo darbus 

Artėjant iš mūsų 
kraštiesčio, bendrinės 
lietuvių kalbos 
normintojo Jono 
Jablonskio 160–osioms 
gimimo metinėms, 
Šakių viešoji biblioteka 
sugalvojo sukurti 
virtualią viktoriną, kurios 
metu reikia atsakyti į 
13 klausimų. Viliamasi, 
kad jie padės dar geriau 
pažinti šią įdomią ir 
iškilią asmenybę.

 
Viktorinoje, kurią galima 

rasti Šakių viešosios bibliotekos 
socialinio tinklo „Facebook“ 
paskyroje, kviečiama pažin-
ti J.Jablonskį ir jo darbus bei 
atsakyti į 13 įvairių klausimų, 
kurie apima bene įsiminti-
niausius jo gyvenimo etapus. 
Klausiama, kur J.Jablonskis 
gimė, kas sieja jį ir varpininką 
Vincą Kudirką, kokiu slapyvar-
džiu jis pasirašė 1901 metais 
Tilžėje išleistą „Lietuvių kalbos 
gramatiką“, kokiu nauju termi-
nu J.Jablonskis siūlė keisti žodį 
„pirmyneiga“,  kokiu būdu jis 
mokė žmones vartoti jo su-
kurtą žodį „degtukai“, koks šių 
dienų garsus lietuvis, susijęs su 
J.Jablonskiu giminystės ryšiais, 
koks buvo vienas mėgstamiau-
sių J.Jablonskio posakių ir t.t. 

Šios viktorinos sumany-
toja – Šakių viešosios bib-
liotekos direktorė Kristina 
Lebedžinskienė pasakojo, jog 
naršydama internete, ji neti-
kėtai aptiko panašią viktoriną 
apie lietuvių literatūrą, su-
kurtą tokioje pat platformoje. 
„Pagūglinus“ paaiškėjo, kad ši 
platforma nemokama, tad ir aš 
pabandžiau sukurti viktoriną. 
Galimybė kurti tokį turinį – di-

delė prabanga vadovo darbe, 
tikras atokvėpis“,- įspūdžiais 
dalinosi pašnekovė.  

K.Lebedžinskienė žada ir 
daugiau viktorinų,- vienos 
bus skirtos žymiems asme-
nims, kitos literatūrai ir pan. 
„J.Jablonskis pirmiausia atėjo į 
galvą dėl to, kad jis ir V.Kudirka 
kasdien sukasi darbiniuose po-
kalbiuose dėl kito projekto, dėl 
jo metų, dėl 160-mečio, kuris 
čia pat, jau gruodžio 30 dieną“,- 
pasakojo K.Lebedžinskienė.

Pašnekovė priminė, jog 
pirmosios COVID-19 bangos 
metu uždarius bibliotekas, 

Šakių viešoji biblioteka siūlė 
savo skaitytojams vitaminą 
S(kaitymas). Tuomet biblio-
tekos darbuotojos skaitė įvai-
rias knygų ištraukas ir kėlė 
jas į socialinius tinklus, dabar 
„vitaminų“ asortimentas papil-
dytas ir vitaminu Ž(aidimas). 
Bibliotekos darbuotojai sako, 
jog mokytis ir pažinti žaidžiant 
galima ir naudinga ne tik vai-
kams, bet ir suaugusiesiems. 
„Juk vitaminai saugo tiek nuo 
kūno, tiek nuo dvasios virusų“,- 
rašoma bibliotekos „Facebook“ 
paskyroje.

LV inf. 

Sudalyvauti informatyvioje viktorinoje gali kiekvienas, kuris turi 
prieigą prie interneto. S.Sinkevičiaus nuotr. 
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Spausdinama vieną kartą.
Šį kuponą atneškite arba atsiųskite į “Laikraštis Valsčius“ 

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

Vardas:

Pavardė:

Telefonas:

Kuponas galioja 
iki 2020 m. gruodžio 31d. 

Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
2 kambarių butą IV aukšte mūri-
niame name, Šakiuose. Tel. 8-682 
69-920.

Butą II aukšte mūriniame name 
Šakiuose, sodą „Draugystės“ ben-
drijoje. Tel. 8-611 37-541.

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

Mūrinį namą Beržų g., Šakiuose 
(ūkinis, garažas). Tel. 8-686 60-199.

Sodybą (27.02a) su ūkio 
pastatais Degutinės gyven-
vietėje. Namas rąstų, 96.06 
kv.m., 4 kambariai su man-
sarda, yra wc, dušas, apšil-
dymas kietu kuru. Gatvė 
asfaltuota, vieta rami. Tel. 
8-699 35-471.
Sodybą – vienkiemį prie gero ke-
lio (60a sklypas), kaina sutartinė. 
Arba išnuomoja šeimai. Tel. 8-620 
72-599.

Garažus Šakiuose, Šaulių g. Arba 
išnuomoja. Siuvimo mašiną, kaina 
sutartinė. Tel. 8-611 37-541.

0.48 ha žemės prie aplinkkelio, 
netoli Šakių kapinių. Tel. 8-618 
83-820.

Transporto 
priemonės
2006m. PEUGEOT-206 (TA iki 2021 
12 mėn., techniškai tvarkingas), 
kaina sutartinė. Tel. 8-611 37-
541.

Pigiai 1991m. VW PASSAT TD (uni-
versalas, TA iki 2022 05 mėn.). Tel. 
8-662 60-588.

Triratį motociklą (mažai naudotas, 
galima vairuoti turint „B“ kategori-
ją). Tel. 8-626 41-082.

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

Dalimis: 1995m. VW PASSAT 1.9 TDI 
(66 kW), 1999m. VW GOLF 1.9 TDI 
(81 kW). Tel. 8-687 20-615.

1997m. AUDI A4 1.9 (81 kW, viskas 
yra) dalimis, 2006m. VW PASSAT B6 
2.0 (103 kW) tepalo siurblį. Tel. 8-
686 43-290.

Kablius automobiliams VW GOLF, 
AUDI A4, A6, SEAT ALHAMBRA, 
OPEL ZAFIRA. Tel. 8-687 20-615.

VW, AUDI, OPEL, RENAULT, TOYOTA 
skardinius ratlankius R16, R15, R14. 
Tel. 8-687 20-615.

Žiemines ir vasarines padangas 
R16, R15, R14, R13. Tel. 8-687 
20-615.

Žemės ūkio 
technika
Įvairius naudotus ir naujus ž.ū. 
padargus: rotacines šienapjoves , 
bulvių sodinamąsias, kauptukus, 
kasamąsias ir jų transporterius, 
trąšų barstytuvus, įvairios talpos 
purkštuvus, smulkintuvus (mul-
čerius), įvairaus pločio lėkštines 
akėčias, frezas, grėblius – varty-
tuvus, plūgus, kultivatorius ir jų 
volus, žnyples, šakes rulonams 
krauti, naujas kabinas ir sėdynes 
traktoriams MTZ ir T-25, rankines 
daržovių sėjamąsias ir kaupikus, 
bulvių šutintuvus, elektrinius gy-
vulių aptvarus (kuoliukus, laidus, 
izoliatorius), piemenis (ganymo 
aparatas), įvairias lenkiškų pa-
dargų atsargines dalis, noragus. 
Tel. 8-687 57-187, www.parduo-
dutechnika.lt

1000l talpos purkštuvą (TA iki 
2024m.), šieną rulonais. Tel. 8-
611 86-539.

Traktorių MTZ-52 dalimis. Tel. 8-
682 66-363.

Šieno – šiaudų presą, šieną, prie-
kabą rulonams vežti, plūgą. Tel. 
8-686 72-341.

Sėjamąją SPU-4. Tel. 8-677 59-049.

Buitinė technika
Televizorius, TV antenas, interne-
tinius imtuvus, muzikines kolonė-
les, automagnetolas, navigacijas, 
videoregistratorius. Tel. 8-675 
12-313.

Šaldymo dėžę, šaldytuvus, šaldik-
lius, skalbimo mašinas, džiovyk-
les, betono maišykles. Tel. 8-616 
48-616.

Baldai
Mažai naudotą viengulį fotelį. Tel. 
8-618 83-820.

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

Statybinę medieną: dviejų pjovimų 
– 100-130€, vieno pjovimo lentas 
– 70-90€. Tel. 8-613 71-277.

Statybinę medieną: dviejų pjovimų 
– 190-240€, vieno pjovimo lentas 
– 130-160€. Tel. 8-630 32-028.

Gyvos prekės
Kiaulę po paršų (nupenėta). Tel. 
8-679 43-958.

Paršelius, kiaulę skerdimui. Tel. 8-
618 81-977.

6 savaičių paršelius. Tel. 8-612 59-700.

6 savaičių paršelius su dokumen-
tais. Tel. 8-621 90-610.

Kaimiškas ir mėsines antis. Tel. 8-
650 79-492.

Du 5 mėn. kaimiškus, gražius gai-
džius – 5 €/vnt. Tel. 8-616 02-794.

Triušius veisimui arba jų mėsą. Tel. 
8-623 79-929.

Kitos prekės
Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis - 28€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Beržo - ąžuolo pjuvenų briketus 
nuo 109€, sertifikuotas A1 klasės 
granules nuo 155€. Pristato. Tel. 
8-637 22-227.

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

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

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

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

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

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

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

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

Sausas kaladėles didmaišiuose, 
medžio pjuvenų briketus. Atvežu. 
Tel. 8-603 28-628.

Malkas: eglė, drebulė – 18€, 
juodalksnis – 20€, beržas 
– 23€, ąžuolas – 27€, uosis 
– 28€. Vežame rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotas. Tel. 8-686 
94-789.
Įvairias malkas dvimetriais. Galiu 
atvežti supjautas ir sukapotas. Tel. 
8-615 97-284, 8-624 32-558.

Sausas skaldytas beržo malkas – 30 
€/m. Pristatau. Tel. 8-676 62-118.

Sausas skaldytas uosio malkas – 37 
€/m. Pristatau. Tel. 8-676 62-118.

Pigiai sausas skaldytas malkas. 
Akcija. Atvežu po 5m. Tel. 8-695 
42-003.

Pigiai uosio, beržo, juodalksnio mal-
kas. Pristatau. Tel. 8-607 13-955.

Beržo, uosio, juodalksnio sausas, 
kapotas malkas – 25 €/m. Tel. 8-
630 32-028.

Skaldytas, kaladėmis lapuočio mal-
kas. Pigiai. Tel. 8-607 13-955.

Lapuočio malkas – 16 €/m. Prista-
tau. Tel. 8-672 03-244.

Beržo, uosio, drebulės, juodalksnio 
sausas malkas. Tel. 8-672 03-244.

Pigiai sausas uosio malkas. Tel. 8-
613 71-277.

Pigiai skaldytas sausas lapuočio 
malkas. Tel. 8-613 71-277.

Sausas lapuočio malkas – 17 €/m. 
Pristatau. Tel. 8-630 32-028.

Eglės, pušies skaldytas, sausas 
malkas – 25 €/m. Pristatau. Tel. 
8-676 62-118.

Juodalksnio sausas skaldytas mal-
kas – 29 €/m. Pristatau. Tel. 8-676 
62-118.

Grybus: raugintus, džiovintus 
baravykus, šaldytus. Tel. 8-610 
45-170.

Ėriukų skerdieną, „Holmagorų“ 
veislės žąsis. Tel. 8-611 66-401.

Ančių skerdieną. Tel. 8-650 79-492.

Broilerių skerdieną (šertos kviečiais, 
kukurūzais, mėsytė geltona, apdo-
rota rankomis, nupeštos) – 4.90 
€/kg. Tel. 8-608 39-334.

Dideles ir vidutines bulves, kopūs-
tus, morkas, burokėlius, cukinijas. 
Tel. 8-652 07-803.

Dideles, vidutines bulves, bulviu-
kus. Tel. 8-686 94-592.

Mažame ūkyje užaugintas bulves, 
žieminius česnakus. Galima atve-
žimas. Tel. 8-616 89-576.

Pašarinius runkelius, ekologiškai 
užaugintas morkas, svogūnus. Tel. 
8-611 52-298.

Naudotus baldus, buitinę 
techniką, dviračius, žo-
liapjoves iš Vokietijos. Tel. 
8-612 15-862, Kęstučio 
g.19-7, Šakiai.
Masažinį krėslą „Bauer“, kaina su-
tartinė. Tel. 8-605 85-726.

Presą „Fortschritt 454K“, senovinę 
skalbinių lyginimo lentą, šamotines 
plytas, koklius. Tel. 8-610 45-130.

Neišpakuotą trimerį, šešių didelių 
puodų rinkinį, moliūgus (iki 30 kg 
vnt.). Tel. 8-681 54-832.

Savos gamybos šašlykines Plokš-
čiuose. Tel. 8-620 16-165.

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

Tekintus gaminius iš medžio: du-
benėlius, cukrines, saldainines ir 
kt. Tel. 8-679 04-836.

Perka
Žemės ūkio paskirties žemę, miš-
ką. Gali būti apleista. Tel. 8-624 
53-311.

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

Brangiai įvairios brandos 
mišką. Atsiskaitome iš kar-
to. Tel. 8-686 93-198.
Brangiai įvairaus amžiaus miškus: 
jaunuolynus, bręstančius brandžius. 
Žemę apaugusią medžiais arba krū-
mais. Tel. 8-625 44-123.

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

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

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

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

Brangiai benzininius ir benzinas 
- dujos automobilius VW, AUDI, 
BMW, TOYOTA, MB, OPEL, MITSU-
BISHI nuo 1985m. iki 2000m. Su-
tvarkau dokumentus. Tel. 8-686 
94-982.

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

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

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.
Motorolerius, keturračius, sunkve-
žimius, motociklus, automobilius, 
traktorius. Gali nevažiuoti. Tel. 8-
621 33-468.

Traktoriuką – žoliapjovę (gali būti 
nevažiuojantis), sunkvežimį, gręži-
mo stakles. Tel. 8-672 38-276.

RUOŠKIS ŽIEMAI
•  Ypač aukštos kokybės plauta , sijota sausa 

akmens anglis (fasuoti po 30 kg, 1000 kg)
•  durpių briketai (fasuoti)
•  medžio pjuvenų briketai (fasuoti po 10 kg)
•  medžio granulės (6mm., fasuota po 15kg).

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

UAB ,,ALETOVIS‘‘
Sodų g. 3A , Šakiai
TEL.:  8-614-12934
Darbo laikas:
Pirm. - penk. 8-17 

R-0692

UAB “Vilkdara“

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

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

06
94

medienos pjuvenų 
BRIKETAI.

 J. Dainelienės 
įmonė

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

Ypač sausų 
lapuočių 
(alksnis, 
bukas) 

R-
06

93

Granulės, akmens anglis.

R-
06

84

Tel.: 8 682 60516, 8 447 71085

R-
06

67

DYZELINIS KROSNIŲ KURAS
  PASTATŲ ŠILDYMUI
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Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų (lotyniškais rašmenimis) galite perduoti trumpąja žinute (SMS) .
Skelbimas paprastas. Rašykite žinutę: VLS tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 2,00€. 

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

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

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

Ketvirtadienis,
lapkričio 19 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Gimę tą pačią dieną.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nematoma Lietuvos istorija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Degantis pasaulis“.

LNK 
6.15 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.55 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Pagirios 3: velniai žino kur“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Rembo 4“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.45 „Kaulai“.

BTV 
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
8.20 „Teisingumo agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Kvapų detektyvas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Baikeriai“. (f)
23.15 „Mirtinas ginklas 4“. (f)

Penktadienis,
lapkričio 20 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Smurto slėnyje“. (f)

LNK 
6.15 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.55 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 Labdaros koncertas „Pasidalink“.
23.00 „Inferno“. (f)

TV3 
6.25 „Galingieji reindžeriai. Žvėries 

galia“.
6.55, 7.25 Animac.ser.
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Vajana“. Animac.f.
21.45 „Skruzdėliukas ir Vapsva“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.05 „Visi nori Nikolės“. (f)

BTV 
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
8.15 „Kvapų detektyvas“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Kvapų detektyvas“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Kruvinas deimantas“. (f)
0.20 „Baikeriai“. (f)

Dėl Arvydo Kybarto 
mirties nuoširdžiai 
užjaučiame šeimą.

Siesartėnų mokyklos klasės 
draugai

Nuoširdžiai užjaučiame
Almą 

MILIUVIENĘ
dėl mylimo tėvelio 

mirties.
„Iki“ parduotuvės 

kolektyvas

Trimerį, benzininę žemės dirbimo 
frezą, lengvojo priekabą, T-16, T-25. 
Tel. 8-672 38-276.

Žymėtą dyzelinį kurą. Moku bran-
giau. 7 vietų traliuką, automobilį. 
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.
V.Sutkaičio IĮ veršelius auginimui. 
Tel. 8-655 44-847.

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.

UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.
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
Reikalingas vairuotojas ekspedito-
rius krovinių pervežimui po Lietuvą 
su grūdovežiu (C, CE kategorijos). 
Tel. 8-686 80-556.

UAB “Noragra” reikalingos 
melžėjos - veršelių prižiūrė-
tojos. Tel.  8-614 25-911.

Įmonė ieško plataus profilio
statybininkų. Darbas prie fa-
sadų. Tel. 8-622 62-167.
Reikalingas darbuotojas gyvulių 
priežiūrai. Apgyvendiname. Tel. 
8-656 19-179.

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

“Ergo“ draudimo paslaugos: auto-
mobilio, būsto, nelaimingų atsitiki-
mų, kelionių draudimas. Tel. 8-616 
53-408, V.Kudirkos g.51-2, Šakiai.

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

Mobilivalykla.lt minkštų 
baldų, čiužinių, kilimų, auto-
mobilių salonų ekologiškas 
valymas garais! Tel. 8-631 
56-395.
Buitinės, palydovinės, eterinės, in-
ternetinės televizijos montavimas, 
instaliavimas, antenų pastatymas. 
Tel. 8-675 12-313.

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

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

Remontuoja siuvimo mašinas, ga-
landu mėsmalių peiliukus, žirkles, 
peilius. Tel. 8-655 86-090.

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.

Pristatome žvyrą, smėlį, 
juodžemį, asfalto ir betono 
drožles ir kt. medžiagas. 10-
25t sunkvežimio su kranu ir 
kaušu paslaugos. Tel. 8-662 
44-940, zvyroatvezimas.lt.

Vežu žvyrą, smėlį, akmenukus, 
Ežerėlio briketus ir kitus krovinius 
iki 3t. Tel. 8-614 81-211.

Pigiai atvežame smėlį, sta-
tybinį, kelinį žvyrą, įvairią 
skaldą, akmenukus, juodže-
mį, asfalto drožles (1-25t). 
Tel. 8-658 71-343, Darius.
Vežu žvyrą, smėlį, juodžemį, kom-
postą ir kitus krovinius savivarčiu iki 
3t. Tel. 8-603 28-628.

Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių (1-
12t). Tel. 8-683 31-480, Jonas.
Patalpų valymo paslaugos. Tel. 8-
685 42-797.

Tvorų ir trinkelių dangos 
įrengimas. Pastatų rekons-
trukcija ir atnaujinimas. Tel. 
8-611 06-077.
Kalame plastiką, dailylentes, deda-
me grindis, plyteles, sukame gipsą, 
dažome, tapetuojame, betonuoja-
me. Tel. 8-600 00-352.

Karkasinių pastatų, terasų, pavėsi-
nių, automobiliams stoginių staty-
mas, sudarau sąmatą, pasirūpinu 
medžiagomis. Tel. 8-605 05-650.

Kaminų, dūmtraukių, krosnių va-
lymas. Jų priežiūra ir skardinimas. 
Tel. 8-621 99-958.

Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir įstatome nerūdijančio 
plieno kaminų įdėklus į ka-
minus. Pristatomi apšiltinti 
kaminai. Tel. 8-610 85-100, 
8-634 64-490.

Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
Dengiame stogus, skardiname 
pastatus, remontuojame senus 
stogus. Kaminų įdėklai.  Tel. 8-685 
24-332.

Stogų dengimas, skardinimas, 
remontas. Karkasų įrengimas, šil-
tinimas, gipso ir dailylenčių mon-
tavimas. Tel. 8-631 91-211.

R-0611

R-0681
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R-0690

Įmonė brangiai 

perka galvijus
Atsiskaito iš karto 

Tel.: 8-612 34-482
supirkėja Ramutė R-

06
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UAB “Vilmilda“
Galvijų supirkimas: 

karvės, buliai, 
telyčios.
Atsiskaitome iš karto,mokame 6%-21%.
Pasiimame patys. Vairuotojas supirkejas 

Vaidas: tel. 8-627 45054

R-0663

Dengiame stogus su kliento arba 
mūsų medžiagomis. Stogo karkaso 
surinkimas, gegnių keitimas, skar-
dinimo darbai. Tel. 8-635 56-052.

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

Tvarkingai kasame ir valome 
tvenkinius, rezervuarus. Iš-
lyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, kro-
vimo, lyginimo darbai. Tel. 
8-659 45-419, 8-686 15-419.
Automobilių 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.

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

Remontuoja traktorių, kombainų 
variklius, vairo hidraulo ir elektros 
sistemas. Virinu pusautomačiu 
suvirinimo aparatu. Atvyksta. Tel. 
8-682 92-203.

Nuoma
Brangiai išsinuomotų arba pirktų 
žemės Kidulių, Voverių ir aplinki-
nėse kadastro vietovėse. Tel. 8-647 
46-244. 

Įvairūs
Pamestas medžiotojo bilietas. 
Radusiam atsilyginsiu. Tel. 8-641 
84-961.

Išpardavimas. Šakių Zanavykų 
turgavietė, paviljonas Nr.10. Pre-
kės savikaina. Išnuomoja arba 
parduoda.

Dovanoja kačiukus. Tel. 8-673 16-719.

Dovanoja tvarkingus ir labai 
draugiškus kačiukus. Tel. 8-646 
11-390.R-

06
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Vilnonės antklodės. 
Lapkričio 27 d. (penktadienį)

13.30 Griškabūdis (turgus)
13.45 Žvirgždaičiai
14.00 Kudirkos Naumiestis (turgus)
14.25 Sintautai
14.40 Išdagai
15.00 Šakiai (ūkininkų turgus)
15.40 Lukšiai
16.00 Gerdžiūnai
16.15 Kriūkai
16.30 Lekėčiai

Gamintojų kainomis parduosime vil-
nones viengules (58 €), dvigules (65€), 
vaikiškas (38 €) antklodes, vilnonius 
čiužinius (paklotas) įvairių išmatavimų 
(50€-65 €), vilnones pagalves (22 €), 
patalynės komplektus (28-31 €), vilno-
nius suktus siūlus - 20 €/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė labai higieniška. Ji higroskopiška (gali daug drėg-
mės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia ultravioletinius spindulius, 
sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.
Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai. 

Tel. 8-698 71-270, www.verpykla.lt
PAKRUOJO RAJONO LYGUMŲ VILNŲ VERPYKLA R-

07
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*** *** *** PUIKI KALĖDINĖ DOVANA *** *** ***

Konkursai Šakių rajono savivaldybės administracijos 
Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjo ir Šakių 
rajono savivaldybės administracijos Centralizuoto 

vidaus audito skyriaus vyriausiojo specialisto 
pareigoms užimti.

Informacija apie konkursus – https://www.sakiai.lt/
puslapiai/konkursai-valstybes-tarnautoju-pareigoms-

uzimti-20180330040345 R-0712
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Kalendorius
Saulė teka 07 val. 50 min.
leidžiasi 16 val. 16 min.
dienos ilgumas 08 val. 26 min.
47 metų savaitė
Mėnulis – Jaunatis

Varduvininkai
11.17 Dionyzas, Elžbieta, Grigalius, 

Gilvilė, Viktorija
11.18 Salomėja, Ginvydas, Ginvydė, 

Romanas, Otas
11.19 Matilda, Dainotas, Rimgaudė, 

Dainius
11.20 Feliksas, Jovydas, Vaidvilė, 

Laimis

Antradienis,
lapkričio 17 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Zachor. Atsimink.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Kauno „Žalgiris“ - Maskvos CSKA.
21.45 Dviračio žinios.
22.15 Istorijos detektyvai.
23.00 „Užverbuotas 2“.

LNK 
6.15 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.55 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Juodosios mišios“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Karštai su tv3.lt“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Nakties klajūnai 2“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.55 „Kaulai“.

BTV 
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
8.20 „Teisingumo agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Prezidento patikėtinis“. (f)
22.55 „Lapkričio žmogus“. (f)

Trečiadienis,
lapkričio 18 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Nacionalinė ekspedicija.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Rožės vardas“.

LNK 
6.15 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.55 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Operacija „Finalas“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Taksi 3“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
23.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.55 „Kaulai“.

BTV 
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
8.20 „Teisingumo agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Rozenheimo policija“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.25 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Rozenheimo policija“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Mirtinas ginklas 4“. (f)
23.30 „Prezidento patikėtinis“. (f)

Lietus bus dažnas svečias
Savaitės pirmoje pusėje Lietuvą dažnai lan-

kys drėgno oro porcijos, atslenkančios iš vaka-
rų. Debesys toliau dengs dangų, tamsindami 
trumpas vėlyvo rudens dienas.

Po nakties lietus antradienio dieną gausiau 
lyti jau neturėtų, tačiau drieksis arti žemės nu-
karę debesys, gali truputį dulksnoti. Pūs nestip-
rus pietų vėjas. Lėtai ir tolygiai kildama, tempe-
ratūra truputį po vidurdienio pasieks 9 laips-
nius šilumos.

Trečiadienį debesų pilkuma nesisklaidys. 

Protarpiais silpnai lynos. Vėjas ramiai pūs iš piet-
vakarių. Naktį temperatūra svyruos apie 5-7 laips-
nius, dieną kils iki 9-10 laipsnių šilumos.

Ketvirtadienį debesų sluoksnį praretins at-
slenkantis sausas oras ir pakilęs stiprokas pie-
tų vėjas. Dieną pagaliau po ilgo laiko vėl pasi-
rodys saulė. Naktį temperatūra numatoma apie 
5, dieną apie 10 laipsnių šilumos.

Penktadienį šiluma išblės, iš šiaurės plūstelės 
šalto oro banga, lietus maišysis su šlapdriba.

Sinoptikė Alva Nagelytė

TELELOTO
Tiražo Nr. 1284 
Data: 2020-11-15
05 66 37 19 35 36 57
13 71 44 70 38 60 23
25 41 10 20 52 50 74
27 08 01 49 12 21 07
22 17 02 53 03 14 30
15 34 33 54 (keturi 
kampai, eilutė, 
įstrižainės)
16 43 29 51 32 40 42
65 62 75 06 59 63 58 
(visa lentelė)
Laimėjimai:
Visa lentelė  - 1 x 19 572 Eur
Įstrižainės   - 24,50 Eur
Eilutė        - 2,00 Eur
Keturi kampai - 2,00 Eur
Papildomi prizai:
Automobilis Nissan Qashqai -
bil.Nr. 0153774, 0041447, 
0262962
50 EUR VIADA čekis -
bil.Nr. 00**092
Kolonėlė JBL GO 2 -
bil.Nr. 02**160
TC čekis buitinei technikai -
bil.Nr. 026*031, 025*256, 

037*408, 022*703, 025*942, 
004*791, 000*501, 028*140, 
016*492
Išmanusis televizorius Xiaomi 
Mi - bil.Nr. 0256968, 0289496, 
0097587, 0233519, 0240727, 
0076351, 0415847, 0085779, 
0367135, 0010545
DELIMANO pjaustyklė-salotų 
dž. - bil.Nr. 00**857
KODAK moment. fotoaparatas -
bil.Nr. 040*670, 027*071, 
019*743, 024*637, 034*172
Laiminga vieta prizas 94 Eur -
bil.Nr. 0272403, 0272418, 
0272431, 0272445, 0272461, 
0272473, 0272486, 0272498, 
0272508, 0272521, 0272532, 
0272543, 0272554, 0272561, 
0272568, 0272576, 0272584, 
0272590, 0272603, 0272610, 
0282875, 0286050, 0286339, 
0286347, 0298339, 0298345, 
0298684, 0303663, 0303669, 
0303681, 0303692, 0303698, 
0303703, 0303712, 0303715, 
0303722, 0303728, 0303739, 
0303748, 0308867, 0327174, 
0328051, 0328702, 0328709, 
0328712, 0328774, 0329899, 
0331328, 0331342, 0331351, 
0335943, 0335970, 0335980
Pakvietimas į TV studiją -
042*241, 028*913, 022*498.

„Vytis“ patyrė pirmąjį pralaimėjimą 

Dešimt tūkstančių žingsnių – vieni juokai

Šeštadienį Nacionalinėje 
krepšinio lygoje 
(NKL – VIKINGLOTTO) 
žaidžiantis Šakių 
krepšinio klubas 
„Vytis“ susitiko su 
bene didžiausiais šio 
turnyro konkurentais 
Marijampolės „Sūduva-
Mantinga“ ir patyrė 
pirmąjį šio sezono 
pralaimėjimą.

 
Svečiai įtemptų rungtynių 

metu šakiečius įveikė rezul-
tatu 63:55 (7:12, 17:19, 20:9, 
19:15). 

Geriau startavę šakiečiai 
po Darjušo Lavrinovičiaus 
dvitaškio buvo susikrovę 5 
taškų persvarą. Prieš ilgąją 
pertrauką Aurelijus Pukelis 
ir Paulius Semaška į varžovų 
krepšį pataikė po tritaškį, todėl 
marijampoliečiai nuo šakiečių 
atsiliko jau per 10 taškų (34:24). 
Šakių komanda neketino pasi-
duoti ir po ilgosios pertraukos. 
Jie nuo varžovų buvo atsilikę 
rezultatu 35:24.

Tačiau staiga žaidimą į savo 
rankas perėmusi Marijampolės 
„Sūduva-Mantinga“ ekipa 
spurtavo ir sumažino deficitą 
iki 2 taškų (35:37). Netrukus 
marijampoliečiai pelnė dar 
vieną dvitaškį ir tritaškį, ir 
svečiai jau pirmavo (44:40). 
Paskutiniame kėlinyje svečiai 
susikrovė 8 taškų persvarą 

(53:45), kurią sugebėjo išlaikyti 
iki pat rungtynių pabaigos.

„Vyčio“ nuo pralaimėjimo 
neišgelbėjo net puikiai pa-
sirodęs A.Pukelis. Jis per 21 
minutę pelnė 16 taškų (4/7 
dvit., 2/3 trit., 2/2 baud.), at-
kovojo šešis kamuolius, atliko 
vieną rezultatyvų perdavimą, 
du sykius suklydo ir surinko 18 

naudingumo balų. Dar 14 taškų 
pridėjo Darjušas Lavrinovičius, 
11 – Marijus Užupis 11 (8 atk. 
Kam.).

Kadangi, karantino metu 
varžybos rengiamos be žiūro-
vų, Šakių Jaunimo kūrybos ir 
sporto centre susirungusius 
šakiečius palaikė manekenai.

Turnyrinės lentelės viršu-

je buvęs „Vytis“ smuktelėjo 
į trečiąją vietą. Jį aplenkė ne 
tik Marijampolės „Sūduva-
Mantinga“, bet ir pirmoje vie-
toje šiuo metu esanti Jonavos 
„CBet“ komanda.

Ketvirtadienį Šakių koman-
da svečiuose turėtų susitikti su 
Šilalės „Lūšis“ ekipa. 

LV inf. 

„Gera ir smagu vaikščioti kartu lauke“,- sakė projekte dalyvaujantys moksleiviai. „Šaltinio“ nuotr.

Ilgalaikės sveikos 
gyvensenos ugdymo 
programos „Sveikatiada“ 
komanda pagal metinį 
planą inicijuoja naujas 
veiklas. Organizuojami 
įdomūs ir patrauklūs 
renginiai, kurių metu 
moksleiviai plečia 
žinias ir supratimą 
sveikos mitybos, fizinio 
aktyvumo srityse, o 
veiklose dalyvauti gali ne 
tik jie, bet ir mokytojai 
bei šeimos nariai. 

Aktyviai į projektą įsijun-
gė ir Gelgaudiškio „Šaltinio“ 
specialiojo ugdymo centro 
bendruomenė. Pirmiausia buvo 
pasigaminti nauji stendai apie 
sveiką gyvenseną – į juos su-
dėta informacija apie sveiką 
maistą bei judėjimo naudą. 
Rugsėjo 23 dieną  moksleiviai 
įsijungė į konkursą „10000 
žingsnelių – vieni juokai“. 
Šiame iki spalio 23 vykusiame 
„Sveikatiados“ projekto etape 
dalyvavo 67 įvairaus amžiaus 
moksleiviai, jų žingsnius skai-
čiavo šeši pedagogai ir dešimt 

vyresniųjų klasių moksleivių. 
Dalyviai, kiek tik leido kiek-
vieno iš jų galimybės, aktyviai 
vaikščiojo centro, Panemunių 
regioninio parko, savo gyvena-
mojoje aplinkoje. Dalyvavimas 
šiame projekto etape paskatino 
daugiau  judėti pertraukų metu 
ar po pamokų, būti gryname 
ore. Kol leido gamtinės sąly-

gos, kai kurios pamokos taip 
pat vyko neformalioje aplinkoje 
– parke, miške. Vaikai galėjo 
stebėti nuolat kintančią gamtą, 
ugdyti savo pastabumą. Jau su-
skaičiuoti rezultatai – projekte 
dalyvaujantys gelgaudiškiečiai 
įveikė 1 611 461 žingsnį. 

Nors tai – tik geras startas 
„Sveikatiados“ programoje, 

Gelgaudiškio specialiojo ug-
dymo centro ugdymo skyriaus 
vedėja Genė Žilinskienė tikisi, 
jog sukauptų žinių bei pozity-
vių minčių dėka pavyks atlikti 
ir kitas užduotis bei sėkmingai 
finišuoti projekto baigiamąja-
me etape, kuris vyks birželio 
mėnesį. 

Vitalija Ližaitienė

Šiuo metu į sporto varžybas žiūrovai  neįleidžiami, tad „Vytį“ Šakiuose palaikė manekenai. D.Lukštos nuotr.


