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Ministrė
Antradienį rajono savi-

valdybės vadovas Edgaras 
Pilypaitis, kaip ir kiti dešimt 
kolegų, vadovaujančių kitoms 
dešimčiai savivaldybių ir pri-
klausančių TS-LKD, pasijungė 
į nuotolinį susitikimą su švie-
timo, mokslo ir sporto minis-
tre Jurgita Šiugždiniene bei 
ministerijos atstovais. Visų pa-
sitarime dalyvavusių savival-
dybių vadovai galėjo išsaky-
ti savo pastabas. Mūsų me-
ras kėlė skaitmeninio turinio 
ugdymo priemonių intensy-
vinimo klausimą, nes nuoto-
linis mokymas išliks, informa-
vo apie Lietuvos grūdų au-
gintojų kreipimąsi į švietimą 
formuojančius politikus, ku-
rie norėtų grįžti į kaimą, bet 
patiria nelygią konkurenciją, 
bei ieškoti motyvacinių prie-
monių mokslo ir jo pritaiko-
mumo praktinėje erdvėje kli-
mato kaitos programų įsisa-
vinimui. Apie švietimo poli-
tikos perspektyvas švietimo 
ministrė žada kalbėtis lanky-
damasi savivaldybėse. Kovo 
mėnesį jos vizitas planuoja-
mas ir į Šakius.

Direktorius
Vasario 23 dieną baigėsi 

prašymų priėmimas į Šakių 
kultūros centro direktoriaus 
pareigas. Pasak savivaldybės 
Teisės, personalo ir metrika-
cijos skyriaus vyr. specialisto 
Gedimino Morkeliūno, į šias 
pareigas pretenduoja trys pa-
reiškėjai, bet kol konkursas ne-
įvykęs, pavardžių jis neviešino. 
Šakių kultūros centro direkto-
rius Raimondas Januševičius 
iš šių pareigų mero atšauktas 
praėjusių metų lapkričio 16 
dieną kaip praradęs pasitikėji-
mą. Tačiau R.Januševičius krei-
pėsi į teismą, kad būtų atsta-
tytas į buvusias pareigas,- va-
kar, vasario 25 d., turėjo vyk-
ti parengiamasis posėdis pir-
mos instancijos teisme.

Auditorė
Vasario 11 d. įvyko konkur-

sas savivaldybės Vidaus au-
dito skyriaus vyr. specialisto 
pareigoms užimti. Jį laimėjo 
buvusi Jurbarko rajono savi-
valdybės administracijos di-
rektorė Vida Rekešienė, tu-
rinti solidžią auditorės dar-
bo patirtį. Ji su pirmąja audi-
tore Dalija Rakauskienei pra-
deda dirbti nuo kovo 1 dienos. 
Iš Jurbarko administracijos di-
rektorės pareigų V.Rekešienė 
atleista po to, kai Kauno apy-
gardos prokuratūra jai ir dar 
trims Jurbarko rajono savi-
valdybės administracijos dar-
buotojams surašė kaltinamą-
jį aktą dėl piktnaudžiavimo, 
dokumentų klastojimo, kre-
ditinio sukčiavimo bei kredi-
to, paskolos ar tikslinės pa-
ramos panaudojimo ne pa-
gal paskirtį. V.Rekešienė yra 
socialdemokratė, tačiau jos 
narystė partijoje sustabdyta 
pareiškus įtarimus.

Karantinas pratęstas 
dar vienam mėnesiui

Reda ZARAUSKIENĖ 

Vyriausybė apsisprendė 
– karantinas Lietuvoje 
pratęsiamas dar 
mėnesiui. Šakių 
pirminės asmens 
sveikatos priežiūros 
centras (PASPC) ir toliau 
vakcinuoja rajono 
gyventojus, šią savaitę 
baigiami skiepyti 
„užsilikę“ pedagogai, 
savo eilės savaitės 
pabaigoje sulaukė ir 
senjorai. Šakiečiai ir 
toliau vakcinuojami 
Šakių jaunimo kūrybos ir 
sporto centre, o atokiau 
gyvenantys senjorai 
pirmųjų COVID-19 
vakcinų greitu metu 
sulauks ambulatorijose. 

Vakcinuoti 5,4 proc. 
gyventojų

Šakių PASPC laikinai vado-
vaujanti Ligita Armonavičienė 
pasakojo, jog pirmieji COVID-
19 skiepai rajono ambulatorijas 
pasieks šios savaitės pabaigoje, 
vasario 25-26 dienomis ir kovo 
pradžioje. 300 „AstraZeneca“ 
vakcinos dozių Šakių PASPC 
gavo dar pirmadienį, o dar 240 
„Pfizer“ vakcinų dozių – tre-
čiadienį. Pirmenybė teikiama 
pasiskiepyti praėjusią savaitę 
negalėjusiems mokytojams bei 
vis dar „užsilikusiems“ socia-
liniams darbuotojams, tokių 
buvo apie 70. 

Po dvejų metų 
pertraukos Šakiai vėl 
turi rajono architektą
Vasario 18 d. penktą 
kartą savivaldybės ad-
ministracijos paskelbtą 
konkursą vyriausiojo 
rajono architekto pa-
reigoms užimti laimėjo 
ilgametis šioje srityje 
dirbantis savivaldybės 
administracijos spe-
cialistas, profesionalus 
architektas Antanas 
Grigaitis.

Jis buvo vienintelis kan-
didatas po ilgo konkursų 
maratono. A.Grigaitis liks 
dirbti Ūkio, architektūros 
ir investicijų skyriuje, tačiau 
jam nebeliks daugiabučių 
pastatų modernizavimo 
administravimo funkcijos. 
Specialiųjų tarnybų pažymos 
A.Grigaičiui laukti nereikėjo, 
nes jis neužims vadovaujančių 
pareigų. Prašymo būti paskir-
tam į vyr. architekto pareigas 
jis vasario 25 d. dar nebuvo 
parašęs. Vis dėlto greičiausiai 
jis dirbti pradės nuo kovo 1 d. 

Keisis ir jo atlyginimas – iki 
šiol jam buvo nustatytas 7,5 
koeficiento darbo užmokes-
tis, vyr. architekto pareigose 
jo darbo užmokestis sieks 8,8 
koeficiento – 1557,60 euro 
neatskaičius mokesčių.

Rajono savivaldybė vyriau-
siojo architekto neturėjo dve-
jus metus – nuo 2019 metų 
sausio 31 dienos, kuomet Vita 
Valaitienė buvo perkelta dirb-
ti Vilkaviškio savivaldybės vyr. 
architekto pareigose.

LV inf. 

Pomėgis verslu taps tik 
pradėjus perdirbimą
Loreta BATAITIENĖ

Nedejuoja ūkininkai, 
kad gyventi sunku, nes 
patys pasirinko tokį kelią 
– verslą, priklausantį 
nuo gamtos, rinkos, 
netgi karantino, kuriuo 
manipuliuoja supirkėjai. 
Starkų kaime, Sintautų 
seniūnijoje, mėsinius 
galvijus auginantis 
Kęstutis Pušinaitis sako, 
kad gyventų geriau, jeigu 
gyvulių supirkimo kainos 
būtų šiek tiek didesnės 
ir mažiau biurokratinių 
kliūčių produkcijos 
perdirbimui.

Investavo į 
ūkininkavimą

Vokietijoje sunkiai dirbęs 
ir svarstęs, gal ten pasilikti, 
tačiau nusprendęs savo tėvo-
nijoje ūkininkauti, Kęstutis 
Pušinaitis pradėjo dirbti žemę 
ir auginti mėsinius galvijus. 
Savo rankomis pastatė erdvų 
tvartą, kuriame ant šiaudų 
kraiko ramiai šieną rupšnoja 
arti 40 mėsinių galvijų. Jiems 
čia įrengtos šildomos girdyklos 
ir „užuolaidos“ į lauką. 

nukelta į 5 psl.

nukelta į 4 psl.

Šakių Jaunimo kūrybos ir sporto centre ketvirtadienį pradėti vakcinuoti ir Šakių senjorai. S.Sinkevičiaus nuotr.

Kęstutis Pušinaitis ragina žmones pirkti lietuvišką produkciją, o ne 
pigesnę įvežtinę ir taip palaikyti šalies ūkininkus ypač dabar, kai 
sudėtingas laikotarpis. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Klausimas UAB „Šakių vandenys“ direktoriui 
Kęstučiui VILKAUSKUI:

– Prisimenant 2010 metų Nemuno potvynį, kai buvo užsemti 
vandens gręžiniai, ar negali šiemet nutikti panašus atvejis? Ar 
imatės priemonių apsaugoti gręžinius?

– Gręžiniai yra pakelti gerokai virš Nemuno lygio, bet – taip, 2010 metais 
juos potvynio vanduo užsėmė. Jeigu upė patvins taip, kaip tada, abejoju, ar 
tą vandenį sustabdysime. Tada gyventojams vanduo buvo tiekiamas talpo-
se. Jeigu taip nutiktų, talpose vežtume ir dabar, o ką daryti? Šįmet užkonser-
vavome Dabitų gręžinį. Nebent greitai derintume su veterinarija ir paduotu-
me vandenį iš Dabitų – dalį Gelgaudiškio tikrai užmaitintume. Gelgaudiškis 
– vienintelis pavojingesnis ruožas, kitur tokios situacijos nėra. Kita savaitė 
parodys, bet gal mus potvynis aplenks?

Vasario 18-23 dienomis ra-
jono policijos komisariate 
registruotų įvykių suves-
tinėje – vienas smurto at-
vejis.

Sumušė ir pabėgo
Vasario 21 dieną policijos ko-

misariate gautas pranešimas, 
kad apie 16 valandą P.Vaičaičio 
gatvėje, Sintautuose, vyras (gim. 
1999 m.) smurtavo prieš savo 
brolį (gim. 1988 m.), sukelda-
mas fizinį skausmą. Nors iš įvy-
kio vietos smurtautojas spėjo 
pasprukti, vėliau pareigūnai jį 

surado. Už fizinio skausmo su-
kėlimą ar nežymų sveikatos su-
trikdymą pradėtas ikiteisminis 
tyrimas. Už šį nusikaltimą gresia 
viešieji darbai arba laisvės apri-
bojimas iki vienerių metų. Jeigu 
smurtas panaudotas prieš šei-
mos narį arba giminaitį, baus-
mė – didesnė,- laisvė gali būti 
apribota iki dvejų metų.

Informacija parengta pagal 
Marijampolės apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
pateiktus duomenis. Moteris spėjo išsigelbėti

Kaimo bendruomenių 
lūkesčiai

Loreta BATAITIENĖ

Namai sudegė, tačiau 
gaisrą laiku pajutusi 
87 metų šeimininkė 
spėjo išsigelbėti. Ugnis 
galimai įsiplieskė 
dėl gedimo elektros 
instaliacijoje.

Sudegė du namai
Apie nelaimę Pušų gatvės 

gale, Duobiškių kaime (Šakių 
seniūnijoje) vasario 20-osios 
naktį ugniagesiams buvo pra-
nešta 2.35 valandą. „Pavėluotas 
pranešimas, nes atvykus ugnis 
jau buvo išplitusi. Šeimininkė iš 
degančio namo išbėgo be tele-
fono. Kadangi kaimynai tolokai 
gyvena, o buvo naktis, garbaus 
amžiaus moteris nesiryžo bėgti 
ieškoti pagalbos. Ugniagesius 
iškvietė gaisrą pastebėję kai-
mo žmonės“,- kalbėjo Šakių 
priešgaisrinės gelbėjimo tar-
nybos vyresnysis inspektorius 
Rolandas Pavalkis.

Nors buvo pranešta apie at-
okioje sodyboje degantį vieną 
6x6 metro dydžio individualų 
gyvenamąjį namą, atvykę ug-
niagesiai rado liepsnojantį ir 
šalia esantį 8x8 metrų dydžio 
nebaigtos statybos namą. Abu 
skendėjo atvirose liepsnose.

Savininkė stebėjo 
liepsnas

Senyvo amžiaus šeimininkė 
spėjo išsigelbėti. Ji ugniage-
siams pasakojo, kad miegoti 
susiruošė apie pusiaunaktį. 
Moteris negalėjo užmigti. 
Besnausdama užuodė dūmų 
kvapą, todėl atsikėlė, pasiėmė 
netoliese turėtą prožektorių ir, 
pravėrusi kambario duris, pa-
matė liepsnas. Ji išgirdo, kaip 
ugnis ūžtelėjo į viršų ir ėmė 
liepsnoti stogas. Kaip stovėjo 
senolė vienmarškinė, taip ir iš-
bėgo į lauką. Kadangi nespėjo 
pasiimti telefono, tai negalėjo 
paskambinti nei kaimynams, 
nei artimiesiems arba ben-
druoju pagalbos numeriu 112. 
Savininkė tik stovėjo ir žiūrėjo, 
kaip dega senas namelis, nuo 
kurio liepsnos greitai peršo-
ko ant naujai statomo namo. 
Gaisro metu sudegė abu pa-
statai, vienas nuo kito stovėję 
maždaug pusantro metro at-
stumu. Moteris gyveno sename 
mediniame name, tačiau svajo-
jo įsikelti į didesnį – naują, kar-
kasinį, kuris jau buvo apkaltas 
plastikinėmis dailylentėmis, o 
stogas uždengtas skarda.

Gelbėjo kūdra
Kol atvyko ugniagesiai 

gelbėtojai, moterį į gydymo 

įstaigą išvežė Šakių greitosios 
medicinos pagalbos stoties 
medikai. Ugniagesiams darbą 
apsunkino sunkiai išvažiuo-
jamas kelias, tačiau pirmoji 
ugniagesių mašina greitai pa-
siekė gaisravietę. Antrąją teko 
traukti iš kaimo atvažiavusiai 
technikai. „Kadangi sodyboje 
buvo vandens telkinys ir iš jo 
buvo imamas vanduo gaisro 
gesinimui, kito automobilio 
klimpimas didesnės reikšmės 
neturėjo. Pastatų išgelbėti 
nepavyko, nes atvykę juos 
jau radome degančius atvira 
liepsna. Apsunkintas gesini-
mas būtų važiuojant ieškoti 
vandens iš kitų šaltinių“,- si-
tuaciją komentavo R.Pavalkis. 
Gaisro gesinimas užtruko iki 9 
valandos ryto.

Namuose nebuvo dūmų 
detektoriaus, tačiau laimė, 
kad šeimininkė pati pajuto 
dūmų kvapą ir spėjo išsigelbėti. 
Nors buvo išgabenta į gydymo 

įstaigą, tačiau šiandien ji pas 
artimuosius Garliavoje.

„Užtrumpino“
Kaimo gyventojai sakė, 

kad gaila moters, kuri neteko 
namų. „Gaisras sunaikino abu 
pastatus, todėl greičiausiai čia 
gyventi niekas negrįš. Mūsų 
kaimo gyventoja greičiau-
siai pasiliks gyventi pas savo 
vaikus“,- kalbėjo Duobiškių 
kaimo žmonės. Kadangi jie 
matė degančius namų stogus, 
spėliojo, kad gaisras galėjo kilti 
nuo netvarkingos krosnies arba 
kamino.

Tačiau R.Pavalkio teigimu, 
labiausiai tikėtina gaisro prie-
žastis – gedimas elektros ins-
taliacijoje. „Gyventojai galėjo 
pagalvoti, jog užsidegė kaminas 
vien todėl, kad liepsnas pama-
tė ant stogo. Tačiau tuo metu 
degė visi pastatai“,- teigė pa-
šnekovas.

Dažniausiai gaisrai kyla 

dėl netvarkingų ir neišvalytų 
dūmtraukių. Šiais metais ug-
niagesiai gesino mažiausiai 
10 kaminų, kuriuose degė su-
sikaupę suodžiai. Ugniagesiai 
primena, kad kaminus reikia 
išvalyti prieš kiekvieną šildymo 
sezoną, o paskui valyti kas du 
tris mėnesius arba pagal porei-
kį. Jeigu pats šeimininkas ne-
gali atlikti šio darbo, galima iš-
sikviesti kaminkrėtį. Užsidegus 
kaminui pirmiausia patariama 
gesinti ugnį, kad kuo mažesnė 
kaitra tektų kaminui. Degantys 
suodžiai gali įkaisti iki dviejų 
tūkstančių laipsnių karščio, 
todėl gali kilti gaisras.

Duobiškių kaimo gyvento-
jas teigė naudojantis specialius 
miltelius, kurie pravalo kaminą, 
todėl gyvena ramiai ir saugiai. 
Ši istorija dar kartą primena, 
kad dūmų detektoriai yra la-
bai reikalingi, nes gali išgelbėti 
žmogui gyvybę.

Gerbiami Šakių 
rajono savivaldybės 

ŪKININKAI. 
Seimo narys 

Giedrius Surplys 
reaguodamas į Jūsų 
prašymus ir daugelį 
iššūkių, kurie šiuo 

metu kyla žemės ūkio 
sektoriuje, 

kviečia į nuotolinį 
susitikimą su 

Žemės ūkio ministru 
Kęstučiu Navicku.

Susitikimas įvyks 
KOVO 8 d., 
14:30 val. 

Kviečiu registruotis:
surplys.sakiai@gmail.com

 iki kovo 1 d. 
Užsiregistravusiems 
atsiųsime nuorodą 

prisijungti prie 
susitikimo.

TEIKITE Jums 
rūpimus KLAUSIMUS 

registruodamiesi. R-
01
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Vasario 19 dieną rajono 
kaimo bendruomenės 
nuotoliniu būdu su-
sitiko su Seimo nario 
Simono Gentvilo pata-
rėja Reda Kneizevičiene, 
kuri pristatė rengiamus 
įstatymų pakeitimus, 
aktualius nevyriausybi-
nėms organizacijoms.

„Turiu 20 metų darbo pa-
tirtį su nevyriausybinėmis or-
ganizacijomis, todėl, rengiant 
įstatymų pakeitimus, norėjau 
išgirsti bendruomenių nuo-
monę ir lūkesčius. Pavasario 
Seimo sesijai pateiktose 
Labdaros ir paramos įsta-
tymo pataisose siūloma 1,2 
procento gyventojų pajamų 
mokesčio skirti nevyriau-
sybinėms organizacijoms. 
Bendruomenės pasiruošu-
sios kurti socialinį verslą ir 
ši veikla padėtų išgyventi be 
projektų, tačiau socialinis 
verslas neturi teisinio pagrin-
do“,- kalbėjo R.Kneizevičienė. 
Ji akcentavo, kad įstatymų pa-
keitimo procesas labai ilgas 
ir sudėtingas, todėl kalbėti 
apie tai, kada galima tikėtis 
rezultatų – per anksti.

R.Kneizevičienės įsitiki-
nimu, reikia stiprinti regio-
nines nevyriausybines or-

ganizacijas, kurios vienija ir 
padeda išgyventi jos nariams. 
„Diskusijos metu bendruo-
menių atstovai tvirtino, kad 
jeigu ne Šakių bendruome-
nių asociacijos pirmininkės 
Grinos Šnirpūnienės pagalba, 
išgyventi būtų sunkiau, nes ji 
paaiškina įstatymus, galimybę 
dalyvauti projektuose“,- teigė 
pašnekovė.

Susitikime kalbėta apie 
tai, kad galvos skausmas 
bendruomenėms yra viešieji 
pirkimai, kurių reikia įgyven-
dinant projektus. Siūloma 
pirkimų tvarką supaprastinti, 
jeigu perkančioji organizacija 
per praėjusius metus sutar-
čių pasirašė mažesnei nei 30 
tūkst. eurų sumai.

Bendruomenėms svarbi 
naujiena – sukurta nevyriau-
sybinių organizacijų teisinės 
bazės platforma- https://nvo-
teisine-baze.tribe.so/, kurioje 
skelbiama aktualiausia infor-
macija apie galimybę teikti 
paraiškas paramai gauti, da-
linamasi veiklos patirtimi.

R.Kneizevičienė pristatė 
Lietuvos ir viso pasaulio lie-
tuvių bendruomenės orga-
nizuojamą kultūrinę akciją 
„Pasveikink Lietuvą“, skirtą 
Kovo 11-ajai paminėti.

LV inf.

Rado 
mirusį

Kone kiekvieną savaitę 
namuose aptinkami mirę 
žmonės. Šįkart vyro kūnas 
rastas Griškabūdyje.

Vasario 22 dieną, apie 16 val., 
ugniagesių gelbėtojų pagalbos 
reikėjo patenkant į gyvenamąjį 
namą Griškabūdyje, Novos gat-

vėje. Deja, į vidų įleisti medikai 
vyrui padėti nebegalėjo – jis 
buvo be gyvybės ženklų.

LV inf.

Vertinimai 
Jau baigti nuo 
pirmadienio iki 
trečiadienio trukę 
ugdymo įstaigų vadovų 
metiniai vertinimai. 

Anot direktorius vertinu-
sio mero Edgaro Pilypaičio, 
vadovams sekėsi gerai. „Šie 
metai ugdymo įstaigoms buvo 
didelis iššūkis. Prieš metus 
niekas nenujautė, kad mūsų 
laukia tokio masto pande-
mija, jog vaikai mokysis ne 
kontaktiniu, o nuotoliniu 
būdu. Tačiau daugelis įstaigų 
su iššūkiais susitvarkė, nors 
planai ir keitėsi, bet laikas iš-
naudotas tinkamai, tvarkyta 

ugdymo įstaigų aplinka, at-
likti remontai“,- pasakojo 
meras. Aptarti ir kitų metų 
planai, o naujasis Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus 
vedėjas Darius Aštrauskas 
domėjosi švietimo pagalbos 
specialistų veikla. Meras pa-
tikino, jog direktoriai įvertinti 
arba labai gerai, arba gerai. 
„Didelių priekaištų beveik 
neturėjau. Tačiau visada ga-
lima pasitempti ir patobulė-
ti“,- sakė meras. 

LV inf.

Nors namai buvo du – vienas senas, kitas dar neįruoštas naujas, tačiau gaisro metu abu virto pelenais, 
o jų šeimininkė išvyko gyventi pas artimuosius. Šakių PGT nuotr.
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Savaitės klausimas
Ar reikėtų informuoti visuomenę 
apie viešąsias įstaigas ir viešuosius 
asmenis, kurie nesutinka vakcinuotis 
nuo COVID-19 viruso?

Regina
iš Sintautų:

– Manau, kad savivaldybė 
tikrai neprivalo viešinti tokių 
atvejų. Skiepas – kiekvieno as-
meninis reikalas. Pati tikrai esu 
už skiepus ir esu įsitikinusi, kad 
mokslu tikėti reikia, tačiau kiek-
vienas žmogus turi teisę rink-
tis. Galbūt žmonėms būtų leng-
viau apsispręsti, nesijaustų su-
varžyti ar įstatyti į rėmus, juk 
skiepytis neprivaloma. Ir taip 
yra daug antivakserių, negaty-
vios informacijos, tačiau žmo-
nės gali rinktis. Manau, kad ir tos ugdymo įstaigos, kuri atsisa-
ko skiepytis, įvardinti nereikia.  

Lina
iš Šakių:

– Girdėjau, jog mūsų rajone 
atsisako skiepytis visa ugdymo 
įstaiga. Manau, kad mokinių tė-
vai apie šią situaciją turėtų būti 
informuoti, o ar turėtų būti in-
formuota visa visuomenė – ne-
žinau. Suprantu tokį pedagogų 
sprendimą, daug žmonių tie-
siog bijo galimo šalutinio po-
veikio. Esu girdėjusi, kad užsie-
nyje po vakcinos pasitaikė ir 
mirties atvejų, galbūt netiko ta 
vakcina žmogaus organizmui. 
Manau, kad sprendžiant – skiepytis ar ne, kitų žmonių klausyti 
nereikėtų, reikia turėti tvirtą savo nuomonę ir viskas. 

Jolanta
iš Šakių:

– Pati skiepysiuosi, jokių abe-
jonių dėl skiepo nekilo. Manau, 
kad čia ne karinė paslaptis, vi-
suomenė galėtų žinoti, kokios 
įstaigos darbuotojai atsisako 
skiepytis, gal ir ne visi, bet tie, 
kurie su ta įstaiga yra susiję, 
joje dažnai lankosi ir panašiai. 
O ir šiaip nesiskiepyti – ne nu-
sikaltimas, kiekvienas turi savo 
nuomonę ir imsis atitinkamų 
veiksmų.  

Jonas
iš Slavikų:

– Skiepysiuosi šiomis dieno-
mis, laukiu skambučio iš savo 
gydymo įstaigos ir tikslaus lai-
ko. Manau, kad visiems reikia 
skiepytis, buvau šiek tiek su-
dvejojęs,  kai nemažam skai-
čiui žmonių pasireiškė šaluti-
nis poveikis, bet skiepysiuosi. 
Gerai pagalvojus, tai ko čia bi-
joti? Bus šalutinis poveikis, tai 
bus. Manau, kad reikėtų pavie-
šinti tokias įstaigas, kurios ne-
sutinka skiepytis. Ką ten gali ži-
noti, gal eini pas gydytoją, o jis serga, gal pamokos vyksta, o 
mokytojas serga ir net nežino to? Viskas labai rimta.    

Zenonas
iš Gerdžiūnų:

– Manau, kad žmonės turė-
tų būti informuoti. Nemanau, 
kad, pavyzdžiui, pedagogai ar 
kiti su žmonėmis nuolat kon-
taktuojantys asmenys galėtų ir 
toliau dirbti savo darbą, jeigu 
nesaugotų savęs, šeimos, savo 
mokinių ir jų šeimų. Be to, už-
kratą jie gali pasigauti ir iš tų 
pačių klientų, mokinių. Niekas 
nuo to neapsaugotas. 

Judita
iš Šakių:  

– Jeigu imtume ugdymo 
įstaigų pavyzdį, manau, jog 
tuo atveju, jeigu tėvai nori ži-
noti, ar pedagogai pasiskiepi-
ję, tada ir tėvai turėtų būti pa-
siskiepiję. O kaip ugdymo įstai-
ga bus informuota, ar ugdyti-
nių šeimos skiepijasi? Čia labai 
daug niuansų, visur teigiama, 
kad skiepijimasis yra savano-
riškas, bet daug kur tarp eilu-
čių sakoma, kad privalomas. Aš 
pati nesu prieš skiepus, bet vi-
siškai suprantu žmones, atsisakančius skiepytis, nes šis viru-
sas yra naujas, tad susiduriama su labai daug nežinomybės. 
Šia tema galima diskutuoti daug ir plačiai.  

Šiluma tirpdo ledus
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Visa savaitė kasdien 
vis šiltesnė. Praėjusį 
savaitgalį ant Sintautų 
ežero jau nebesigirdėjo 
raliojančių automobilių 
ūžesio, nors vienas kitas 
žvejas vis dar ryžosi 
į eketę, kurios gal nė 
gręžti nebereikėjo, 
įmerkti meškerę. O 
hidrometeorologai ėmė 
skleisti bauginančią 
žinią – gali pasikartoti 
potvynis, kokį žmonės, 
ypač gyvenantys prie 
Nemuno, prisimena 2010 
metais. Net LRT parodė 
reportažą iš Kidulių, 
kur Šiaudinės kaimo 
pakraštyje gyvenantys 
žmonės noriai dalijosi 
neišdildomais įspūdžiais, 
o Šakių savivaldybės 
ekstremalių situacijų 
komisija išplatino 
pranešimą, raginantį 
seniūnus ir net 
seniūnaičius, pastebėjus 
pavojų, perspėti žmones 
ir suteikti jiems pagalbą.

Labiausiai baugina ledu pa-
sidengęs Nemunas, tačiau ties 
Jurbarko tiltu, taigi Kidulių pa-
šonėje, matosi vis daugiau pro-
peršų. Šakių rajonas turi nema-
žą Nemuno pakrantės ruožą, 
tačiau arčiausiai jo gyvena 
būtent kiduliškiai, kriūkiečiai, 
Plokščių gyventojai. Dažnai pa-
sivaikščioti Nemuno pakrantė-
mis einanti Kidulių mokyklos 
mokytoja Danutė Dimaitienė 
sako, jog upė šiuo metu labai 
ištvinusi, tačiau iš krantų dar 
neišėjusi. Viskas priklausys nuo 
to, kokia oro temperatūra lai-
kysis. Jeigu naktį pašals, o die-
ną atleis, tada po truputį van-
duo susigers į žemę, kuri nėra 
smarkiai įšalusi. Priklausys, 
anot jos, ir nuo to, ar susida-
rys ledų sangrūdos prie tilto 
ar Smalininkuose, tada vėl kils 
tikimybė. Bet lankos kol kas 
neištvinusios, grioviai dar ne-
pasiekė tokio lygio, kad vanduo 
lietųsi iš krantų. Be to, Danutės 
ir Jono Dimaičių sodyba riboja-
si su Vinkšnupio upeliu, kuris 
atiteka iš Švarcgirio žemyn į 
lankas. Palei upelį sukrauti jų 
rulonai, panašiai kaip ir prieš 
vienuolika metų. Danutė pa-
sakojo, kad vyras sūnaus jau 
prašė suvežti juos į saugesnę 
vietą, bet sūnus mano, kad gal 
nereikės... „Bet aš manau, kad 
reikės, nes upelis paduos iš lau-
kų vandens ir liesis iš krantų“,- 
guviai kalbėjo beveik 40 metų 
čia su vyru Jonu gyvenanti 
Danutė Dimaitienė.

Toje vietoje, kur dabar 
rulonai, 2010 metais buvo 
sukrauta mediena, pasakojo 
moteris, malkos sukirstos. 
Bet lankos tvino taip staigiai, 
kad sūnus vos spėjo jas suvež-
ti. Prie daržinės sukrautus ir į 
polietileną susuktus rulonus, 
vanduo, prie daržinės priar-
tėjęs vos per metrą, pagavo ir 
nuplukdė tolyn. Danutė mena, 
kad užsemtos lankos buvo pil-
nos Dimaičių rulonų, kuriuos 
vėliau teko susivežti atgal. 
Didelė baimė buvo, kad ledai 
nusineš ir daržinę su karvėmis. 
O jų laikė tuomet labai daug. 
„Vyras ruošėsi grandines kar-
vėms išvesti ant kalno, į mano 
tėviškę, nes potvynis laikėsi 
ilgokai, bet neprireikė – likus 
metrui iki daržinės vanduo su-
stojo“,- sakė Danutė, rodydama 

į pylimą, kurį vyras tą vasarą 
po potvynio supylė. Tąsyk po-
tvynis Dimaičiams nuostolio 
padarė labai daug – prie žemės 
priplojo tinklinę tvorą, metali-
nio šiltnamio karkasą, šieno ir 
žolės rinktuvę. Dabar nebe taip 
baisu, nes karves vyras baigia 
išparduoti, jų beliko nedaug.

O tada baimės buvo, ir si-
tuacija visai kita. Mažiau snigo, 
daugiau lijo, naktį šalo, dieną 
– atlydys. 

Kai mažai sniego – didesnis 
įšalas. Visos lankos buvo pa-
dengtos ledu – tiesiog čiuo-
žykla. Kai Nemunu pradėjo eiti 
lytys, ledai pajudėjo ir lankose. 
Ėjo didžiuliai kalnai, nes kelias 
į Gelgaudiškį buvo užverstas. 
„Tuomet buvau mokykloje, 
kai vyras pamatė iš lankų at-
einančią didžiulę lytį. Laimė, 
šalia daržinės stovėjo gal kokių 
penkių noragų plūgas. Ant jo 
lytis ir pakibo. Jei ne jis, tai 
daržinę būtų į šipulius su-
skaldžiusi, nes tokia jėga ėjo, 
o plūgas gal iki pusės į žemę 
sulindo – toks svoris buvo, 
tokia jėga“,- pasakojo Danutė 
Dimaitienė, prisipažinusi, jog 

tokio vaizdo pati niekada ne-
matė – tai vyro įspūdžiai. 2010 
metų potvynis, mena ji, buvo 
greičiausiai toks vienintelis ir 
pats įsimintiniausias per visus 
tuos metus.

Šalia Dimaičių sodybos 
kalbinome ir Kidulių seniūnę 
Renatą Švelnytę. Ji svarstė, kad 
naujakurių čia beveik nėra, 
visi senbuviai, todėl geriau už 
ją žino, ką gresiant potvyniui 
daryti, kaip elgtis. Jei užsemia, 
tai dažniausiai ūkinius pasta-
tus, gyvenamųjų namų vanduo 
niekada nebuvo apsėmęs, sakė 
ji. „Manome, kad to potvynio 
labai didelio gal nebus. Labai 
jau tas sniegas greitai tirpsta ir 
viskas susigeria. Žemė minkšta, 
įšalas silpnas. Gyventojai pa-
sakoja, kad net šuliniai tušti, 
vandens trūksta, žemė išdžiū-
vusi – vandenį sugers, sniegas 
nuo laukų sutekės į griovius, 
tai bent Nemune vandens pa-
daugės“,- prognozavo ji.

Tačiau vasario 19 d. susi-
rinkę savivaldybės Ekstremalių 
situacijų komisijos nariai įver-
tino 2010 metų situaciją, kai 
potvynio metu buvo užlietos 

ne tik gyvenamosios teritorijos, 
bet net sutrikdytas geriamojo 
vandens tiekimas. Konstatuota, 
kad turimais Lietuvos hidro-
meteorologijos tarnybos 
duomenimis, „šiais metais ti-
kėtinas pavasarinio potvynio 
scenarijus yra panašus į 2010 
m. kilusį pavasarinį potvynį. 
Potvyniai ir jų mastas sunkiai 
prognozuojami, vandens lygio 
pokytis dėl meteorologinių są-
lygų gali būti labai dinamiškas. 
Hidrometeorologijos tarnybos 
atliktos analizės duomeni-
mis, Nemuno upės vanduo 
patvankos sniego tirpsmo ir 
ledo sangrūdų metu savival-
dybės teritorijoje gali pakilti 
apie 6 m, Šešupės – apie 5 m, 
didžiausias pavojus gali kilti 
Kriūkų, Plokščių miestelių 
bei Gelgaudiškio ir Kudirkos 
Naumiesčio miestų gyvento-
jams“.

Komisija ragina būti vienin-
giems ypač UAB „Šakių vande-
nys“, Valstybės sienos apsaugos 
tarnybos Pagėgių rinktinės ir 
kitų rajono tarnybų atstovus, 
gyventojus, dalintis visa turi-
ma informacija su savivaldy-
be, perspėja, kad potvynis gali 
prasidėti ir nakties metu, tad 
ragina skubiai apie situaciją 
pranešti Redui Juškaičiui (tel. 
8 695 30089), arba Ričardui 
Stepaičiui (tel. 8 613 18149).

Ir nors gamtininkas Selemo-
nas Paltanavičius dar antradie-
nį žmones ragino pasimėgauti 
besibaigiančia žiema, nes tokia 
negreit galbūt bebus, tačiau šią 
savaitę greičiausiai mėgautis 
teks šiluma. Jos sinoptikai 
žada net iki 13 laipsnių. Jis su 
džiaugsmu kalba apie tai, kad 
pagaliau dvejus trejus metus 
džiūvę ežerai ir upės, nusekę 
šuliniai pasipildys taip gyvybei 
reikalingu vandeniu. Tik oro 
užterštumas šiuo metu padidė-
jęs, tad geriau mėgautis dėvint 
veido apsaugos kaukes.

O laukuose jau girdėti ger-
vių ir pempių klyksmai, viever-
sio čirenimas. Nors Vieversio 
diena minima vasario 24 dieną, 
tačiau ornitologai sako matę ji 
parskridus anksčiau, jau vasa-
rio 20-ąją.

Kidulių seniūnė Renata Švelnytė sako, kad žmonės pasakoja, jog 
šuliniuose trūkta vandens, tad minkšta žemė ir saulė, greit tirpdan-
ti sniegą, sugers tirpsmo vandenį. S.Sinkevičiaus nuotraukos.

Šiaudinės kaimo pakraštyje gyvenanti mokytoja Danutė Dimaitienė puikiai prisimena 2010 metų le-
donešį, kuris vos į šipulius nesutraiškė jų daržinės. Šiais metais ji tikisi, jog potvynis nebus toks baisus. 
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Elektromobilių įkrovimo stotelių 
plėtra egzistuoja tik „popieriuose“

Pomėgis verslu taps tik pradėjus perdirbimą
Gyvuliai šiame ūkyje myli-

mi ir jaukūs – kiekvienas turi 
vardą, gyvena laisvai – gali būti 
tvarte po stogu, o panorėję iš-
eina pasivaikščioti po erdvų 
žardį. Netgi spaudžiant šalčiui 
galvijai, daugiausia Limuzinų ir 
Angusų veislės, vaikštinėjo po 
lauką, mat nuo mažens užau-
ginti ir pripratinti prie tokių są-
lygų, jie ne tik gerai jaučiasi, bet 
ir neserga. „Nuo mažumės juos 
pats auginu, todėl gyvuliai to-
kie jaukūs. Norėtųsi plėsti ūkio 
valdas, jeigu turėčiau daugiau 
žemės“,- teigė pašnekovas.

Apie pusšimtį hektarų dir-
bantis ūkininkas augina javus, 
dalį derliaus parduoda, kitus 
skiria pašarų gamybai, o šiau-
dus naudoja kraikui. Gyvulių 
pašarui reikia nemažai pievų 
plotų – pavytinta žolė sukama 
į rulonus ir sandėliuojama.

Atokiame vienkiemyje ūkį 
kuriantis K.Pušinaitis pasinau-
dojo Europos Sąjungos parama, 
kuri skirta mažam ūkiui ir mo-
dernizavimui. Nors visas dė-
mesys skirtas gyvulininkystei, 
tačiau ir pats susirentė rąstinį 
namelį.

Atsipirktų tik perdirbant
Penkerius metus mėsinius 

galvijus auginantis K.Pušinaitis 
sako, kad pagrindinis mėsinių 
galvijų auginimo tikslas yra pa-
gaminti aukštos kokybės jau-
tieną. Tačiau imtis perdirbimo 

trukdo biurokratinės kliūtys, 
taip pat Europos Sąjungos lėšų 
paskirstymas pagal ūkių dy-
džius, konkurencija su didžio-
siomis perdirbimo įmonėmis, 
mokestinė sistema. Jeigu būtų 
paprastesnė tvarka, jis prekiau-
tų mėsinių galvijų skerdiena ir 
patikina, kad jos skonis nuste-
bintų ne vieną – marmurinės 
mėsos kepsniai tirpsta burnoje, 
tačiau kol kas juos ragauja tik 
šeimos nariai. „Žinoma, nedi-
deliame ūkyje nepagamintume 
daug produkcijos, tačiau ji būtų 

Prie savivaldybės 
administracinio pastato 
esančioje automobilių 
stovėjimo aikštelėje 
įrengta elektromobilių 
įkrovimo stotelė – kol 
kas vienintelė rajone. 
Buvo planuojama kasmet 
įrengti po vieną, tačiau 
savivaldybės vadovybė 
nemato poreikio.

Pernai rajone pastatyta 
elektromobilių įkrovimo sto-
telė turi dvi prieigas ir vienu 
metu prie vienos stotelės gali 
būti įkraunamos dvi transporto 
priemonės. Įprastose, 22 kW 
galios, stotelėse automobilio 
įkrovimas trunka nuo trijų 
iki šešių valandų. 2019 metais 
Aplinkos apsaugos institutas 
atliko apklausą ir rajono savi-
valdybės administracija juos 
informavo, kad strateginiame 
savivaldybės plane yra numa-
tyta priemonė sukurti ir plėtoti 
elektromobilių pakrovimo sto-
telių tinklą. Atsižvelgiant į tai, 
artimiausius trejus metus nuo 
2020-ųjų numatyta įrengti po 

vieną naują stotelę tam siekiant 
Europos Sąjungos paramos.

Neseniai posėdžiavę savival-
dybės tarybos nariai pastebėjo, 
kad savivaldybės biudžete elek-
tromobilių įkrovimo stotelių 
plėtrai nenumatytas nė vienas 
euras. „Ar nereikėtų tam nu-
matyti bent minimalią pinigų 
sumą? Tiek Aplinkos ministe-
rija, tiek ir Susisiekimo minis-
terija kalba apie alternatyviais 
degalais varomų transporto 
priemonių infrastruktūros 
reikalingumą, nes valstybė 
iš dalies kompensuoja elek-
tromobilių įsigijimą ir tokio 
transporto daugėja“,- kalbėjo 
savivaldybės tarybos narys 
Mindaugas Tarnauskas.

Pasak savivaldybės Biudžeto, 
turto ir strateginio planavi-
mo skyriaus vedėjos Egidijos 
Grigaitienės, jeigu tokia prie-

monė numatyta strateginiuose 
veiklos planuose, tai ir finan-
savimas gali būti pagal porei-
kį, tik dabar to poreikio nėra, 
todėl ir lėšų nenumatyta. „Prie 
stotelės gali jungtis ir krautis 
du automobiliai, tačiau net ir 
tokio nedidelio poreikio nėra. 
Teko pamatyti tik vieną žmo-
gų, kuris stotele naudojosi gal 
penkis šešis kartus. Strategijoje 
tokia priemonė numatyta, kad 
verslininkai galėtų teikti pro-
jektus ir statyti tokias stoteles 
degalinėse arba prie prekybos 
centrų, tam sąlygos sudary-
tos“,- kalbėjo savivaldybės 
administracijos direktorius 
Dainius Grincevičius. Jo nuo-
mone, tarybos nariai neprie-
štarautų dėl prisidėjimo prie 
elektromobilių įkrovimo sto-
telės statybos, tačiau besinau-
dojančiųjų labai mažai.

M.Tarnauskas ragino pa-
žvelgti iš kitos pusės – jeigu 
valstybė ir finansuos elektro-
mobilių įsigijimą, tai jų vis 
tiek niekas nepirks, nes men-
ka aptarnavimo infrastruktūra. 
D.Grincevičius akcentavo, kad 
elektromobilių įkrovimo stote-
lė yra nurodyta žemėlapiuose 
ir ši paslauga nemokama. Beje, 
ji įrengta Europos Sąjungos 
fondų lėšomis su įsipareigo-
jimu penkerius metus teikti 
nemokamą paslaugą.

„Jūs kalbate apie verslą, o 
kur savivalda? Kalbama apie 
viešąjį transportą, varomą al-
ternatyviais degalais, bet jo ne-
galėsime pirkti, nes neturėsime 
infrastruktūros. Manau, kad 
verslas gali prisidėti, tačiau ir 
savivaldybės indėlis turi būti“,- 
įsitikinęs M.Tarnauskas.

LV inf.

visais atvejais nukenčia ūki-
ninkas, kuris įdeda daugiausia 
darbo, o jam tenka mažiausia 
užmokesčio dalis“,- palygina 
K.Pušinaitis.

Gyvulininkystės ūkių 
turėtų daugėti

Žmonės nuo žemės buvo 
vejami dar tada, kai Europos 
Sąjunga suviliojo išmokomis 
mainais už pažadą neauginti 
prekinės žemės ūkio pro-
dukcijos. Tačiau dabar nauja 
karta – jauni žmonės, tokie 
kaip Kęstutis Pušinaitis, do-
misi naujovėmis, galimybėmis, 
įgyvendina Europos Sąjungos 
projektus ir tikisi imtis perdir-
bimo. Jeigu tik būtų sudarytos 
palankios galimybės, tai ne tik 
ūkininko duona būtų skalsesnė, 
bet ir mes pirktume kokybišką 
mėsą iš savo rajono ūkio – be 
tarpininkų ir didelių antkai-
nių.

Sintautų krašto ūkininkas 
sako, kad tvariausias ūkis yra 
mišrus. Net iškilus sunkumams 
viename ar kitame žemės ūkio 
sektoriuje, mišrus ūkis turės 
daugiau galimybių išlikti kon-
kurencingu. Kęstutis atkreipia 
dėmesį, kad visuomenėje susi-
formavo klaidinga nuomonė, 

jog galvijai yra gamtos teršė-
jai. Mokslas įrodė, kad gyvulių 
nauda dirvožemiui yra didžiulė 
– tinkamas tręšimas mėšlu pa-
deda išsaugoti tvarų dirvožemį. 
Organinės trąšos praturtina 
žemę maisto medžiagomis, 
pagerina jos struktūrą, jos 
– pagrindinis humuso šalti-
nis, kuris, keičiantis klimatui 
ir intensyviai ūkininkaujant, 
sparčiai mažėja. „Todėl norėtų-
si, kad mišrių gyvulininkystės 
ūkių Lietuvoje daugėtų“,- sako 
ūkininkas K.Pušinaitis.

Prancūzijos ūkininkai moka 
pakovoti už save – organizuoja 
piketus ir iškovoja palankesnes 
sąlygas. K.Pušinaitis galvoja, 
kad bus laikas, kai ūkininkai 
pribręs kooperacijai, kuriai 
turi būti skiriamas pakankamas 
finansavimas – gal tada pavyks 
kurti perdirbimo cechelius, 
kurie tenkins vietos vartotojų 
poreikius. Karantinas buvo pa-
moka, kad sienos gali užsida-
ryti, ir to, ko nesugebėsime įsi-
vežti iš kitų šalių, neturėsime. 
Šalies ūkininkai moka auginti 
gyvulius, tik reikia sudaryti 
palankias sąlygas mėsą pa-
teikti vartotojui – tai užduotis 
atitinkamoms ministerijoms ir 
institucijoms.

sveika ir labai kokybiška. Kas 
vertina tokius produktus, tas 
pirktų“,- neabejoja pašneko-
vas.

Ūkyje auginami mėsiniai 
galvijai parduodami įmonėms, 
bet už juos moka menkai, ir 
gautos pajamos vos dengia 
sąnaudas. Todėl lieka viena 
išeitis, ir ūkininkas planuoja 
įkurti nedidelį mėsos išpjaus-
tymo cechelį. „Labai gaila, kai 
darbo įdėta daug, o užmokestis 
labai menkas, todėl tik perdir-
bimas gali ūkiui duoti pelno. 
Deja, nors kalbama apie supa-
prastintus reikalavimus, tačiau 
jie tokie sudėtingi, kad net tar-
nybų atstovai nerekomenduoja 
rizikuoti“,- sako pašnekovas.

Moka kaip už kaulus
Nors Limuzinų veislės 

galvijai auga sparčiau, tačiau 
Angusus suginti maloniau, jie 
– taikaus charakterio. Vis dėlto, 
pripažįsta ūkininkas, gyvulio 
elgesys neretai priklauso nuo 
šeimininko – kaip elgiamasi su 
gyvūnu, taip ir gyvūnas elgiasi 
su žmogumi. „Mano ūkyje bo-
tago nėra. Svarbu ne tik gauti 
pelno. Man auginti gyvulius 
yra hobis ir gyvenimo būdas. 

Reikia mylėti tai, ką darai“,- pa-
tikina K.Pušinaitis.

22 mėnesių Angusų veislės 
jautukas sveria per 800 kilogra-
mų. Žinovai sako, kad prekybos 
centre geros jautienos nenu-
sipirksi, po maždaug 7 eurus 
prekiaujama karviena. Reali 
kokybiškos jautienos kaina – 12 
eurų už kilogramą kumpio, o 
už nugarinę gali tekti pakloti ir 
25 eurus. Supirkėjai ūkininkui 
moka po 1,55 euro. Tiek, kiek 
prekybos centre kainuoja kaulai 
šunims. O restorane jautienos 
išpjovos kepsnys, patiektas su 
baravykais, įvertintas netgi 35 
eurais. Tad jautienos mėsa yra 
vertinga, tačiau be perdirbimo 
ūkininkui tenka tik daug vargo 
ir jokio pelno. „Mums daug ne-
reikia, jeigu mokėtų bent po du 
eurus už kilogramą gyvo svo-
rio, dabartinėmis sąlygomis 
kaina tenkintų“,- kalba pašne-
kovas. Tačiau kainos pokyčių 
jis nesitiki, nes karantino metu 
perdirbėjai ėmė manipuliuoti ir 
brangiau mokėti neketina. „Kai 
grūdai pigo, duonos kaina ne-
mažėjo, tačiau kai grūdai šiek 
tiek pabrango, iškart prabilta 
apie duonos branginimą. Tas 
pats ir su mėsa. Liūdna, kad 

pradžia 1 psl.

Rajono vadovybė nemato poreikio skirti lėšų elektros stotelių 
plėtrai. S.Sinkevičiaus nuotr.

Rajone yra apie dešimt ūkių, kuriuose auginami mėsiniai galvijai, 
tačiau ūkininko Kęstučio Pušinaičio mama iš įpročio dar laiko ir dvi 
melžiamas karves. S.Sinkevičiaus nuotr.

Angusų veislės mėsiniai galvijai ne tik nebijo šalčių, bet yra jaukūs, nes šeimininkas jiems niekada 
nenaudoja rykštės. S.Sinkevičiaus nuotr.

Gyvuliai įprato į lauką eiti pro užuolaidas, kurios tvarką apsaugo 
nuo šalčio, bet suteikia galimybę gyvuliams laisvai ganytis. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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Karantinas pratęstas dar vienam mėnesiuiBet atsiranda ir naujų no-
rinčiųjų. „Taip pat pradedame 
vakcinuoti senjorus, žinoma, 
kai viskas kasdien keičiasi, 
prioritetine grupe gali tapti ir 
kiti“,- kalbėjo vyriausioji gydy-
toja. Vakcinos pagal poreikį, 
anot Šakių PASPC vadovės, 
skirstomos visoms, tiek vie-
šoms, tiek privačioms rajono 
ambulatorijoms. „Remsimės 
sąrašais, vieni nori skiepyti 
140 žmonių, kiti 60, taip pa-
gal procentus ir skirstysi-
me“,- trečiadienį kalbėjo gy-
dytoja. Daugiausia vakcinų, 
anot pašnekovės, pageidauja 
didžiausios ambulatorijos 
– Šakių PASPC, „Zanavykų 
klinika“. O mažiausiai – Lukšių, 
Lekėčių, Panemunių ambula-
torijos. „Norinčiųjų skiepytis 
skaičiai taip pat skiriasi, pa-
vyzdžiui, Lekėčių ambula-
torijoje iš 75 vyresnių nei 80 
metų žmonių skiepytis nori 60 
pacientų. Skaičius neblogas. 
Ambulatorijos pačios skam-
bina numatytai grupei žmonių 
ir teiraujasi, ar pacientas nori 
vakcinos. Būna visko, kartais 
tenka kreiptis kelis kartus, iš 
pirmo karto nesutinka ar abe-
joja, po to greičiausiai pasita-
ria su vaikais ar giminaičiais 
ir, paskambinus antrąjį kartą, 
persigalvoja, sutinka. Būna ir 
taip, kad sutinka, po to persi-
galvoja. Yra atvejų, kai žmonės 
patys kreipiasi į savo gydymo 
įstaigą ir būna užrašomi į sąra-
šą“,- pasakojo pašnekovė. Anot 
L.Armonavičienės, skiepais 
labai domisi ir vyresni nei 65 
metų žmonės, kurie dar laukia 
savo eilės. Jaunimas į gydymo 
įstaigas kol kas visai nesikrei-
pia. „Galbūt supranta, kad pir-
menybė teikiama vyresniems, o 
gal galvoja, kad lengvai persirgs 
– sunku pasakyti“,- svarstė gy-
dytoja.

Ji pasidžiaugė, kad iki šiol 
visas vakcinavimo procesas 
Šakių rajone vyksta sklan-
džiai. Šakių rajone iki vasario 
25 dienos ryto vakcinuoti 5,4 
proc. mūsų gyventojų (Lietuvos 
rodiklis – 4,7 proc.). 

Ragina įsiklausyti į 
ekspertų nuomonę

Ekstremalių situacijų ope-
racijų vadovas Redas Juškaitis 
pasakojo, kad COVID-19 si-
tuacija mūsų rajone yra sta-
bili – virusas vidutiniškai per 
parą diagnozuojamas vienam 
žmogui. Tris dienas (šeštadie-
nį, sekmadienį ir pirmadienį) 
nebuvo fiksuotas nė vienas 
susirgimas, tačiau antradienį 
virusas nustatytas trims rajo-
no gyventojams. „Mus supan-
čios savivaldybės raudonos, 

mes – geltoni. Padėtis gera. 
Šakių rajono rodiklis – 77 at-
vejai/100 tūkst. gyventojų per 
14 dienų, kai Lietuvos vidur-
kis – 247 atvejai/100 tūkst. gy-
ventojų“,- aiškino R.Juškaitis. 
Saviizoliacijoje yra 132 šakie-
čiai. Sergančiųjų pagal naująją 
statistiką – 19, kai sergantieji iš 
sąrašų išbraukiami po 20 dienų 
nuo diagnozės paskelbimo. Per 
paskutines septynias paras ne-
užfiksuota mirties atvejų.

Pagreitis, kuris išvedamas 
pagal susirgimus ir besites-
tuojančiųjų rezultatus, yra -
40. Per paskutines septynias 
paras testuota 312 žmonių, 2,2 
proc. atsakymai buvo teigia-
mi. 22 proc. testų atlikti Šakių 
mobiliame patikros punkte. 
Trečiadienį punkte sumuštas 
antirekordas,- testavosi vos 
vienas asmuo iš 30 galimų.    

„Labai kviesčiau aktyviau 
testuotis visus šakiečius, kurie 
grįžo į darbą ir nuolat kontak-
tuoja su žmonėmis, rekomen-
duojama, kad jie profilaktiškai 
testuotųsi kas 7-10 dienų“,- kal-
bėjo pašnekovas. 

Nors pradedami skiepyti 
senjorai, vis dar skiepijami ir 
„užsilikę“ mokytojai. „Didžioji 
dalis pedagogų jau vakcinuoti, 
bet vis dar gauname naujų pra-
šymų“,- pasakojo R.Juškaitis. 
Vakcinuotis nori kuo daugiau 
mokytojų. Be to, anot pašneko-
vo, ugdymo įstaiga, kuri prieš 
savaitę visiškai atsisakė skiepy-
tis „AstraZeneca“ vakcina, jau 
persigalvojo. Ketvirtadienį sa-
vivaldybę pasiekė šios ugdymo 
įstaigos dalies pedagogų sąra-

šas, nes kol kas bus skiepijami 
ne visi įstaigos darbuotojai, nes 
vienas iš šios vakcinos šalutinių 
poveikių – aukšta temperatūra. 
„Tuomet žmogus negali eiti į 
darbą, todėl šie pedagogai ir 
nebus skiepijami tą pačią die-
ną“,- aiškino jis. 

Pašnekovas pridūrė, jog 
buvo pasitaikę ir „pagudravi-
mo“ atvejų. „Dalis pedagogų 
neatvyko vakcinuotis nu-
statytu laiku, norėjo sulaukti 
kitos rūšies vakcinos. Taip 
būti tikrai neturėtų,- kokias 
vakcinas turime, tokias ir 
naudojame, o gudrauti nega-
lima. Reikia elgtis principin-
gai, nesiskiepija – braukiame 
iš sąrašo“,- kalbėjo R.Juškaitis. 
Jis pridūrė, jog žmonėms, ku-
rie dėl skiepo vis dar abejoja, 
reikėtų vadovautis ne gandais 
socialiniuose tinkluose, o pro-
fesorių pasisakymais. „Jų tikrai 
galima rasti viešojoje erdvėje 
Rekomenduoju juos perskaityti 
ir abejonės turėtų išsisklaidy-
ti“,- sakė pašnekovas. 

Nenori priimti šakiečių 
Trečiadienį darbo dienai 

baigiantis rajono meras Edgaras 
Pilypaitis dalyvavo nuotolinia-
me Kauno regiono pasitarime 
dėl vakcinacijos procesų. Be 
jo, jame dalyvavo Jurbarko, 
Raseinių, Kauno rajono merai 
bei visos Kauno regiono gydy-
mo įstaigos. Susitikimo metu 
aptartos gydymo paslaugos, 
kaip jos atsilaisvina ir kiek 
COVID-19 pacientų lovų yra 
užimtų. „Neramina stacio-
narizuojamų gyventojų skai-

Įvertinti administracijos 
vadovaujantys darbuotojai

patvirtino ir Kauno klinikos, 
kurios, priimdamos ligonius ir 
darydamos tyrimus, aptinka, 
kad pacientai serga COVID-19 
virusu“,- sakė E.Pilypaitis.

Merą nustebino Jurbarko 
rajono mero Skirmanto Mocke-
vičiaus pozicija. Jurbarko ligo-
ninė yra „kovidinė“, ten iš 25 
lovų, kurios skirtos COVID-19 
pacientams, 20 lovų – užimta. 
Dešimt pacientų yra Jurbarko 
rajono gyventojai, o kiti – iš 
kaimyninių savivaldybių. Šio 
rajono meras sakė, jog netei-
singa gydyti kitų rajonų pacien-
tus. „O Šakių ligoninė juk gydo 
COVID-19 virusu nesergančius 
jurbarkiečius. Jie atvyksta pas 
mus, o mums dėl jų buvo kilę 
ir didesnių problemų, kai iš ten 
atvežtam ligoniui mūsų gydy-
mo įstaigoje būdavo vėliau nu-
statomas COVID-19 virusas, 
yra tekę dezinfekuoti skyrius, 
darbuotojai turėdavo izoliuotis. 
Jurbarkas bent jau žino, kokį 
ligonį gauna, o mes žaidžiame 
„rusišką ruletę“. Mūsų sveika-
tos sistema yra nacionalinė, 
negalime kratytis kitų miestų 
pacientų“,- kalbėjo meras.

Meras susitikimo metu iškė-
lė ir kitą problemą, kuri yra su-
sijusi su pedagogais. „Sužinoję, 
kad juos ruošiamasi skiepyti 
„ne ta“ vakcina, jie skiepytis 
atsisako. Taip sujaukiama visa 
eilė. Galbūt reikėtų turėti ir 
kitą eilę, tačiau Sveikatos mi-
nisterijos atstovai patikino, jog 
kol kas leidžiama vakcinuoti tik 
toje pačioje prioritetinėje gru-
pėje esančius asmenis. Netgi 
svarstoma, jog gyventojai 
galėtų būti kviečiami vakci-
nuotis neakcentuojant, kokia 
vakcina jie bus skiepijami. 
Visos Europos vaistų agentū-

ros patvirtintos vakcinos yra 
saugios, o šalutinės reakcijos 
– normalus imuninis atsakas į 
svetimkūnį. Be to, reikia suvok-
ti faktą, kad vakcinacija nėra 
priverstinis dalykas, žmogus 
pats apsisprendžia, tačiau jis 
turi būti atsakingas, įsivertinti 
situaciją – ar, pavyzdžiui, dar-
be negalės užkrėsti kitų, jeigu 
nepasiskiepys, ar jo neužkrės 
kiti“,- sakė E.Pilypaitis.  

Karantinas pratęsiamas 
iki balandžio  

Vyriausybė trečiadienį ka-
rantiną pratęsė iki balandžio, 
tačiau leido lauke nedėvėti kau-
kių bei judėti tarp didmiesčių 
ir jų žiedinių savivaldybių. 
Judėjimo tarp savivaldybių ri-
bojimas pratęstas iki kovo 15 
dienos. Vyriausybė taip pat nu-
sprendė, kad nuo šiol bus ga-
lima nedėvėti kaukių atvirose 
vietose, kai išlaikomas bent 
dviejų metrų atstumas. Kaukių 
dėvėjimo uždarose vietose rei-
kalavimai nesikeičia. 

Sveikatos apsaugos minis-
terijos teikime teigiama, jog 
karantiną tęsti svarbu dėl iš-
liekančios nepalankios epide-
miologinės situacijos.

Pasak ministerijos atsto-
vų, pastebima, kad paskutinę 
savaitę susirgimų skaičius ne-
bemažėja, o bendra teigiamų 
atvejų dalis bei teigiamų tyrimų 
dalis tarp simptomus jaučian-
čių asmenų ėmė didėti. Taip pat 
akcentuojama, jog šią savaitę 
padidėjo hospitalizuojamų as-
menų skaičius. Vyriausybė žada 
inicijuoti testavimo apimčių 
plėtimą, tam tikrų visuome-
nės grupių testavimą ir kovo 
viduryje svarstyti platesnius 
judėjimo atlaisvinimus. 

Savivaldybės adminis-
tracijos direktorius Dainius 
Grincevičius atliko savival-
dybės administracijos skyrių 
vedėjų, seniūnų ir trijų vyriau-
siųjų specialistų – tarpinstitu-
cinio bendradarbiavimo koor-
dinatorės Aušros Pavydienės, 
savivaldybės gydytojos Editos 
Zubrickienės ir jaunimo rei-
kalų koordinatorės Danutės 
Jurgutienės – 2020 metų veik-
los vertinimą. Visi jie įvertin-
ti labai gerai, išskyrus dviejų 

seniūnijų seniūnus – jie gavo 
vertinimą „gerai“.

Neseniai dirbanti Barzdų 
seniūnė Jurgita Didžiulienė 
nebuvo vertinta – jos veiklos 
vertinimą, anot direktoriaus, 
galima planuoti ne anksčiau 
nei po pusės metų nuo darbo 
pradžios. Tačiau direktorius 
pasidžiaugė tiek jos, tiek kitų 
neseniai pradėjusių dirbti jau-
nų seniūnų veikla – jie įneša 
gerų vėjų ir sveikos dvasios, 
o tai verčia temptis ir kitus. 

Ko reikia mažų seniūnijų se-
niūnams, mąstė direktorius, 
– tik šilto nuoširdaus bendra-
vimo su gyventojais, apšviesti 
gatves ir žiūrėti, kad keliai būtų 
išvažiuojami.

Jis užsiminė ir apie tai, kad 
šį pavasarį dėl 65-erių metų 
amžiaus valstybės tarnyboje 
nebegalės likti dirbti seniūno 
pareigose Lukšių seniūnas 
Vidas Cikana ir Kriūkų seniūnė 
Ona Rakauskienė.

LV inf.

Projekto tikslas - skatinti verslo pradžią ir užimtumą Šakių mieste 
suteikiant pagalbą darbingiems neaktyviems gyventojams ir jauno verslo 
subjektams.
Projekto uždaviniai: 1. Suteikti gyventojams informavimo, konsultavimo, 
neformalaus mokymo paslaugas, siekiant paskatinti juos pradėti verslą. 
2. Suteikti pagalbą verslo pradžiai jauno verslo subjektams. 
3. Sukurti bendradarbiavimo ir informacijos sklaidos tinklą su Miesto VVG 
“Jurbarkas” verslo aplinkos tobulinimui abiejose savivaldybėse.
Projekto įgyvendinimo trukmė – 25 mėn.

Konsultacijos, mokymai, gerosios patirties vizitai Šakių miesto jauno verslo 
subjektams, informaciniai renginiai ir mokymai neaktyviems darbingiems 
asmenims, parama jauno verslo subjektams.

Tel. 8 345 51090, mob. 8 612 17767.
El.p. sakiuverslocentras@gmail.com, svic.maket@sakiai.lt.

„Finansuojama 
iš Europos socialinio fondo“

Projekto vykdytojas:

VšĮ Šakių verslo informacijos centras įgyvendina projektą:
„Verslumo ir jauno verslo skatinimas Šakių mieste“.
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čius – vidutiniškai 20 žmonių 
Lietuvoje paguldoma į ligoninę 
dėl koronaviruso kasdien jau 
nuo pat vasario pradžios! Ir 
COVID-19 ligonis staciona-
rizuojamas tikrai ne šiaip dėl 
pagulėjimo. Ligoninės – ne 
kurortas. Tuo tarpu testų atlie-
kama vis mažiau, o atrandamų 
teigiamų atvejų per septynias 
paras dalis šoktelėjo nuo 6,5 
iki 10,3 procento! Vadinasi, 
virusas niekur nedingo, bet 
diagnozuojamas jis tik tada, kai 
apsikrėtęs žmogus pajunta aiš-
kiai išreikštus simptomus. Tai 
gana pavojinga situacija, nes 
greitai gali tapti sunkiai val-
doma. Tokie skaičiai rodo, kad 
virusas pasislėpęs, yra besimp-
tomių pacientų. Šią informaciją 

pradžia 1 psl.

R.Juškaitis ragino nebijoti galimo „AstraZeneca“ šalutinio poveikio, pasitikėti profesionalų nuomone. 
S.Sinkevičiaus nuotr. 
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Iš griuvėsių pakilęs miestasNuotrauka, kaip ir bet 
kuris meninis darbas, turi 
savo vertę. Vertė kiek-
vienais metais kyla, jeigu 
joje esančius objektus 
galima identifikuoti. 
Kartais atrastos nuotrau-
kos gali papildyti turimą 
informaciją, suteikti 
peno apmąstymams, 
pasitarnauti gidams ar 
asmenims, besidomin-
tiems krašto istorija. 
Kiekviena sena nuotrau-
ka – tai mūsų paveldas, 
kurį reikia branginti. 

Šakiai
Nei Zanavykų muziejus, 

nei kiti muziejai, netgi asme-
nys, besidomintys Šakių miesto 
istorija, mažai turi tarpukario 
ir pokario Šakių miesto vaizdų 
nuotraukų. Kaip atrodė miestas 
po Antrojo pasaulinio karo, po 
1944 metų rugsėjo 1-oios sub-
ombardavimo ir kilusio gaisro? 
Tai klausimas, į kurį ne vienas 
bandė atsakyti, tačiau nuotrau-
kų trūkumas neleido perteikti 
viso miesto ir priemiesčio vaiz-
do pokario dienomis. Šiame 
straipsnyje aptarsime keletą 
fragmentų, kuriuos padeda at-
skleisti liudininkų prisiminimai 
ir nuotraukos. 

Pokaris
Šakių miestas buvo svarbus 

vokiečių gynybinis mazgas, 
dengiantis priėjimą į Rytų 
Prūsiją. Ir kas bebūtų, vokiečiai 
čia manė ilgai gintis ir laikytis. 
Pokaris. 1944 metų ruduo. Bet 
kur miesto centras? Išlikusius 
namus galima buvo ant pirštų 
suskaičiuoti, bet ir jie stovėjo 
apverktinos būklės, su išdaužy-
tais langais, nuplėštais stogais, 
be „savo tikrojo veido“. Žymiai 
geresnė padėtis buvo priemies-
tyje. Amžininkai prisiminė, 
kad po 1944 spalio 10 dienos, 
kuomet į Šakių miestą įžengė 
sovietų kariai, šalia griuvėsių 
ir nuodėgulių buvo sutinkami 
žmonės. Jie sugrįžo, kad pra-
dėtų kurti gyvenimą. Žmonės 
vaikštinėjo po griuvėsius 
žarstydami nuodėgulius, at-
rinkdami, jų manymu, pri-
reiksiančius daiktus. „Vaizdas 
išties šiurpus“,- pasakojo 
vietinis. „Pusiau perskeltame 
vaistinės („Aptieka“) name iš 
spintų ištraukinėti stalčiukai 
su lotyniškais užrašais. Greta, 
ant kito namo, kabo pakrypusi 
ir kulkosvaidžio peršauta pil-
ka iškaba „Ortskomendantur“. 
Aplinkui griuvėsiai, prisiplo-
jusiais prie žemės stogais na-
mai. Kaminai, net ir tie, čia 
sudaužyti ir nugriuvę. Dideli 
akmens, plytų ir sutrupinto 
betono luitai vartosi aplink. 
Namų griuvėsiuose styro ap-
degusios sulankstytos geležinės 
lovos, kažkokie indai, žemės 
ūkio padargai. Miesto pakraš-
čiuose išlikę namai, bet nuo jų 
stogų nuplėštos skardos, išimti 
langai, durys“. Matyt, kareivių 
buvo vežama į bunkerius ar ap-
kasus. Miesto rinkos aikštėje, 
kur stovėjo medinė bažnyčia 
– tik nuodėgulių krūva. „Iš 
pelenų vietiniai traukė akme-
nis ir, matyt, ruošėsi vežtis kaip 
pamatus naujiems namams“,- 
prisimena tuometiniai gyven-
tojai.

Aplink Šakius iš rytų ir šiau-
rės rytų pusės buvo įrengtos 
spygliuotų vielų užtvaros. Čia 
pat ir antroji jų linija. Didžiausi 
plotai primėtyti spygliuotos 
vielos. Kamuoliai gulėjo vienas 
prie kito nesibaigiančiomis vir-
tinėmis. Apkasų linijos kirto ir 
sudegintas zanavykų sodybas. 

Sugrįžtantieji vietiniai gyvento-
jai pasakojo tuometinį vaizdą: 
„Pakilęs vėjas nešioja išdegintų 
sodybų pelenis. Surūdijusi viela 
apipainiojusi plikus medinius 
nuodėgulius. Numušto me-
džio viršūnė nugriuvus kartu 
su gandralizdžiu. Tolėliau ap-
daužytas, nulaužytais sparnais 
vėjinis malūnas. Paskui vėl pli-
kas laukas, net žolė išdegus. 
Vokiško motociklo griaučiai, 
o prie jų griovyje dviejų vo-
kiečių kareivių lavonai. Keliu 
nesibaigiančia virtine traukia 
vežimai, sunkvežimiai ir žmo-
nės. Visi grįžta kažkur. Štai 
žmogus už virvės vedasi karvę, 
o priešais – vežimas, kuriame 
riogso stalas, kažkokie maišai 
ir skarelėmis apmuturiuoti vai-
kai. Ruduo, dienos nėra šiltos. 
Tolėliau iškastas milžiniškas 
griovys kaip kardo kirtis eina 
tiesia linija per laukus. Jis apie 
keturių metrų pločio ir keturių 
metrų gylio. Griovio apačioje 
blizga vanduo. Tai prieštanki-
nis griovys arba, kaip vietiniai, 
sako – grabė. Griovį, prieš pa-
sitraukiant vokiečiams, kasė 
belaisviai ir suvaryti vietiniai 
gyventojai. Tuojau už griovio 
– vėl nesibaigiančios spygliuo-
tų vielų tvoros, apkasų grio-
viai, vėl kliūtys ir vėl apkasai. 
Iš šakomis ir šiaudų gubomis 
apdengtų žemės kauburių „žiū-
ri“ sudaužytų patrankų angos. 
Išgriautose, besivingiuojan-
čiose tranšėjose iš po žemių 
kyšo basos kojos, sulankstytų 
šautuvų vamzdžiai, krūvos 
gilzių. Giliose duobėse telkšo 
dumblinas vanduo, o netoliese 
guli trys dumblini, apdrasky-

ti vokiečiai, šalia jų toks pat, 
kaip ir jie, kulkosvaidis. Aibė 
laukuose išmėtytų vielos už-
tvarų, po jomis – šalmai, kup-
rinės, lavonų liekanos. Už kelių 
metrų – sveika išlikusi žeminė, 
kurios kampe krosnis. Pilnas 
jau sugedusios mėsos bidonas. 
Angoje su praskeltu pakaušiu, 
rankas išskėtęs guli vokiečių 
karininkas su nuautais batais 
ir prasagstyta uniforma. Jis 
– vis dar nepalaidotas. Vienur 
kitur vokiečių kareiviai vis dar 
guli savo buvusiose pozicijo-
se, be gyvasties... Sovietų karių 
kūnų nebėra, juos visus surinko 
saviškiai ir palaidojo aplinki-
niuose kaimuose, tam tikslui 
iškastose duobėse“,- mena 
amžininkai. Palaidojimo vietas 
pažymėjo savo žemėlapiuose, 
kad vėliau rastų, kai reikės per-
laidoti. Ir dabar archyvuose yra 
išlikę to meto sovietų žemėla-
piai, schemos su pavardėmis ir 
vardais, kur kas buvo palaidota. 
Kur vokiečių palaidojimo sche-
mos? Jų niekas nežino, sovietai 
nefiksavo, o iš užimtos terito-
rijos vokiečiai žuvusiųjų nega-
lėjo atsiimti. Ne tas rūpėjo, o 
kai kada – nebuvo įmanoma. 
Vokiečius laidojo vietiniai gy-
ventojai, dažnai varu suvaryti 
į „talką“. Jeigu sodyboje, tai tos 
sodybos savininkas tylomis už-
kasė, jeigu apkasuose – tai už-
vertė žemėmis: „Tylūs, ne visai 
gyvi laukai, nes kai kada tylą 
pertraukia klastingas minos 
sprogimas.“ Vokiečiai stropiai 
buvo pasiruošę gintis. Buvo 
tiksliai išmatuoti aplinkiniai 
Šakių miesto orientyrai (me-
džiai, kupstai, sodybos, keliu-

Gal kas atpažins? 
Taigi, o dabar apie nuotrau-

ką. Kairėje nuotraukos pusėje, 
tolumoje, matosi prie rinkos 
aikštės išlikęs pastatas su už-
rašu „APTIEKA“ – dabar par-
duotuvė „Sodininkas“ (sėklos, 
trąšos ir t.t.). Langų ir durų pa-
dėtis atitinka dabartinę padėtį. 
Už meiliai stovinčios porelės 
mūrinis raudonų plytų pastatas 
(iki karo buvo V.Kudirkos g., 
Nr.2), turėjęs keletą savininkų. 
1940 metų nacionalizuotinų 
namų sąrašuose nurodyti sa-
vininkai: Esterė Kopeliovičienė 
– 260 kv. m (per 2 aukštus) ir 
sutuoktiniai  Izraelis ir Sara 
Leibzonai (100 kv. m ir 45 kv. 
m). Po namu buvo rūsys, namas 
dengtas skarda, su lietvamz-
džiais. Tuo metu namas buvo 
gana moderniai pastatytas, 
raudonų plytų mūro, su antra-
me aukšte įtaisytomis durimis 
išeiti į balkoną. Jame kurį laiką 
veikė kepykla „Švara“. Po karo 
atstatytame, bet jau pakitusios 
išvaizdos pastate ūkininkai pri-
duodavo pieną kaip privalomą 
prievolę. Dar vėliau įsikūrė 
vaistinė, paštas. Dabartinis ad-
resas – V.Kudirkos g., Nr.104.

Pastatas ir dabar išlikęs, tik 
su pakeista stogo konstrukcija, 
kitokiomis langų ir durų padė-
timis, nutinkuotas, be priestatų. 
Pirmame jo aukšte šiuo metu 
įsikūrusi „Eurovaistinė“, veteri-
narijos vaistinė ir kitos įstaigos. 
Kryptis, žiūrint pro jaunuolius 
link dabartinio „Sodininko“ 
parduotuvės namo – tiksli, 
nes neužstoja buvęs „Sodros“ 
pastatas ir greta esantys mūro 
statiniai V.Kudirkos gatvėje. 
Jų vietoje kairėje buvę tuo-
metiniai pastatai nuotraukoje 
netilpo. Tolumoje matosi me-
dinis gyvenamas namas, jis per 
karą buvo išlikęs. Nuotraukos 
centre – buvęs medinis žydų 
namas,- keista, kad per karą 
nesudegęs arba, tikėtina, at-
statytas naujai. Dešiniajame 
nuotraukos kampe – dviejų 
aukštų mūrinio namo (tuomet 
V.Kudirkos g., Nr.14) šiaurinės 
pusės sienos liekanos. 1940 
metų pradžioje šiame name 
buvo įsikūrę nemažai įstaigų: 
tai ir advokatas L.Krasauskas, 
kriminalinė policija, pirklys 
I.Skrinupskis, kiti. 

Prie šio  mūrinio namo lie-
kanų kažkoks žmogus į veži-
mą krauna plytas. Kas tuodu 
romantikai prie dviračio – ne-
aišku. Viltis, kad kas nors, per-
skaitęs laikraštyje šį straipsnį, 
atpažins jaunuolius – menka. 
Bet pabandyti verta. O gal kas 
atpažins? Gal kam bus matyti 
veidai?

Ten, kur stovi laiminga po-
relė, 1965 metais pastatytas 
restoranas-parduotuvė „Gul-
bė“, vėliau įgijusi kitą statusą 
ir pavadinta „Gulbele“, jau at-
gavus nepriklausomybę šalia iš-
kilo stiklinis pastatas, kuriame 
įsikūrusi “Eurokos“ parduotu-
vės, „Draugo redakcija“ ir kitos 
įmonės. 

Nuotrauka „Žmogus su dvi-
račiu“ mielai sutiko pasidalinti 
dabartinis jos saugotojas filo-
logas ir žurnalistas Virginijus 
Gasiliūnas. Nuotraukos foto-
grafas – nenustatytas, tikėtina, 
šakietis. Ši nuotrauka suteikia 
galimybę Šakių krašto žmo-
nėms daugiau sužinoti apie 
siaubingą pokario Šakių miesto 
centrą.

Raimondas Daniliauskas

kai), pastatyti ir užmaskuoti 
pabūklai ir minosvaidžiai. 
Buvo nuspręsta – kas pakils 
ir išdrįs žengti priekin, turės 
kristi ir surasti kapą. Ir tikrai, 
daugelis sovietų karių krito kil-
dami į ataką. O kas buvo daryt? 
Įsakymas..., į priekį...

„Aplink, nepjautų kviečių 
išvažinėtuose laukuose, prie že-
mės priplotos varpos jau leidžia 
žalsvus daigus. Šalikelėje, prie 
Šakių miesto susmaigstytos eg-
linės lentelės, ant kurių užrašas 
– „nuo kelio ašies atminuota 
50 metrų“. Teisybė, kareiviai 
kasa duobes ir išminuoja pa-
liktas minas, kurių čia sukrauta 
rietuvės“. Sunkumų daug, bet 
Šakių miesto gyventojai per ke-
letą metų buvo pasiryžę savo 
miestą iš griuvėsių prikelti ir 
padaryti dar gražesnį nei buvo 
anksčiau. Kaip jiems tai pavy-
ko, tai jau kita kalba.  

Nuotrauka „Žmogus su 
dviračiu“

Nuotrauka iš praeities arba 
Šakių miesto istorijos puslapio 
papildymas. O buvo taip.

2020 metų kovo 2 dieną 
viešame internetiniame socia-
liniame tinkle („Facebook“ pa-
skyroje) mums gerai žinomas 
kraštietis Arvydas Vidžiūnas 
paprašė pagalbos: „Viską žinan-
tys mūsų krašto istorikai, gal 
galėtumėt padėti mano buvu-
siam kurso draugui Virgiui“. 

Virgis rašė: „Visiškai tarp 
kitko: – O kur? O kada? Štai 
iš naftalino.lt (elektroninis 
parduotuvės internetinis pus-
lapis – R.D.) nusipirkau nuo-
traukėlę (7,8x5,4) kolekcijai 
„Žmogus su dviračiu“. Antroj 
pusėj jokio įrašo, tik matyt, kad 
buvusi priklijuota (išplėšta iš 
albumo). Laikas daugmaž aiš-
kus: tuoj po karo, apie 1945-
us; o vieta? „Nuotrauka pirkta 
Šakiuose“, – paliudijo el. par-
duotuvės savininkė, bet ar čia 
Šakiai? Miestas stipriai nuken-
tėjo karo pabaigoj – taip, bet 
to juk per maža, kad drįstum 
sakyt: tai čia ir fotografuota 
Šakiuos. Pastatų liekanos? Bet 
su kuo lygint? Tai, kas matyti 
šitoj nuotraukėlėj, beveik ne-
abejotina, buvo nugriauta, tad 
norint lygint reiktų prieškari-
nių atvaizdų. Neabejoju, yra 
žmonių, kurie domisi Šakių 
praeitim, nesunkiai galėtų pa-

sakyt, ar čia panašu į Šakius, ar 
ne. Tik va: nepažįstu nė vieno. 
(O kas per jaunuoliai? – na, 
šitai sužinot vargu ar beįma-
noma.)“ Arvydas Vidžiūnas 
socialinio tinklo komentare 
netrukus parašė: „Kai kam 
nuotrauka aiškių aiškiausia, kai 
kas turi abejonių“. Parašė, nes 
jau buvo gavęs aiškų atsakymą 
iš manęs.

O dabar sugrįžkime prie 
aukščiau minėtos Virginijaus 
nuotraukos socialinio tinklo 
paskyroje. Iš karto pažvelgęs 
į minėtą nuotrauką – apsi-
džiaugiau. Kokia puiki nuo-
trauka! Kokia informatyvi 
Šakių miesto pokario nuotrau-
ka! Kokia reta... ir prasminga. 
Pora gražių jaunų žmonių: 
vyro ir merginos, iš kurių pri-
siglaudimų pulsuoja energija. 
Ir kodėl pavadinta „Žmogus su 
dviračiu“?  Joje – dar gražiais 
plaukais, dailiai apsirengusi, 
marga suknele vilkinti mergina 
griuvėsių ir plytgalių fone. Kaip 
taip fotografas galėjo pagauti 
vaizdą? Ar tai specialiai sure-
žisuota, ar taip meniškai „pa-
gautas“ vaizdas? Nagi, nagi... 
Čia tikrai – Šakiai, nes kairėje 
nuotraukos pusėje, tolumoje, 
aiškiai matyti buvęs vaistinės 
(„Aptiekos“) 2-jų aukštų mū-
rinis namas. Nuotrauką pa-
sididinu kompiuterio ekrane, 
išstudijuoju kiekvieną kampą, 
kiekvieną milimetrą. Iš arčiau 
ištyrinėju žmones. Nematyti... 
Daugmaž aišku, iš kurios vie-
tos fotografuota. Manau, kad, 
grubiai tariant, nuo dabartinės 
„Gulbelės“ prekybos centro 
pastato vidinės kiemo pusės. 
Tik ta styranti didžiulė ap-
griauta mūrinė siena privertė 
susimąstyti, o kaip atrodė tas 
mūro pastatas sveikas? Iš at-
minties kilo užsifiksavusios 
ir joje išlikusios Šakių miesto 
nuotraukos. Pagalvojau, kad, 
atrodo, žinau, kur galėčiau rasti 
to pastato nuotrauką! Ją mačiau 
Zanavykų muziejuje, kuomet 
rinkau knygos „Įžvalgos apie 
Šakių apskritį“ medžiagą 
straipsniams. Nuotrauką susi-
radau savo archyvuose. Tinka, 
tas pats namas! Bet kaip pasi-
keitęs atrodo, kuomet griuvėsių 
nuotraukoje matai tik šiaurinę 
namo sieną. Bet tos pačios lan-
gų arkos, namo aukštis, padėtis 
prie kelio...

FRAGMENTAI

 Šakiai, V.Kudirkos g., apie 1948 m. V.Gasiliūno albumo nuotr., Fotografas nenustatytas. 

V. Kudirkos gatvė (tarpukaris). Medinis pastatas iš kairės –  buvęs 
Lietuvos banko Šakių skyrius, dešinėje – mūrinis pastatas, kurio išlikusi 
siena matoma pirmoje nuotraukoje. Zanavykų muziejaus nuotr.
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Tarsi po angelo sparnu

Įteikta dar viena „Raidė A“Reda ZARAUSKIENĖ 

Vasario 23-ąją – 
Gimtosios kalbos šven-
tės „Kalba – žmogaus 
kultūros esmė“ metu 
Šakių viešoji biblioteka 
apdovanojo dar vieną 
Šakių krašto šviesuolio, 
mokytojo ir gimtosios 
kalbos puoselėtojo Jono 
Augustaičio vardinės 
statulėlės „Raidė A“ lau-
reatę. Už gimtojo rašto 
ir žodžio, regioninės 
istorinės atminties ser-
gėjimą, etninių papročių 
puoselėjimą mokant ir 
ugdant naujas kartas, 
kurioms teks saugoti 
amžinąjį tautos židinį, už 
pilietiškus atsivėrimus, 
nuoširdžią veiklą statant 
dvasinius ir materialius 
paminklus tautinės tapa-
tybės simboliui – žodžiui, 
statulėlė įteikta moky-
tojai, Sudargo krašto 
kraštotyrininkei Albertai 
Natalijai Dragūnaitienei. 
Nors virtuali įteikimo 
šventė ir laureatė pagar-
sinta tik antradienį, itin 
simboliška, jog „Raidė A“ 
A.N.Dragūnaitienei įteik-
ta Vasario 16-osios išva-
karėse, Sudargo mies-
telio centre, prie beveik 
prieš 20 metų jos inicia-
tyva pastatyto akmens 
paminklo – „plunksnelės“ 
– „Visiems lietuviško raš-
to ir žodžio sergėtojams“.   

Kalboje slypi tautos 
savastis ir gyvastis

Kaip jau tapo įprasta, 
Gimtosios kalbos šventėje, tik 
šį kartą nuotolinėje, dalyvau-
ja ir pranešimą kalbos tema 
skaito įvairūs lietuvių kalbos 
puoselėtojai.  Humanitarinių 
mokslų daktarė, profesorė 
Giedrė Čepaitienė pasakojo 
apie kalboje slypinčią tautos 
savastį ir gyvastį. „Kalba jun-
gia mus į vieną bendruomenę. 
Kalba jungia ne tik mus, kalba 
jungia mus su tais, kurie jau gy-
veno. Kalba pasakos ir apie mus 
– tiems, kurie gyvens po mūsų. 
Kalboje slypi viskas, kas mus 
supa, o mus supa ne tik daiktai, 
bet ir jausmai, veiksmai, min-
tys. Ir kiekviena kalba savitai 
išreiškia pasaulį. Ko gero, visi 
esame girdėję, kad eskimai 
turi per 30 įvardijimų sniegui. 
O mūsų žodžius – mergaitę, 
mergaičiukę ar zanavykiškai 
– mergučę būtų lengva kita 
kalba pasakyti? Kitaip išreikš-
ti? Žinoma, kad ne. Kalboje 
slypi patys gražiausi dalykai, 
kokių įdomių patarlių, posa-
kių turime. Tik ar girdime juos 
kasdienos vartosenoje? Ar jie 
nelieka tik knygose užfiksuo-
ti?“,- kalbėjo G.Čepaitienė. 
Anot jos, taisyklingai kalbėda-
mas, žmogus parodo pagarbą 
tiems, kurie gyveno anksčiau. 
Be to, žmogaus kalba parodo 
jo vidų, išsilavinimą, mintis bei 
jausmus. „Kuo mūsų kalba savi-
tesnė, ne tokia standartinė, ne-
prikaišiota nereikalingų žodžių, 
tuo mes esame savitesni. Esame 
gražesni, geresni“,- įžvalgomis 
dalinosi ji.

Nuo Sudargo 
neatskiriamas ir 
Albertos vardas

2021-ųjų metų J.Augustaičio 
vardinės statulėlės „Raidė 
A“ laureatę pristačiusi Šakių 
rajono savivaldybės viešo-

sios bibliotekos direktorė 
K.Lebedžinskienė pasakojo, 
jog kiekviena mūsų krašto 
vietovė turi savo veidą. „Tas 
veidas – ne tik šios dienos gy-
venimo atspindys, o darinys, 
formavęsis per ilgus gyveni-
mo metus, lėmusius vieno-
kius ar kitokius jo bruožus. 
Bliuviškiuose, prie gražiau-
sios pasaulio upės – Novos, 
su lakštingalų čiulbėjimu, ap-
supta kaimo papročių, doros 
ir pagarbos, užaugo Alberta 
Natalija Dragūnaitienė. Iš dau-
gelio įvairių gabalėlių sudėta jos 
gyvenimo mozaika. Namuose 
turėjo užtekti vietos trims 
vaikams, nelengviems, bet 
mieliems kaimo darbams. Čia 
užaugo ir pakylėti žodžiai, ku-
rie suspindi mintyse, novelėse, 
apsakymuose, viename kitame 
eilėraštyje“,- laureatę pristatė 
ji. Direktorė priminė, jog dalis 
A.N.Dragūnaitienės kūrybos 
sudėta Šakių krašto kūrėjų al-
manachuose „Lygumų šaltinis“, 
„Ilgesio gija“, „Šaltinėlio srovė“, 
Šakių kalendoriuose. 

Be rašymo, didelę dalį su-
dargietės gyvenimo užėmė 
mokykla. Ji buvo Šakių rajo-
no savivaldybės Sudargo pa-
grindinės mokyklos lietuvių 
kalbos ir literatūros moky-
toja bei šios ugdymo įstaigos 
direktorė. Alberta žinoma ir 
kaip Sudargo krašto krašto-
tyrininkė, Sudargo Martyno 
Sederevičiaus „Šviesos“ klu-
bo globėja,  Sudargo kaimo 
bendruomenės centro vado-
vė, 2008-ųjų metų laikraščio 
„Valsčius“ Metų žmogus. 

A.N.Dragūnaitienės rū-
pesčiu 2004 metais Sudargo 
miestelio centre atidengtas 
akmens paminklas – “plunks-
nelė“ (skulptorius Vidas 
Cikana) – „Visiems lietuviško 
rašto ir žodžio sergėtojams“. 
2019 metais lietuvių, rusų ir 
anglų kalbomis išleista mo-

nografija „Sudargo istorijos 
atspindžiai“. Nemažai vietos 
joje paskirta knygnešystės 
laikotarpiui, kunigo Martyno 
Sederevičiaus gyvenimo ir 
veiklos apžvalgai. 

„Tik ant gerai sumūrytų 
istorinių žinių pamatų gali 
būti pastatytas tvarus mūsų 
ateities rūmas. To autorė ir 
siekė, jos rūpesčiu sukurtas 
ir videofilmas „Sudargo by-
lonių dvasioje“. 2020 metais 
A.N.Dragūnaitienė mus nu-
džiugino nauju leidiniu, apsa-
kymų rinkiniu „Sugrįžimai“. 29 
novelių turinio esmė – mūsų 
krašto žmonių gyvenimas. Šie 
leidiniai puikiai reprezentuoja 
mūsų rajoną, kaip ir jos veda-
mos ekskursijos po žymiąsias 
Sudargo vietas, nuoširdūs pa-
triotiniai atsivėrimai. Tai tik 
keletas unikalios asmenybės 
gimtojo krašto patriotės darbų. 
Visa jos veikla – nuolatinis, nė 
minutei nenutrūkstantis gim-
tosios kalbos ugdymas, puo-
selėjimas, regiono istorinės 
atminties saugojimas, sklai-
da ir įamžinimas“,- vardino 
K.Lebedžinskienė. 

Vasario 16-osios išvakarėse 
bibliotekos vardu sveikindama 
laureatę, K.Lebedžinskienė 
kalbėjo, jog labai džiaugia-
si, kad trečioji „Raidė A“ iš-
keliavo į vieną gražiausių 
rajono pakraščių – Sudargą. 
O nuo Sudargo, pastebėjo 
K.Lebedžinskienė, neatski-
riamas ir A.N.Dragūnaitienės 
vardas. 

A.N.Dragūnaitienė šį ap-
dovanojimą vadino netikėtu 
siurprizu. „Nesijaučiu taip 
nusipelniusi, nepadariau tiek, 
kiek reikėtų padaryti. Raide „A“ 
prasideda didžiųjų kalbininkų 
Augustaičio, Armonavičiaus 
pavardės, raidė A skamba ir 
rašosi beveik visuose lietu-
viškuose žodžiuose. Tik ne-
pritariu, kad šis apdovano-

„Aukso paukštė“ 
nutūps Lekėčiuose
Antradienio vakare 
Lekėčių mėgėjų teat-
rą pasiekė itin džiugi 
žinia. Už spektaklį pagal 
Kazio Binkio poemą 
„Tamošius Bekepuris” 
(režisierė Vaida 
Brazaitienė) Lekėčių 
teatrui greitu metu bus 
įteiktas aukščiausias 
mėgėjų meno apdo-
vanojimas Lietuvoje 
– „Aukso paukštė“. 

Režisierė Vaida Brazaitienė 
pasakojo, kad šio apdovanoji-
mo įteikimo ceremonija, jeigu 
bus leidžiami renginiai, turė-
tų vykti balandžio 24 dieną 
Lekėčių mokykloje-daugia-
funkciame centre. „Labai 
džiaugiamės tokio lygio 
įvertinimu. Visi aktoriai la-
bai laimingi. O aš džiaugiuo-
si už juos – tai  aukščiausias 
mėgėjų meno įvertinimas 
Lietuvoje. Šis apdovanojimas 
itin solidus“,- tikino režisierė 
V.Brazaitienė. Režisierė ne-
slėpė, jog darbo bus – teks 
ruoštis ceremonijai ir „Aukso 
paukštę“ pasitikti iškilmingai.  
Spektaklyje, kurio premjera 
vyko 2020 metais, vaidina 
devyni Lekėčių suaugusiųjų 
teatro aktoriai iš 12: Vaidas 
Kirkickas, Aidas Vitkauskas, 
Gabija Kirkickienė, Julius 
Bačkaitis, Erika Kumžienė, 
Jolanta Brazaitienė, Gintaras 
Urbonavičius, Vida Mikšienė 
ir Narvydas Stankevičius.

Trečiadienį Lekėčių mo-
kyklos-daugiafunkcio cen-
tro teatro režisierė sužinojo, 
kad spektaklis „Tamošius 
Bekepuris“ nominuojamas 
dar dviem Lietuvos na-

cionalinio kultūros centro 
įsteigtomis nominacijomis: 
„Ryškiausias aktorių ansam-
blis“ ir „Ryškiausias režisie-
riaus darbas“. „Kai tik atgims 
renginiai, atsiimti diplomų 
vyksime į XVI Lietuvos mė-
gėjų teatro šventę „Tegyvuoja 
teatras“. Pliūpsnis įvertinimų 
per dvi dienas“,- džiaugėsi 
V.Brazaitienė.

„Aukso paukštė“ Šakių ra-
jone pirmą kartą nutūpė 2005 
metais į Edgaro Pilypaičio ir 
Neringos Navikauskaitės 
rankas, vėliau ją gavo mote-
rų ansambliai „Gaudenė“ ir 
„Mozaika“, „Varpo“ dramos 
studija ir šokių kolektyvas 
„Pynė“, choras „Lituanica“, 
pernai – „Mamų ir dukrų 
kvartetas“.

1999 metų Lietuvos 
liaudies kultūros centras 
ir Pasaulio lietuvių dainų 
šventės fondas įsteigė metų 
nominacijas „Aukso paukštė“ 
geriausiems mėgėjų meno ko-
lektyvams ir jų vadovams. Tai 
aukščiausias mėgėjų meno 
apdovanojimas Lietuvoje. 
„Aukso paukštės“ apdova-
nojimais siekiama atkreipti 
visuomenės dėmesį į mėgėjų 
meninę kūrybą, jos reikšmę 
krašto kultūrai, išryškinti ir 
viešai pristatyti bei pagerbti 
geriausius metų chorus, fol-
kloro ir šokių ansamblius, 
teatrus, liaudiškos muzikos 
kapelas, liaudies muzikos 
ir pučiamųjų instrumentų 
orkestrus, jų vadovus, tau-
tinei kultūrai nusipelniusias 
asmenybes. Apdovanojimai 
rengiami kiekvienais metais 
kovo–balandžio mėnesiais.

LV inf.  

„Mėlyni klavišai“ – vienas iš 
virtualios parodos paveikslų. 
R. Amonienės asmeninio 
archyvo nuotr.

Kol karantinas nelei-
džia lankytis parodose, 
koncertuose, kituose 
kultūriniuose rengi-
niuose, ši veikla persi-
kelia į virtualią erdvę. 

Griškabūdžio kultūros 
centras kviečia pakeliauti 
po ilgametės dailės studijos 
vadovės tautodailininkės, bu-
vusios gimnazijos dailės mo-
kytojos Rimutės Amonienės 
virtualią darbų parodą. 
Autorės fantazija, jausmai ir 
emocijos virsta spalvomis, 
vyrauja ramybė ir atgaiva 
sielai. Kelionė nuo vieno pa-
veikslo prie kito – tarsi po 
angelo sparnu. Šiltos, jaukios 
spalvos, vyraujančios meni-
ninkės paveiksluose, skatina 
atsipalaiduoti, palikti praeity-
je nesėkmes. Kūryba be galo 
įvairi – tai ir savito stiliaus 
peizažai, ir tapyba simboliais, 
abstrakcijos.

„Labai džiaugiuosi ir dė-
koju Griškabūdžio kultūros 
centro direktoriui Mindaugui 
Kriaučiūnui, kad man buvo 
suteikta garbė pirmajai pra-
dėti virtualių parodų cik-
lą“,- sako R. Amonienė, pri-
pažindama, kad vis dar yra 
kūrybinių ieškojimų kelyje 
ir džiaugiasi kiekvienu at-
radimu. Parodos autorė su-
sidraugavo ir su karantinu, 
kurį išgyventi padeda ištiki-
ma jos draugė – tapyba, ne-

leidžianti pasiduoti vienatvei 
ir nevilčiai.

Nors virtuali paroda 
Griškabūdžio kultūros centro 
puslapyje svečiuojasi visai ne-
seniai, jos pasisekimas – di-
džiulis. Menininkės darbai 
sulaukė daugelio peržiūrų, 
pasidalinimų ir nuoširdžių 
komentarų, tarp kurių – bu-
vusių moksleivių bei dailės 
studijos narių linkėjimai, 
tikėjimas sėkme. Ypač auto-
rę nudžiugino profesionalios 
dailininkės iš Klaipėdos kvie-
timas pasibaigus judėjimo ap-
ribojimams atvykti į pamarį 
ir eksponuoti savo paveikslus. 
Beje, R.Amonienė tikisi, kad 
rudenį ir griškabūdiečius pa-
kvies ne į virtualią, o į realią 
parodą.

Vitalija Ližaitienė

jimas priklauso tik man, jis 
Sudargui, kalbai“,- kalbėjo 
A.N.Dragūnaitienė. Ji prisi-
minė, jog, atsikėlusi į Sudargą 
1962 metais, iškart pajuto meilę 
šiam kraštui. „Jis labai turtingas 
savo istorija, savo žmonėmis, 
tik buvo labai skaudžiai skriau-
džiamas ir užmirštas – kaip ir 
daugelis kitų Lietuvos vietų. Be 
savo kilmingos istorijos, jis turi 
ir labai gražią gamtą. Dirbti čia 
yra ką,- kai užbaigiu vieną dar-
bą, vis sakau, kad jis paskutinis. 
Planų dar yra visokių, bet būsiu 
tik planuotoja, o ne vykdyto-
ja“,- sakė laureatė.

A.N.Dragūnaitienė pasako-
jo, jog šis apdovanojimas – dar 
viena graži jos gyvenimo pa-
straipa. „Labai graži idėja teikti 
tokią statulėlę, apdovanojimas 
skirtas kalbai, kurios lopšys ir 
yra Zanavykai. O ar aš tikrai jos 
nusipelniau – jau kitas klausi-
mas“,- kuklinosi laureatė. 

Sulygino su žodį, 
knygnešius ir 
piliakalnius saugančia 
užkarda

Nors ir virtualiai, bet tre-
čiąją „Raidės A“ laureatę 
sveikino ir daugybė žmonių. 
Džiaugdamasis laureate, meras 
Edgaras Pilypaitis vylėsi, kad 
ateityje Lietuvių kalbos dienos, 
kurios rengiamos tarp Vasario 
16-osios ir Kovo 11-osios, susi-
jungs su penktą dešimtį mūsų 
rajone skaičiuojančia Kalbos 
diena. Prie sveikinimų prisi-
dėjo ir Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėjo pa-
vaduotoja Eglė Plančiūnienė, 
kuri A.N.Dragūnaitienę 
sveikino nuo Sudargo pilia-
kalnių. Sudargo seniūnijos 
vardu laureatę pasveikino 
ir Sudargo bibliotekininkė 
Valerija Endriukaitienė, kuri 
pratęsė K.Lebedžinskienės 
vardintus A.N.Dragūnaitienės 
pasiekimus. „Be šio žmogaus 
nebūtų taip garsiai skambėjęs 
mokyklos vardas, ilgus de-
šimtmečius gyvavęs „sedere-
vičiukų“ klubas, „Plunksnos“ 
paminklas, neturėtume ir 
Martyno Sederevičiaus vardu 
pavadintos gatvės“,- vardino 
V.Endriukaitienė. Šviesuolę 
sveikino ir pirmosios bei ant-
rosios „Raidė A“ statulėlės 
laureatės. Buvusi Kultūros 
ir turizmo skyriaus vedė-
ja Augenija Kasparevičienė 
A.N.Dragūnaitienę palygino 
su užkarda, saugančia piliakal-
nius, knygnešius, gimtąjį žodį, 
savo šnektą, nuo visokiausių 
buvusių ir esamų invazijų.

Šakių rajono savivaldybės 
viešoji biblioteka 2019 metais, 
įamžindama J.Augustaičio at-
minimą, įsteigė vardinę statu-
lėlę „Raidė A“. „Raidė A“, kuri 
kasmet, minint Gimtosios kal-
bos dieną, teikiama už tiesiogi-
nę ir visuomeninę veiklą ugdant 
gimtosios kalbos raštingumą, 
jos mokymosi motyvacijos 
stiprinimą, patriotinių jausmų 
ir tautinės tapatybės simbolio 
– kalbos – puoselėjimą. Pirmoji 
statulėlė įteikta gimtosios kal-
bos ir tautos kultūros savasties 
puoselėtojai A.Kasparevičienei. 
2020 metais ši statulėlė atsidū-
rė ir pedagogės poetės Onutės 
Jasinskienės rankose. Šių apdo-
vanojimų mecenatas yra Algis 
Augustaitis. 

A.N.Dragūnaitienė teigė, kad šis apdovanojimas – dar viena graži 
jos gyvenimo pastraipa. Stop kadras.

„Raidė A“ iškeliavo į trečiosios laureatės rankas. Stop kadras.
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Automobilių sporto entuziastai kuria naujas tradicijas
Loreta BATAITIENĖ

Nuo Sintautų tvenkinio 
aidėjęs automobilių 
motorų gausmas nutilo, 
tačiau veiksmas persikėlė 
ant kitų tvenkinių, tik čia 
girdisi kiti – benzopjūklų 
ir siurblių garsai. 
Kurdami naujas tradicijas 
ne tik imti, bet ir duoti, 
Šakių automobilių 
sporto klubo nariai 
nusprendė prisidėti 
prie gamtosaugos 
puoselėjimo ir žuvų 
išsaugojimo.

Ledas dar išsilaikys
Aštuonis tvenkinius turin-

ti Šakių medžiotojų ir žvejų 
draugija susirūpinusi, kad 
žiemojančioms žuvims ne-
kenktų šaltis. Nerimą kelia 
ant tvenkinių susidaręs ledas, 
kurį užklojo sniegas ir iš kurio 
po atlydžio susiformavo dar 
vienas sluoksnis, pro kurį ne-
beprasimuša šviesa, gaminanti 
deguonį. „Prasidėjus žiemai net 
ir spaudžiant smarkiam šalčiui 
žuvimis galima nesirūpinti, 
tačiau vėliau jau reikia pagal-
voti, ką daryti, kad joms nepri-
trūktų deguonies“,- teigė Šakių 
medžiotojų ir žvejų draugijos 
medžioklės žinovas žuvininkas 
Gintautas Liepuonis. Kadangi 
storas ledas gali išsilaikyti dar 
apie porą savaičių, dabar pats 
metas pamąstyti, kokių veiks-
mų imtis, kad žuvys sėkmingai 
peržiemotų.

Draugijai į pagalbą atsku-
bėjo Šakių automobilių spor-
to klubo, vadovaujamo Tado 
Viliūšio, nariai. Jie vasario 
24 dieną sutelkė jėgas – ant 
Voverių tvenkinio atsigabeno 
siurblį ir pompavo vandenį iš 
vienos eketės į kitą, taip pri-
sotindami tvenkinio vandenį 
deguonimi. Nors tvenkinio 
gylis yra iki penkių metrų, 

tačiau G.Liepuonis sakė, kad 
starkiais įžuvintas telkinys 
reikalauja ypatingo dėmesio. 
„Voverių tvenkinyje prileista 
daug starkių, kurie jautrūs 

oro stygiui. Anksčiau būdavo 
ir vėžių, bet prieš trejus metus 
jie dingo. Sunku pasakyti, ko-
kia priežastis, bet gali būti, kad 
dėl intensyvaus ūkininkavimo. 

Pandemija kelia rimtų iššūkių jauniems žmonėms Praėjusį trečiadienį su-
rengto nuotolinio Šakių 
rajono savivaldybės 
Jaunimo reikalų tarybos 
posėdžio metu išrinkta 
savivaldybės jaunimo 
reikalų tarybos pirminin-
ko pavaduotoja. Ja tapo 
Šakių „Žiburio“ gimna-
zijos moksleivė Austėja 
Ižganaitė. Taip pat prista-
tyti nauji tarybos nariai, 
pritarta šios tarybos bei 
Atvirojo jaunimo centro 
prie Šakių socialinių pa-
slaugų centro 2020 metų 
veiklos ataskaitoms, 
aptarti tolimesni planai ir 
kiti aktualūs klausimai.

Šakių rajono savivaldybės 
Jaunimo reikalų tarybą pa-
pildė trys nauji nariai. Šakių 
jaunimo sąjungos „Apskritasis 
stalas“ narius Simoną Buteikį 
bei Ramintą Majauskaitę pa-
keitė „Apskritasis stalas“ na-
riai, Šakių „Žiburio“ gimnazijos 
mokiniai Andriejus Kardauskas 
bei Austėja Ižganaitė. O bu-
vusį savivaldybės adminis-
tracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriaus vedėją Elvydą 
Pauliukėną pakeitė šio sky-
riaus vyriausiasis specialistas 
Gintaras Demenius. 

Šakių rajono savivaldybės 
Jaunimo reikalų tarybos pir-
mininkas Martinas Eimutis 
pristatė ir 2020 metų tarybos 
veikos ataskaitą. Praėjusiais 
metais taryba posėdžiavo ke-
turis kartus, jų metu svarstyta 
20 klausimų, pateikti penki pa-
siūlymai Šakių rajono savival-
dybės tarybai ir administracijos 
direktoriui.  

Taryba aptarė ir sprendė 
Jaunimo projektų finansavimo 
konkursų organizavimą 2020 
metais (Jaunimo mokymas 
ir gerosios patirties sklaida, 

Jaunimo iniciatyvų skatinimas, 
Atvirųjų jaunimo centrų ir at-
virųjų jaunimo erdvių veiklos 
finansavimas), jaunimo sava-
noriškos tarnybos programos 
įgyvendinimą Šakių rajono 
savivaldybėje, jaunimo politi-
kos įgyvendinimą savivaldybėje 
2020 metais, COVID-19 pan-
demijos pasekmes jaunimui 
ir t.t.

Taryba stebi ir jauniems 
žmonėms teikiamų paslau-
gų situaciją rajone karantino 
metu. Posėdžio metu kalbėta, 
jog atlikti tyrimai ir dirbančių-

jų su jaunimu žmonių patirtys 
rodo, kad COVID-19 pande-
mija ir jos pasekmės jauniems 
žmonėms kelia rimtų iššūkių 
– tiek įvairių psichologinę svei-
katą neigiamai veikiančių bai-
mių dėl ateities, tiek socialinių 
problemų, kylančių dėl ugdy-
mosi, užimtumo, konsultavi-
mo, palydėjimo ir kitų sistemų 
trikdžių. „Darbuotojų, dirban-
čių su jaunimu, darbas yra itin 
svarbus, kadangi pandemijos 
metu jauniems žmonėms yra 
ypač svarbu turėti galimybę 
palaikyti kontaktą su jaunimo 

darbuotojais, gauti socialinę, 
psichologinę ir emocinę pa-
galbą, laisvalaikio užimtumą“,- 
kalbėjo tarybos pirmininkas. 
Anot jo, užimtumo, psicholo-
ginės ir individualios pagalbos 
priemonės, kurias teikia dar-
buotojai, dirbantys su jaunimu 
Atvirame jaunimo centre ar 
atvirosiose jaunimo erdvėse, 
prisidės prie COVID-19 pan-
demijos pasekmių mažinimo, 
todėl būtina užtikrinti darbo su 
jaunimu sistemos veiklą 2021 
metais.

LV inf. 

Kokybės reikalavimus atitinka tik 10 proc. viešai tiekiamo vandens
Valstybinės maisto 
ir veterinarijos 
tarnybos Marijampolės 
departamentas vertino 
Šakių rajono geriamojo 
vandens kokybę.

Įvertinęs geriamojo vandens 
pateiktas 2020 metų geriamo-
jo vandens programinės prie-
žiūros ataskaitas, Valstybinės 
maisto ir veterinarijos tarnybos 
Marijampolės departamentas 
vasario 22 d. raštu informavo 
rajono savivaldybę, kad praėju-

siais metais iš 74 rajono teri-
torijoje UAB „Šakių vandenys“ 
eksploatuojamų vandenviečių 
tik šešiose tiekiamas geriamasis 
vanduo atitiko „Geriamojo van-
dens saugos ir kokybės reika-
lavimus“, nors viešai tiekiamo 
geriamojo vandens mikrobio-
loginio ir toksinio užterštumo 
atvejų nebuvo.

Dviejų vandenviečių rizika 
nevertinta, 72 vandenvietės 
priskirtos vidutinės rizikos 
grupei.

Reikalavimus geriama-

sis vanduo atitiko Kriūkų, 
Plokščių, Mikytų, Veršių, 
Barzdų ir Katilių vandenvie-
tėse, kitose 64 vandenvietėse 
nustatyti kokybės rodiklių ne-
atitikimai. 

Tai reiškia, kad tik 10,8 proc. 
viešai tiekiamo geriamojo van-
dens atitiko Higienos normoje 
nustatytas indikatorinių (ko-
kybės) rodiklių vertes, jį gavo 
8,87 proc. rajono teritorijoje 
gyvenančių vartotojų (1792 iš 
20 201). 

Departamentas atkreipė dė-

mesį, kad net 17 vandenviečių 
(Šakių, Kudirkos Naumiesčio 
I, Būblelių, Keturnaujienos, 
Išdagų, Panovių, Sudargo, 
Plokščių, Mikytų, Lekėčių, 
Lukšių, Kriūkų, Barzdų, Šlamų, 
Žvirgždaičių, Degutinės ir 
Katilių) buvo įrengti vandens 
gerinimo įrenginiai, bet tik tri-
jų vandenviečių vanduo atitiko 
Higienos normas. 

Todėl departamentas daro 
išvadą, kad dalies vandens ge-
rinimo įrenginių projektavimas 
ir/arba eksploatacija vykdoma 

netinkamai. Tai reiškia, kad 
UAB „Šakių vandenys“ ne-
pilnai arba netinkamai vyk-
dė 2020 metų Programinės 
priežiūros planą: „Nustatyta, 
kad nė vienoje UAB „Šakių 
vandenys“ vandenvietėje nėra 
imti mėginiai parametrų ver-
tėms nustatyti, taip pat visose 
vandenvietėse dalis reikalau-
jamų tyrimų buvo imti ne iš 
vartotojų čiaupo, o iš vandens 
tiekimo įmonės/tinklų nesi-
vadovaujant Higienos normų 
reikalavimais“.

Departamentas įspėja, kad 
laikinai nukrypti nuo teisės 
aktų reikalaujamų viešai tiekia-
mo geriamojo vandens kokybės 
rodiklių gali leisti savivaldybės 
vykdomoji institucija, suderi-
nusi su Valstybine maisto ir 
veterinarijos tarnyba ir apie 
tai iš anksto pranešusi varto-
tojams. Apie tai trečiadienį 
savivaldybės įmonių vadovų 
pasitarime informuotas ir UAB 
„Šakių vandenys“ direktorius 
Kęstutis Vilkauskas.

LV inf.

gali iškęsti trumpalaikius de-
guonies sumažėjimus, tačiau, 
kai deguonies kiekis vandenyje 
nukrenta žemiau negu 2 mg/l, 
žuvies organizme prasideda 
negrįžtami procesai. Kai de-
guonies kiekis nukrenta že-
miau negu 1 mg/l, žuvys gaišta. 
Sintautų ir Voverių tvenkinių 
vandenyje deguonies kiekis yra 
daugiau kaip 6 mg/l, todėl blo-
gų pasekmių neturėtų būti. Jo 
žodžiais, kad vandenyje trūks-
ta deguonies, galima suprasti 
išgręžus eketę ir prie jos pa-
stebėjus suplaukusius vandens 
gyvius ar žuvis. Beje, deguonies 
trūkumas greičiausiai paveikia 
dideles žuvis. Nugaišusios di-
delės žuvys iš karto neiškyla į 
vandens paviršių, todėl deguo-
nies trūkumo pradžia gali būti 
nepastebima.

„Kai žmonės daro gerus 
darbus, tai ir negaila leisti jiems 
pasivažinėti ledu. Neaišku, 
kiek laiko laikysis ledas, to-
dėl džiaugtis, kad visos žuvys 
gerai peržiemojo, per anksti. 
Su Šakių automobilių sporto 
klubu sutarta, kad jie talkins 
ir Totorviečių tvenkinyje, taip 
pat Ritinių, kuriame gausu 
karpių, Lukšių tvenkinyje, kur 
daugiausia sužvejojama lydekų. 
Šiuos vandens telkinius žvejai 
labiausiai pamėgę“,- kalbėjo 
G.Liepuonis.

Šakių medžiotojų ir žvejų 
draugija pajamų gauna par-
duodama leidimus žvejoti 
jiems priklausančiuose van-
dens telkiniuose. Anksčiau 
sulaukdavo nemažai žvejų iš 
kitų rajonų, tačiau karantino 
metu uždraudus judėjimą tarp 
savivaldybių, organizacija ne-
teko dalies pajamų, o žvejai 
– galimybės pažvejoti.

Šakių medžiotojų ir žvejų 
draugijai priklauso Totorviečių, 
Voverių, Sintautų, Lukšių, 
Ritinių, Duobiškių, Plieniškių 
ir Gotlybiškių tvenkiniai.

Labai džiaugiuosi, kad Šakių 
automobilių sporto klubas 
geranoriškai sutiko pagelbėti. 
Dabar ramiai lauksime pavasa-
rio“,- dėkojo G.Liepuonis.

Ne tik ima, bet ir duoda
T.Viliūšis teigė, kad ant 

vandens telkinių tyvuliuojantis 
vanduo dar nereiškia, kad ledas 
ištirpo. Čiupęs benzopjūklą iš 
išpjovęs eketę, jis ištraukė maž-
daug 30 centimetrų storio ledo 
luitą. „Per dvi savaites jis gali ir 
ištirpti, tačiau per tą laiką gali 
pradėti dusti žuvys. Gavusios 
deguonies, jos bus gyvybinges-
nės“,- neabejojo automobilių 
sporto entuziastas.

Jo žodžiais, klubas ne tik 
ima, bet ir duoda – kadangi 
Šakių medžiotojų ir žvejų drau-
gija leido naudotis tvenkiniais 
treniruotėms, tai dabar klubas 
atidirba gręždamas eketes ir 
gelbėdamas žuvis nuo išdu-
simo.

Klubo nariai darbavosi 
kelias valandas, kol išpjovė 
eketes, iš kurių pompavo van-

denį. „Sintautų tvenkinio ledą 
benzopjūklais vos įveikėme. 
Ledo storis ten buvo gerokai 
daugiau nei 30 centimetrų. 
Voverių tvenkinio ledas taip pat 
storas, todėl ir nusprendėme 
imtis iniciatyvos sotindami po 
ledu esantį vandenį deguonimi. 
Šakių automobilių sporto klu-
bo nariai ne tik sportuoja ant 
ledo, bet ir puoselėja gamtą“,- 
kalbėjo T.Viliūšis.

Jis patikino, jog neteisinga 
visuomenės nuomonė, kad au-
tosporto entuziastai, važiuoda-
mi ledu, gali pakenkti žuvims. 
„Yra priešingai – nuvalome 
sniegą, todėl į vandenį patenka 
daugiau šviesos, o dabar ir pu-
čiame orą į vandenį, kad žuvys 
atsigautų“,- teigė pašnekovas. 
Jis atkreipė dėmesį, kad auto-
sportas ant ledo – retas reiš-
kinys, nes pastaruosius kelis 
metus nebuvo ledo. O šiemet 
jis storas ir tvirtas.

Kiekvienam vandeniui 
– sava žuvis

G.Liepuonis sakė, kad žuvys 

Šakių automobilių sporto klubo vadovas Tadas Viliūšis benzopjūk-
lu vos įveikė storą Voverių tvenkinio ledą. S.Sinkevičiaus nuotr.

Iš vienos eketės vandenį pompuodami į kitą, Šakių automobilių sporto klubo aktyvistai deguonies pripildė į tvenkinį, kuriame gyvena 
starkiai. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą Šakių centre. Tel. 
8-686 40-588.

2 kambarių butą renovuotame 
name miesto centre. Tel. 8-698 
07-521.

2 kambarių butą III aukšte Šaulių g. 
2-8, Šakiuose. Tel. 8-622 59-441.

2 kambarių butą II aukšte V.Kudir-
kos g. Tel. 8-686 42-723.

2 kambarių butą II aukšte Šakiuose, 
1 kambario butą III aukšte, centre, 
garažą. Tel. 8-611 37-541.

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

Namą Kęstučio g., Šakiuose (dujinis 
šildymas, garažas, ūkinis pastatas, 
8a žemės). Tel. 8-618 26-296.

Medinį namą J.Basanavičiaus g. 
(86.60m², visos komunikacijos, 30a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Medinį namą Kubilėliuose (2008m. 
statyba, visi patogumai, 75a skly-
pas). Tel. 8-640 32-441.

Sodo namą Šilgaliuose (99.60m², 
visi patogumai, 19a sklypas). Tel. 
8-640 32-441.

6.5a sodą Šilgaliuose, 7-oje gatvė-
je. Tel. 8-699 44-613.

8a sodą Šilgaliuose (namelis, pa-
vėsinė, sūpynės, šiltnamis, tvarkin-
gas). Tel. 8-614 78-519.

Pastatus Gelgaudiškyje, Voniš-
kiuose, Skaistakaimyje, patalpas 
V.Kudirkos g.63, Šakiuose. Arba 
išnuomoja. Tel. 8-687 35-670.

13a namų valdos sklypą Šakiuose. 
Tel. 8-682 94-693.

Sklypus Giedručiuose: 15a Ūkininkų 
g.27, 16a Ateities g., 1.820 ha Miš-
ko g. Tel. 8-640 32-441.

Transporto 
priemonės
CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.4 (du-
jos – benzinas). Tel. 8-611 36-498.

1999m. FORD GALAXY 1.9 (66 kW, 
TA iki 2023 12 mėn.). Tel. 8-652 
06-026.

2001m. VW PASSAT D (96 kw, kara-
vanas, Lietuvoje neeksploatuotas, 
iš Vokietijos, žieminės padangos). 
Tel. 8-616 02-780.

2009m. OPEL MERIVA 1.7D (TA ga-
liojanti, Lietuvoje neeksploatuota). 
Tel. 8-692 65-738.

2006m. PEUGEOT-307 (geros būk-
lės). Tel. 8-652 33-541.

2006m. PEUGEOT-307 D (TA iki 
2021 12 mėn., techniškai tvarkin-
gas) – 1650€. Kaina derinama. Tel. 
8-611 37-541.

2009 10 mėn. PEUGEOT-308 SW 
1.6 (geros būklės, ekonomiškas). 
Tel. 8-611 52-630.

Nebrangiai VW GOLF 1.9 TDI (TA iki 
2023m.). Tel. 8-618 04-905.

2016m. KAWASAKI ER6 (35 kW, 
tvarkingas, tinka A2 kategorija) 
– 3950€. Tel. 8-673 15-488.

Triratį japonišką motociklą. Tel. 8-
626 41-082.

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

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: TOYOTA AVENSIS, VW CADY, 
OPEL ASTRA, OPEL VECTRA. Tel. 8-
650 58-884.

2007m. TOYOTA AVENSIS 1.9D (93 
kW) dalimis. Tel. 8-628 54-339.

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.

Skardinius ratlankius R15. Tinka 
japoniškiems HONDA CIVIC auto-
mobiliams. Tel. 8-689 67-121.

Lietus diskus R15 VW, R16 BMW, 
padangas R16, R15. Tel. 8-621 
33-468.

Lietus ratlankius BMW 1-3 R16 su 
vasarinėmis padangomis. Tel. 8-
616 02-780.

Pigiai R14 vasarines padangas, R13 
lietus ratlankius su padangomis. 
Tel. 8-606 41-173.

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

Pigiai padangas su skardiniais rat-
lankiais 205/55 R16 M+S. Tinka 
OPEL ZAFIRA. Tel. 8-695 42-003.

Žemės ūkio 
technika
Traktoriaus MTZ variklį 240-
1002015-A (nepilnos komplekta-
cijos). Tel. 8-640 18-618.

Presą „Fortschritt 454K“, naudotas 
MTZ-80 galines padangas, GAZ-53 
radiatorių. Tel. 8-610 45-130.

Daržo ratus 9,5-R42, germinato-
rių “Laumetris” 7.5m, kultivatorių 
“Kverneland” 4.7m. Tel. 8-674 
49-972.

Traktorių T-25 su padargais, trak-
toriaus priekabą, kraną bortiniam 
sunkvežimiui. Tel. 8-650 58-884.

3m grūdų sėjamąją, savos gamybos 
priekabą, 3.15m lenkiškas lėkštes. 
Tel. 8-612 35-048.

Kauptuką, kultivatorių, vienvagę 
svaidomąją bulviakasę. Visi pa-
dargai tinka prie T-16, T-25. Tel. 
8-615 76-064.

Grūdų sėjamąją „Kongskilde“ (dis-
kinė, 4m pločio, pakabinama). Tel. 
8-616 28-357.

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

Laidinį telefoną „Panasonic“. Tel. 
8-612 98-185.

Šaldymo dėžes, šaldiklius, šaldytu-
vus, skalbimo mašinas, džiovykles, 
vienfazius kreizus. Tel. 8-616 48-616.

„Samsung“ skalbyklę ir skalbinių 
džiovyklę kartu. Kaina 300€. Viskas 
puikiai veikia. Tel. 8-640 15-414.

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

Raudonas naudotas plytas. Tel. 8-
677 20-749.

Gyvos prekės
Kiaulę skerdimui. Tel. 8-623 06-819.

Kiaulę skerdimui. Tel. 8-629 06-019.

Kiaulę skerdimui. Tel. 8-687 48-753.

KVIETIMAS TEIKTI VIETOS PROJEKTUS NR. 9
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 15 655,42 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 7 827,71 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 darnumo skatin-
imu, 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 14 829,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 7 414,50 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 augini-
mas, biokuro gamyba, amatų centro įkūrimas, naujų paslaugų vietos gyventojams sukūrimas naudojant 
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 11 220,83 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 11 220,83 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 verslo pobūdžio 
(po jo įgyvendinimo projekte įsipareigojama gauti grynųjų pajamų) ir jį teikia privatus juridinis 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 rink-
odaros priemonių diegimas, sertifikavimas ir ženklinimas, tautinio paveldo ir regioninių produktų, kuli-
narinio paveldo produktų gamyba ir prekyba jais, vaidybos ir terapijos paslaugos, laidojimo namų paslau-
gos, vaikų, jaunimo  ir senjorų dienos centrų paslaugos, verslo inkubatoriaus/socialinių inovacijų ir konsul-
tavimo paslaugos, socialinės paslaugos neįgaliems, seniems vienišiems žmonėms, sporto paslaugos jaun-
imui, 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 veik-
los pažymą veiklą vykdantys ar ketinantys ją pradėti fiziniai asmenys.
Kvietimui skiriama VPS paramos lėšų suma 389 952,00 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 60 000,00 Eur.
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 labai 
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 (taiko-
ma 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 admini-
stravimo 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 tin-
klus, socialinės atskirties prevencijos ir socialinės integracijos stovyklų organizavimas, patirtinio mokymosi 
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 8 398,61 Eur.
Didžiausia galima parama vienam vietos projektui įgyvendinti 8 398,61 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 440 055,86 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 Bažnyčios g. 4 K1, LT-71120 Šakiai.
Kvietimas teikti vietos projektus galioja nuo 2021 m. vasario 26 d. 8.00 val. iki 2021 m. kovo 31 d. 14.00 val. 
Vietos projektų paraiškos (1 egz. ir originalas, įrašytas į USB atmintuką) priimamos Šakių krašto vietos veiklos grupės būstinėje 

adresu: Bažnyčios g. 4 K1, LT-71120 Šakiai.
Paraiškos ir jų priedai turi būti užpildyti lietuvių kalba, kartu su vietos projekto paraiška teikiami priedai turi būti sudary-

ti lietuvių kalba 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: Bažnyčios g. 4 K1, LT-71120 Šakiai ir tel. 8-345-42275 arba el. 
paštu sakiuvvg@gmail.com. R-0111

SUTAUPYKITE 
IKI 150 EUR!

UŽSISAKYKITE DABAR, 
PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo 

įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje 

Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

R-
00

74

R-0095

VIŠTAITĖS 
IR AB ,,VILNIAUS 

PAUKŠTYNAS“  
MĖSINIAI VIŠČIUKAI !

JŪSŲ UŽSAKYMUS 
PRISTATYSIME Į NAMUS

Užsakymai priimami: 
KAIŠIADORIŲ raj. paukšty-
no 4,5 mėn. rudoms, rai-
boms, juodoms, baltoms 
vištaitėms, 

AB,,VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ 
mėsiniams broileriniams vie-
nadieniams viščiukams įsi-
gyti. 
Prekiaujame vietoje: 
ALVITAS, Maldėnų km., 
Maldėnų gt. 25, Darbo 
dienomis 18-20 val. 

Tel.: 8 611 51770,
8 612 17831 R-

01
15

Vištos, vištaitės
Kovo 4d . (Ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių raj, paukštyno vakcinuotomis, rudomis, gerai kiaušinius de-
dančiomis vištomis ir -3-4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. Priimami užsa-
kymai UAB Rumšiškių paukštyno 1kg sveriantiems vakcinuotiems COBB-500 mėsi-
niams viščiukams įsigyti.  Prekiausime lesalais. 

Tel.: 8-699 26517

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-0117



10 ®2021 m. vasario 26 d. Penktadienis. Nr. 15 (429)

Kiaulę skerdimui, šienainio rulonus. 
Tel. 8-652 07-814.

Kiaules. Tel. 8-615 97-346.

Kiaules Griškabūdyje. Tel. 8-618 
26-167.

Apie 270 kg kiaules. Tel. 8-618 
26-167.

Kaimiškai augintas 140-160 kg 
kiaules. Tel. 8-673 32-993.

Paršelius. Tel. 8-610 65-338.

Mėsinius paršelius Lukšiuose. Tel. 
8-616 75-805, 8-616 23-742.

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

Kaimiškus kalakutus, kalakutes, kai-
miškus gaidžius. Tel. 8-623 94-071.

Kitos prekės
Malkas: eglė, drebulė – 18€, 
juodalksnis – 20€, beržas 
– 23€, ąžuolas – 27€, uosis 
– 28€. Vežame rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotas. Tel. 8-686 
94-789.
Beržines, juodalksnines malkas. 
Vežu su miškovežiu. Galiu atvežti 
kaladėmis arba skaldytas. 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, ąžuo-
las, uosis, skroblas. Skaldytas, kala-
dėmis, rąstais. Tel. 8-634 09-998.

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

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

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

Beržo - ąžuolo pjuvenų briketus 
- nuo 99€, sertifikuotas A1 kla-
sės granules - nuo 155€, fasuotą, 
plautą stambią anglį. Pristato. Tel. 
8-602 70-624.

Kapotas lapuočių malkas – 25€/m 
su pristatymu (yra sausų), supjau-
tas stambias atraižas (ir pakais), 
sausas beržo, alksnio kaladėles 
didmaišiais, pjuvenų briketus. Tel. 
8-626 41-082.

Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis - 28€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Malkas: beržas, juodalksnis, uosis. 
Galime atvežti kaladėmis nuo 5m. 
Tel. 8-602 06-336.

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

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

Spygliuočių atraižas – 7 €/m, su-
pjautas – 10 €/m. Pasiimti patiems. 
Tel. 8-628 23-773.

Eglės, pušies skaldytas malkas – 18 
€/m. Tel. 8-648 37-092.

Juodalksnio, beržo, uosio, drebu-
lės malkas – 18 €/m. Tel. 8-648 
37-092.

Lapuočio malkas – 17 €/m. Prista-
tau. Tel. 8-630 32-028.

Uosio, beržo, juodalksnio, drebu-
lės, pušies, eglės malkas. Tel. 8-630 
32-028.

Stambias uosio malkas. Pristatome. 
Tel. 8-657 49-552.

Uosio, beržo, eglės, pušies, drebulės 
sausas skaldytas malkas. Tel. 8-657 
49-552.

Lapuočio malkas – 14 €/m. Akcija. 
Turime sausų. Tel. 8-687 64-441.

Stambias uosio malkas – 26 €/m. 
Pristatau. Tel. 8-613 71-277.

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

Beržo, juodalksnio, drebulės malkas 
– 18 €/m. Akcija. Pristatau. Tel. 8-
657 49-552.

Eglės, pušies skaldytas malkas – 16 
€/m. Tel. 8-687 64-441.

Malkas. Tel. 8-674 49-972.

Skintus ekologiškus žieminius 
obuolius – 20-30 ct/kg. Tel. 8-684 
31-292, Bažnyčios g.44, Šakiai.

„Juškų raugyklėlė“ Giedručiuose 
raugintus agurkus, kopūstus, bu-
rokus, įvairias salotas. Tel. 8-600 
49-912.

Lydytus kiaulinius taukus. Tel. 8-
634 08-272.

Kiaulienos skerdieną puselėmis: 
lietuviška svilinta - 2.55 €/kg, len-
kiška – 2.25 €/kg. Atvežame. Tel. 
8-607 12-690.

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

Dideles ir vidutines bulves. Tel. 8-
686 94-592.

Bulves, česnakus. Galiu atvežti. Tel. 
8-616 89-576.

Rinktines bulves „Vineta“, 
„Concordia“, „Levantine“, 
„Jelly“, „Catania“ - 5 €/25 kg, 
nekondicines  - 2.5 €/30 kg, 
bulviukus pašarui – 5 ct/kg, 
rinktines morkas – 30 ct/kg, 
burokėlius – 25 ct/kg. Tel. 8-
621 87-702.
Burokėlius, morkas, vaikišką medi-
nę lovytę. Tel. 8-650 10-728.

Pašarines morkas, svogūnus. Turime 
avižų - vikių mišinio, kviečių - avižų 
mišinio, miežių. Galime atvežti. Tel. 
8-680 83-031.

Miežius, kviečius. Galiu sumalti, 
atvežti. Tel. 8-671 47-452.

Kviečius. Tel. 8-616 76-018.

Garstyčias, ridikus, daugiamečių 
žolių sėklas, išvalytus vasarinius 
miežius, kviečius, kvietrugius, 
avižas, pelėžirnius, vikius, belukš-
tes avižas. Beicuojame, valome 
grūdus. Atvykstame į namus. Tel. 
8-636 38-246.

Šieną rulonais, šienainį, 2 PTS4 
ratus, ratlankius (8 skylių). Tel. 8-
652 86-258.

Šieną ir šienainį rulonais. Tel. 8-633 
42-379.

Šienainio ritinius, senovinę skal-
binių lyginimo lentą, šamotines 
plytas. Tel. 8-610 45-130.

Šieno, šienainio rulonus, 1000l 
purkštuvą, 3 korpusų vartomą 
plūgą. Tel. 8-611 86-539.

Šieną „kitkomis“. Dovanoja 2m. 
labai sargų šuniuką. Tel. 8-645 
80-589.

Šienainio rulonus. Tel. 8-610 23-548.

Įvairaus dydžio pavėsines, lauko 
baldus. Darau terasas (CAMO). Ne-
matyti varžtų. Tel. 8-676 09-807.

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

Čiužinį 95x190. Tel. 8-693 59-165.

Graižtvinį šautuvą TOZ 7801 22LR 
(optika, dėklas). Tel. 8-629 99-180.

Hidro siurblį MŠ 10-10. Tel. 8-612 
98-185.

Rėmelius bičių aviliams. Tel. 8-612 
98-185.

Perka
Sodybą ar sodybvietę Šakių r. Tel. 
8-691 55-025.

Žemės sklypą Šiaurės/Žalgirio gat-
vėse, Šakiuose. Tel. 8-639 71-794.

Brangiai įvairios brandos 
mišką. Atsiskaitome iš kar-
to. Tel. 8-686 93-198.
Brangiai miškus: brandžius, bręs-
tančius, jaunuolynus, miškus 
draustiniuose, parkuose, apleis-
tą, nederlingą žemę apaugusią 
krūmais ir medžiais. Tel. 8-641 
55-554.

Statų mišką su žeme. Už 1 ha 
mokame iki 25 000€. Tel. 8-630 
32-028.

Statų mišką su žeme, mišką nu-
kirtimui. Mokame brangiai. Tel. 
8-613 71-277.

Ąžuolo, uosio, eglės, pušies, ber-
žo rąstus, statų mišką. Tel. 8-607 
13-955.

Automobilius aukščiausia 
kaina. Gali būti nevažiuo-
jantys. Sutvarkome doku-
mentus. Pasiimame patys 
jums patogiu laiku. Tel. 8-
625 08-683.
Geromis kainomis važiuojančius 
ir nevažiuojančius automobilius. 
Būklė nesvarbu. Pasiimame. Tel. 
8-692 55-566.

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

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

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.

Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Mokėsiu iki 250€. 
Pasiimu pats. Tel. 8-618 04-895.

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

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

Šienapjovę ir smulkintuvą „Fortsc-
hritt“ ir jų kederius, „kitkinį“ presą 
„Kirgizstan“, „Welger“, „Claas“, 
„John Deere“, „Deutz Fahr“, „Simpa“ 
ruloninį presą PRP 1.6. Tel. 8-686 
37-339.

MTZ traktorių, šienapjovę, „kitkinį“ 
presą. Tel. 8-602 96-975.

Traktorių MTZ. Tel. 8-631 33-229.

Traktorinę priekabą. Tel. 8-618 
61-633.

Traktorinę savivartę priekabą su 
dokumentais iki 1500€. Tel. 8-673 
03-766.

Minikrautuvą, miniekskavatorių, 
traliuką, žoliapjovę – traktoriuką. 
Geros būklės ar su defektais. Tel. 
8-606 41-173.

Motorolerius, keturračius, auto-
mobilius, sunkvežimius, traktorius, 
motociklus. Gali nevažiuoti. Tel. 8-
621 33-468.

Automobilį iki 1000€, traktoriuką 
– žoliapjovę (gali būti nevažiuo-
jantis). Tel. 8-672 38-276.

Sunkvežimiuką, naudotus plastiki-
nius langus, duris, naudotus garažo 
vartus. Tel. 8-672 38-276.

Benzopjūklą, nešiojamą kompiu-
terį, minkštą kampą, dvigulę lovą. 
Tel. 8-621 33-468.

Pašarinius runkelius. Tel. 8-688 
46-928.

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.
Įmonė brangiai galvijus. Atsiskaito 
iš karto. Tel. 8-612 34-482, supirkė-
ja Ramutė.

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
Galvijų supirkėja Valerija Astraus-
kienė karves, bulius, telyčias Kre-
kenavos agrofirmos supirkimo 
kainomis. Sveria ir atsiskaito vietoje 
moka 6 ir 21 proc. PVM. Tel. 8-685 
86-131.

UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.
V.Sutkaičio IĮ veršelius auginimui. 
Tel. 8-655 44-847.

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.

Keičia
1 kambario butą mediniame name, 
su patogumais, į didesnį. Primokė-
siu. Tel. 8-611 55-149.

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

Reikalingi
Reikalingas darbininkas prie gy-
vulių. Apgyvendiname. Tel. 8-656 
19-179, 8-656 61-978.

Reikalingi miško pjovėjai ir pa-
galbiniai darbininkai. Tel. 8-674 
49-972.

Didmeninė prekyba: 
dyzelinu, dyzelinu žemės ūkiui (žymėtas), 
dyzelinu krosnių kuru (žymėtas), 
bešviniu automobiliniu 95,  98 markės benzinu. 
Padangomis, tepalais. 

Prekiaujame tik sertifikuotais aukštos kokybės naftos produktais! 

Tel.: 8-686 42417 
el. p.: saulius@naftenas.lt 

Partneris: PRISTATYMAS NEMOKAMAS !!! R-0057

KIETAS KURAS
•  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

UAB ,,ALETOVIS‘‘
Sodų g. 3A , Šakiai

TEL.:  8-686-42682
Darbo laikas:
Pirm. - penk. 8-17 

R-
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medienos pjuvenų 
BRIKETAI.

 J. Dainelienės 
įmonė

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

Ypač sausų 
lapuočių 
(alksnis, 
bukas) 

R-
00
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Granulės, akmens anglis.

Vilnonės antklodės. 
kovo 2 d. (antradienį)

8.00 Lekėčiai
8.20 Kriūkai
8.35 Gerdžiūnai
9.00 Lukšiai
9.25 Gelgaudiškis
9.50 Kiduliai
10.10-10.30 Šakiai (ūkininkų turgus)
10.45 Išdagai
11.00 Sintautai
11.20 Kudirkos Naumiestis (turgus)
11.40 Žvirgždaičiai
12.00 Griškabūdis (turgus)

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 €), vil-
nonius 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-

01
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UAB „STORAS MEDIS“
SUPERKAME:   JUODOJO IR SPALVOTOJO METALO LAUŽĄ;
                                         NEREIKALINGĄ BUITINĘ TECHNIKĄ;
                                         AKUMULIATORIUS;
                                         TELEVIZORIŲ IR KOMPIUTERIŲ PLOKŠTES;
                                         BUITINIUS LAIDUS;
                                         AUTOMOBILIUS. IŠDUODAME PAŽYMAS
                                         IŠREGISTRAVIMUI.
GALIME PASIIMTI PATYS.
PARDUODAME  ĮVAIRIAS  NAUDOTAS AUTOMOBILIŲ DALIS.
VALIŲ G.29, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJ. SAV. 
DIRBAME: I-V   8 - 17,  VI   8 -13  Tel.: 8 699 95390, 8 655 20413  R-

00
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UAB “Vilkdara”, Kęstučio g. 19, Šakiai (buvusios tarpkolūkinės kieme).
Tel. 69-169, 8-682 68-321, 8-615 44-618 www.vilkdara.lt

Brangiai 
superkame
juodojo metalo LAUŽĄ

Prekyba akmens anglimi, 
durpių briketais, 

fasuota anglimi po 25 kg

Mieste atvežame nemokamai

R-0078

Gauta nauja akmens anglių siunta

R-
00
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R-0008

R-0114

Ūkininkas SUPERKA 
įvairios paskirties ARKLIUS.
Perkam auginimui ir 
darbui.
Gali būti netinkami 
darbui ir traumuoti.
Tel. +370 641 09246

R-0104

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-

00
68
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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

Sekmadienis,
vasario 28 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
9.00 „Raudonkepuraitė“. Pasaka.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?
12.00 „Metų laikai Japonijoje“.
12.50 „Užburianti Australija“.
13.45 „Puaro“.
15.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Perplaukus Atlantą“.
22.00 „Moters kvapas“. (f)

LNK 
6.30-9.30 Animac.ser.
9.55 „Peliukas Stiuartas Litlis 2“. (f)
11.25 „Laikrodžių stabdytojai“. (f)
13.15 „Beveik mirtina“. (f)
15.10 „Gražuolė ir pabaisa“. (f)
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.05 „Mirties lenktynės“. (f)
0.15 „Kartą Meksikoje“. (f)

TV3 
6.00 „Sveikatos medis“.
7.00-8.00 Animac.f.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „Sveikata.lt“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 „Aladinas“. Animac.f.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.35 „Merlinas“. (f)
15.40 „Seni vilkai“. (f)
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.25 „Tai - mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Piktadarės istorija 2“. (f)
21.55 „Olimpo apgultis“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.15 „Galaktikos sergėtojai“. (f)

BTV 
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 Galiūnų varžybos Lietuva – Latvija.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Baltijos komandinis galiūnų 

čempionatas. Radviliškis.
10.05 „Geriausi šuns draugai“.
10.35 „Brazilija – gamtos istorija“.
11.45 „Lemtinga diena“.
12.45 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
13.45 „Pragaro virtuvė“.
14.45 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 

Šatneriu“.
15.45 „Nepamirštamas tyrimas“.
17.00 Betsafe – LKL čempionatas.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.45 „Gyvi numirėliai“.
23.55 „Išvadavimas“. (f)

Pirmadienis,
kovo 1 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 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
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 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užkluptas“.

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki....
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 1634.
22.30 „Taikos kaina“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
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 „Karštai su tv3.lt“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Žala“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.15 „Skubi pagalba“.

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 

Šatneriu“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „International“. (f)
23.20 „Mirtinas ginklas“.

Laikas išgydys 
skaudančias širdis, 

bet amžiams išėjusio 
mylimo vyro, tėvelio, 

tėvuko, brolio jau niekas 
nepakeis. Ir kodėl turi 
išeiti pats geriausias ir 

reikalingiausias žmogus?
Nuoširdžiai užjaučiame

Zitutę 
MATIJOŠAITIENĘ,
sesutę Birutę, dukrą 

Aistutę ir sūnų Juozą su 
šeima dėl mylimo vyro, 

brolio, tėčio, tėvuko 
Antano Matijošaičio 

mirties.
Sniečkų šeima

Dėl Antano Matijošaičio 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame žmoną Zitą, 
seserį Birutę, dukrą 
Aistę, sūnų Juozą.

E.J.V.Kubiliai
Nuoširdžiai užjaučiu

Genutę 
VARNAGIRIENĘ
ir dukras dėl vyro ir 

tėvelio mirties.
O.Leščiukaitienė

Nuoširdi užuojauta
Deividui 

BARTKUI
dėl tėvelio mirties.

Kaimynai
Širdy lieka žaizda gili,
kai artimo žmogaus 

netenki...
Nuoširdžiai užjaučiame

Vitą 
RAGELĮ

dėl mylimo tėvelio 
mirties.

Veršių bendruomenės 
centras

Dėl Elenos 
Skinkaitienės mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 

sūnų
Sigitą 

SKINKAITĮ,
jo šeimą ir artimuosius.

D.E.Černevičiai

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

Minkštų baldų remontas, restau-
ravimas. Baldų gamyba pagal in-
dividualius užsakymus. Tel. 8-600 
51-591, 8-628 95-059.

Mobilivalykla.lt mobilus 
minkštų baldų, čiužinių, 
kilimų, automobilių salonų 
ekologiškas valymas garais! 
Tel. 8-631 56-395.
Buhalterinės apskaitos paslaugos 
ūkininkams. Kaina nuo 70€. Tel. 
8-650 43-115.

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.

Automatinių skalbimo mašinų, 
mikrobangų krosnelių remontas. 
Tel. 8-611 52-630.

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

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas. Paminklų, 

tvorelių 
bei kitų gaminių 
iš granito gamyba 
bei projektavimas. 
Senų paminklų restauravimas, 
kapų dengimas plokštėmis. 
Pamatų liejimas, montavimo darbai. 
Siesarties g. 29A, Šakiai (Girėnai) 
Tel. 8-618 84731, 8-603 55698.

R-0079www.paminklaiSakiuose.lt
Dirbame be išeiginių

R-
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Siūlome darbą Kauno globos namuose
-senelių priežiūra (maitinimas, higienos paslaugos ir pan.)

Galimas apgyvendinimas. Visos sąlygos tel.+37060361117

R-
01
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Siūlome darbą globos namuose Vaišvydavoje, 
Kauno r., darbininkui ūkio darbams 

(teritorijos, patalpų priežiūra ir kiti darbai)

Galimas apgyvendinimas. Visos sąlygos tel.+37060361117

R-
01
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Vairuotojo darbas 
ratais su 120m3 MB Actros

Darbas ratais:
LT-EU-LT

Reikalavimai:
- CE kategorija
- 95kodas
- skaitmeninė vairuotojo kortelė
- savarankiškumas,atsakingumas,

 noras dirbti
Mes jums siūlome:
- laiku mokama atlyginimą
- papildomų pakrovimų/iškrovimų 

apmokėjimą
- geras darbo sąlygas
- darbą besiplečiančioje ir draugiškoje 

įmonėje
Visos socialinės garantijos
Saugoma įmonės teritorija kurioje 

galėsite palikti savo asmenines 
mašinas, dušas , WC.

Martynas +370 663 70077
Rimvydas +370 612 99900 R-

01
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Reikalingas:
Vairuotojas 

turintis CE kategoriją ir A95 kodą, 
nuolatiniam darbui, produkcijos 

išvežiojimui vietiniais maršrutais .
Tel.8-687-96265 R-

00
92

Nuolatiniam darbui  

reikalingos 
defektuotojos –pakuotojos 

(medienos lentučių  
rūšiavimui – pakavimui). 
Darbas dviejų  pamainų režimu.

Tel.: 8-611-51291  R-
01
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Nuolatiniam darbui  
reikalingi 
darbininkai 

(medienos ceche 
prie staklių). 

Darbas dviejų  pamainų režimu.
Tel.: 8-611-51291 R-

01
16

Vežu žvyrą iki 1.5t ir kitokius krovi-
nius. Tel. 8-615 76-064.

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.
Keičiu dujas Šakiuose. Atvežu, pa-
jungiu. Pasiimat pačiam – nuolai-
dos. Tel. 8-617 18-548.

Įtempiamos lubos. Tel. 8-619 28-401.

Vonios įrengimas, gipskartonio 
montavimas, grindų įrengimas, 
tapetavimas, dažymas ir kt. Tel. 
8-638 30-776.

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

Namų šiltinimas, lentučių kalimas, 
apdailos darbai, grindų dėjimas, 
visi statybos darbai. Tel. 8-652 
06-026.

Senų pastatų renovacija, apkali-
mas, šiltinimas, stogų keitimas, 
Tel. 8-605 05-650.

Karkasinių namų statyba. Stogų 
dengimas. Pakalimai. Lietaus si-
stemos. Namo apdaila. Tel. 8-652 
33-541.

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

Remontuoju, valau ir statau nau-
jai visų tipų krosnis, kaminus ir 
t.t. Ilgametė patirtis. Tel. 8-600 
57-985.

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.
Atliekame stogų dengimo dar-
bus, remontą, visus skardinimo 
darbus, už prieinamą kainą. Tel. 
8-672 68-917.

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

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

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

Nemokamai iškertame me-
džiais ir krūmais apaugusias 
teritorijas, melioracijos ka-
nalus, viską išvežame. Per-
kame žaliavą biokuro gamy-
bai. Tel. 8-621 87-702.
Supjaunu malkas, laidau stambius 
avarinius medžius, geniu sodus. Tel. 
8-638 93-975.

Pjauname medžius, malkas, krū-
mus, žolę, genime vaismedžius, ker-
pame gyvatvores. Tel. 8-656 30-135.

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

Šakių rajone skaldau malkas su 
sava technika. Tel. 8-678 79-223.

Pjauname avarinius medžius, ge-
nime sodus. Išvežame šakas. Tel. 
8-606 47-671.

Nuoma
Išsinuomotų butą I aukšte Šakiuo-
se. Tel. 8-686 37-339.

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

Išsinuomotų dirbamos žemės. Tel. 
8-674 49-972.

Įvairūs
Rimtas vyriškis ieško merginos 
- moters iki 50m. amžiaus. Tel. 8-
625 60-453.

Tiražo Nr. 1459 
Data: 2021-02-24

04 27 31 35 40 43
Vikingų skaičius - 08

Vieno derinio laimėjimų lentelė: 
6+1    4 397 987,50  Eur (0 priz.)
6        452 611,50  Eur (0 priz.)
5+1       21 701,00  Eur (1 priz.)
5            330,50  Eur (12 priz.)
4+1           99,00  Eur (48 priz.)
4              7,00  Eur (438 priz.)
3+1            5,00  Eur (935 priz.)
3              1,50  Eur (6589 priz.)
2+1            1,25  Eur (6785 priz.)
2              0,75  Eur (48998 priz.)

Kviečiami senjorai, sulaukę 
pensijinio amžiaus, protezuotis dantis,

pasinaudojant valstybinės ligonių kasos skiriama kompensacija, prieš tai 
užsiregistravus gydymo įstaigoje, prie kurios yra prisirašę. Laiškų laukti nebereikia.

Jei reikalinga,prieš protezuojant,dantys išraunami,sugydomi,pilnai paruošiama 
protezavimui.

J.Mureikaitės odontologijos kabinetas.
Gimnazijos g.31, Šakiai. Tel. 8-625 81-778. R-

00
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Kalendorius
Saulė 
teka 07 val. 19 min.
leidžiasi 17 val. 46 min.
dienos ilgumas 10 val. 27 min.
8 metų savaitė
Mėnulis – Pilnatis

Varduvininkai
02.26 Aleksandras, Jogintas, 

Aurimė, Izabelė, Sandra
02.27 Gabrielius, Skirmantė, 

Livija, Fortunatas, Mandravė
02.28 Osvaldas, Romanas, 

Vilgardas, Žygimantė, 
Romas

03.01 Albinas, Tulgaudas, Rusnė, 
Antanina, Antanė

Penktadienis,
vasario 26 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 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
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 „King Kongas“. (f)

LNK 
6.25 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „15:17 į Paryžių“. (f)
22.55 „Nepalaužiama drąsa“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
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 „Ratai 3“. Animac.f.
21.40 „Galaktikos sergėtojai“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.05 „Ankstyvas paleidimas“. (f)

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Tiltas“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Tiltas“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Smogiamoji jėga“. (f)
23.25 „Snaiperis. Palikimas“. (f)

Šeštadienis,
vasario 27 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Mokslo sriuba.
6.35 Išpažinimai.
7.05 „Ateivis“. (f)
9.00 Labas rytas.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 „Beprotiškos filmavimo 

akimirkos“.
13.00 „Neregėtas Iranas“.
14.00 „Frenki Dreik paslaptys“.
14.45 Euromaxx.
15.10 Klausimėlis.
15.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuok su manim.
22.40 „Begalinė meilė“. (f)

LNK 
6.50-9.50 Animac.ser.
10.15 „Elfai“. Animac.f.
11.55 „Berniuko Rykliuko ir Lavos 

mergaitės nuotykiai“. Animac.f.
13.45 „Nauja diena“. (f)
15.50 „Staigmena“. (f)
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Bjaurios lėlės“. Animac.f.
21.15 „Smokingas“. (f)
23.20 „Nubusti Meksikoje“. (f)

TV3 
6.00 „Atsargiai! Merginos“.
6.30-8.00 Animac.f.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“.
11.00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11.30 „Tylūs geradariai. Tvarumo 

istorijos“.
12.00 „Nuostabūs metų laikai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.05 „Naujas imperatoriaus pokštas“. (f)
14.35 Optibet LFF supertaurės 

rungtynės. Vilniaus „Žalgiris“ - FK 
„Panevėžys“.

16.45 „Ekstrasensai. Stipriausių mūšis“.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Žaidimas „galvOK“.
19.35 „Eurojackpot“.
21.30 „Gaujų karai. Princai“.
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.40 „Angelas“. (f)

BTV 
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.05 „Geriausi šuns draugai“.
10.35 „Brazilija – gamtos istorija. 

Laukinė širdis“.
11.45 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12.45 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
13.45 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 

Šatneriu“.
15.45 „Nepamirštamas tyrimas“.
17.00 Betsafe – LKL čempionatas.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Išvadavimas“. (f)
0.15 „Pabėgimas iš Los Andželo“. (f)

visiems akinių 
rėmeliams

- 20 % nuolaida
Atliekame kompiuterinę perimetriją nauju kompiuteriniu 

automatizuotu perimetru AP - 200. 
Tai tyrimas, kuris leidžia įvertinti žmogaus regos lauką. Šis 

tyrimas svarbus glaukomos, regimojo nervo ligų, tinklainės 
patologijos diagnostikai, gydymui ir sekimui.

Gydytoja oftalmologė  iš Kauno konsultuoja vaikus ir suaugusius.
Su šeimos gydytojo siuntimu - konsultacija nemokama.

Išankstinė registracija tel. 8610 07437, V. Kudirkos g. 35, Šakiai
Darbo laikas: I-V - 900 - 1700; VI -900 - 1400

R-
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VERTIMO 
PASLAUGOS
(su juridiniu patvirtinimu)

UAB “AVOTEC”
Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas

Tel.  8-614-81947

R-
00

02

Po pavasariškos šilumos 
sulauksime šlapdribos

Penktadienio dieną Lietuva atsidurs tarp cik-
lono, besisukančio šiauriau mūsų šalies, ir anti-
ciklono ties Britų salomis. Pūs stiprokas pietva-
karių, vakarų vėjas, kartais įsibėgės iki 15-17 m/
s. Ties pietvakariniais rajonais nušvis saulė, kri-
tulių tikimybė bus nedidelė. Termometrai įdie-
nojus rodys 7-9 laipsnių šilumą.

Šeštadienio naktis bus mažai debesuota ir sau-
sa. Vakarų vėjas šiek tiek aprims. Temperatūra 
Suvalkijoje kris iki 0-2 laipsnių šilumos, kai kur 
bus slidu dėl plikledžio. Dieną vėl nuotaiką kels 
saulės spinduliai ir 7-9 laipsnių šiluma. Lietaus 
debesys nesiformuos.

Po pavasariško šilumos pliūpsnio sekmadie-
nį Lietuvą pasieks vėsesnė oro masė ir labiau 

žiemai būdingi krituliai. Antroje nakties pusė-
je Suvalkiją pasieks tankūs drėgmės pritvin-
kę debesys, kris daugiausia šlapdriba ir snie-
gas. Iki pietų vis dar bus drėgnoka, retkarčiais 
kris negausi šlapdriba ir lietus. Vėliau debesys 
sklaidysis, įsivyraus sausi orai. Naktį pašals iki 
0-3 laipsnių šalčio, bus slidu, o dieną pro tan-
kius debesis pasirodžiusi saulė orą šildys iki 4-
6 laipsnių šilumos.

Pirmadienį Lietuvos orus ims lemti anticik-
lonas, debesys sklaidysis, kritulių tikimybė bus 
menka. Naktį silpnai pašalus susidarys plikle-
dis, o dieną vėl padvelks pavasariška 6-9 laips-
nių šiluma.

Sinoptikė Edita Gečaitė

Mieste vaizdą stebės 
daugiau kamerų

Loreta BATAITIENĖ

Savivaldybės vadovybė 
išgirdo policijos prašymą 
skirti lėšų vaizdo 
stebėjimo kamerų 
įrengimui, tačiau 
Ekstremalių situacijų 
komisijos posėdžio 
metu išsiaiškinta, kad su 
jomis, sumontuotomis 
savivaldybės įstaigose, 
ryšio neturi ne 
tik policija, bet ir 
pati savivaldybės 
administracija.

Laikini sutrikimai
Laikinai neveikė vaizdo ste-

bėjimo kameros, esančios Šakių 
mieste, Šaulių-V.Kudirkos 
gatvių sankryžoje, taip pat 
V.Kudirkos-Vytauto gatvių 
sankryžoje, tačiau savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas Redas Juškaitis 
patikino, kad problema iš-
spręsta. Jis paaiškino, kad vaiz-
do stebėjimo kameros turėjo 
vieną siųstuvą, kuris perdegė 
prie buvusios Šakių gimnazi-
jos pastato statant reklaminį 
stendą. „Problemą žinojome, 
buvo nuspręsta pirkti naują 
siųstuvą. Kadangi pirkome 
tik kamerų montavimo pa-
slaugas, be aptarnavimo, tai 
užtruko reikiamos detalės ga-
vimas. Dabar siųstuvą turime 
ir kameros veikia“,- paaiškino 
savivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojas.

Rajono policijos komisa-
riato vadovybė pateikė sa-
vivaldybei pasiūlymą, kur ir 
kiek vaizdo stebėjimo kamerų 
reikėtų. „Nepasikuklino, vaizdo 
stebėjimo kamerų norėtų daug, 
bet suprantu, kad jų reikia ne-
mažai ir vietose, kur poreikis 
didžiausias. Tačiau šių metų 
savivaldybės biudžetas yra defi-
citinis“,- kalbėjo R.Juškaitis.

Vaizdo stebėjimo 
įrenginių turime 
kukliausiai

Policijos siūlomų vaizdo ste-
bėjimo kamerų įrengimui rajo-
ne reikėtų apie 10 tūkst. eurų, 
tačiau savivaldybės biudžete 
tam numatyta perpus mažiau 

lėšų – tik 5 tūkst. eurų. „Ir su 
šia suma galime nemažai nu-
veikti“,- sakė pavaduotojas. Jo 
žodžiais, dalį esančių kamerų 
permontavus kitose vietose ir 
papildomai nupirkus naujų, 
būtų įgyvendinta daugiau nei 
pusė poreikio. Likusiomis būtų 
pasirūpinta kitąmet.

Rajono policijos komi-
sariato viršininkas Aušrys 
Kvederevičius teigė visada 
randantis bendrą kalbą tiek 
su savivaldybės administra-
cija, tiek ir su Šakių seniūnu 
Daliumi Jasevičiumi. „Taip, ne-
sikuklinome pateikdami kame-
rų sąrašą, nes esame kukliausi 
Marijampolės apskrityje dėl jų 
skaičiaus. Bandome pasiekti 
geriausių darbo rezultatų pa-
žeidimų ar nusikaltimų išaiš-
kinime ir mums tai pavyksta, 
tačiau tam labai reikalingos 
vaizdo stebėjimo kameros. 
Ne be reikalo jų nuolat pra-
šome. Kuo daugiau turėtume 
kamerų, tuo būtų daugiau 

galimybių pasinaudoti dirb-
tiniu intelektu aiškinantis nu-
sikalstamas veikas“,- kalbėjo 
A.Kvederevičius.

Užtenka tik noro?
Savivaldybės adminis-

tracijos direktorius Dainius 
Grincevičius domėjosi, ar po-
licija gali naudotis savivaldy-
bei priklausančiose įstaigose 
sumontuotų vaizdo stebėjimo 
kamerų duomenimis, nes, pasi-
rodo, pati savivaldybė tos gali-
mybės neturi. A.Kvederevičius 
teigė, jog policija jų nemato, 
tačiau neabejojo, jog ateityje 
ši problema bus išspręsta, nes 
iki šiol prioritetas buvo poli-
cijoje deklaruoti gyventojams, 
įstaigoms ir institucijoms pri-
klausančias vaizdo stebėjimo 
kameras, o tada imtis kitų 
žingsnių.

„Galimybė žinoti, kur yra 
vaizdo stebėjimo kameros, ir 
gauti įrašus – mums didelė pa-
galba. Antras žingsnis – pasi-

rašyti sutartis dėl galimybės 
deklaruotas kameras įrašyti 
į visuotinį policijos registrą, 
kad galėtume iškart matyti 
vaizdus ir reaguoti į įvykius. 
Kol kas tokį prisijungimą tu-
rime tik prie savivaldybei ir 
Šakių seniūnijai priklausančių 
vaizdo stebėjimo kamerų“,- 
kalbėjo policijos komisariato 
viršininkas. D.Grincevičius 
patikino, kad policija gaus lei-
dimą jungtis prie savivaldybei 
priklausančių įstaigų kamerų, 
tik reikia jų noro.

Rajono viešosiose erdvėse 
vaizdą fiksuoja per pusšimtis 
vaizdo stebėjimo kamerų, iš ku-
rių savivaldybės administracijos 
lauko teritorijoje turėtų veikti 
penkios, o administracijos pa-
talpose – septynios vaizdo ste-
bėjimo kameros. Šakių mies-
te sumontuotos 25, Lekėčių 
seniūnijoje – 14, Kudirkos 
Naumiestyje – 9, Griškabūdyje 
– 6, Gelgaudiškyje – tik 4 vaiz-
do stebėjimo kameros.

Kovo 11-osios piešinių konkursas 
taikosi prie karantino

Vinco Kudirkos muzie-
jus kviečia kūrybingus 
ir kompiuterine grafika 
besidominčius mok-
sleivius dalyvauti Kovo 
11-osios konkurse ir kurti 
skaitmeninius atvirukus 
Lietuvos laisvės, nepri-
klausomybės ir istorijos 
temomis.

„Vinco Kudirkos muziejus 
daugiau nei dešimtmetį kvies-
davo visos Lietuvos moksleivius 
piešti atvirukus Kovo 11-osios 
proga. Šiemet, esant pandemi-

nei situacijai, planų neatsisa-
kome, tik perkeliame konkur-
są į virtualią erdvę“,- pasakojo 
Vinco Kudirkos muziejaus 
vedėja Vida Endriukaitytė.

Anot muziejininkų, konkur-
so tikslas – puoselėti Kovo 11-
osios istorinę atmintį, skatinti 
jaunimą kūrybiškai išreikšti 
savo idėjas, naujai pažvelgti į 
istorinius simbolius, tobulinti 

naudojimosi skaitmeninėmis 
technologijomis įgūdžius.

„Nugalėtojus išrinkti galės 
muziejaus virtualūs lankytojai 
– už labiausiai patikusius dar-
bus kviesime balsuoti spau-
džiant mygtukus „Patinka“,- 
pridūrė V.Endriukaitytė.

Moksleivių darbų muzie-
jus lauks iki kovo 10 dienos, 
o Kovo 11-ąją jie pasirodys 

ir Vinco Kudirkos muziejaus 
„Facebook“ paskyroje. Kovo 
18 d. planuojama paskelbti 
ir tris konkurso nugalėtojus, 
kurie bus apdovanoti Lietuvos 
nacionalinio muziejaus įsteig-
tais prizais.

Sukurtus atvirukus reikia 
siųsti el.paštu v.kudirkos.mu-
ziejus@lnm.lt.

LV inf. 

Ne kiekvieno piliečio akis pastebi vaizdo stebėjimo kameras, kurių rajono viešosiose vietose yra apie 
pusšimtis. Šiemet jų bus dar daugiau. S.Sinkevičiaus nuotr.


