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Paslaugų teikėjai mokosi 
kartu su vartotojais

Pradinio ugdymo skyrių 
laukia nokautas  

Reda ZARAUSKIENĖ 

Antradienį beveik 
po metų pertraukos 
surengtas itin audringas 
nuotolinis Mokyklų 
tinklo pertvarkos 
komisijos posėdis. 
Jeigu komisijos narių 
nuomonė per dvi 
savaites nepasikeis, 
o rajono taryba tam 
pritars, kitą rugsėjo 1–ąją 
skambutis nenuskambės 
Gotlybiškiuose, 
Panoviuose, Sudarge 
ir Žvirgždaičiuose 
esančiuose pradinio 
ugdymo skyriuose. 
Panašu, jog išimtį 
komisija taikys tik 
Slavikuose gyvenantiems 
vaikams. 

 
Žada geresnę ugdymo 
kokybę  

Vicemeras Darius Jakavičius 
įsitikinęs, jog ši komisija iš pra-
džių turėtų galvoti apie moki-
nius ir geresnę ugdymo koky-
bę, tuomet apie mokytojus, o, 
pavyzdžiui, tušti likę pastatai 
turėtų tapti antraeiliu dalyku. 
„Kartais svarstome, kas bus su 
pastatu ir pamirštame tikrąjį 
prioritetą. Jeigu komisija ryšis 
priimti šiuos sprendimus, ug-
dymo įstaigų pokyčiai laukia 
kitą rugsėjį“,- kalbėjo komisijos 
pirmininkas.   

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Nors į Šakius šventiniu 
laikotarpiu ir tuoj po 
švenčių nebuvo įmanoma 
be policijos patikros 
įvažiuoti į Šakius, tačiau 
prie „Senukų prekybos“ 
dažnai rikiavosi 
automobiliai, prie 
uždarytos parduotuvės 
durų stoviniavo žmonės. 
Kam anglių, kam 
vinių... UAB „Gulbelė“ 
karantinui pasiruošė 
dar per pirmąją bangą ir 
džiaugiasi, kad bent kiek 
galėjo ir gali patenkinti 
žmonių poreikius 
užsisakyti prekes  
atsiimant arba pristatant 
į namus. „Smagu, kad 
mes laiku pasidarėme 
tokį įrankį ir turime 
dar vieną paslaugos 
kanalą“,- kalbėjo 
tuoj po švenčių UAB 
„Gulbelė“ direktorius 
Arūnas Tarnauskas. 
Konkurencijos jai 
Šakiuose nebuvo.

Konkursas
Trečiadienį nuotoliniu būdu 

vyko Valstybės tarnybos depar-
tamento surengtas konkursas 
rajono savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedė-
jo pareigoms užimti. Jame da-
lyvavo trys kandidatai, mažiau-
siai balų (6,68) surinkęs kandida-
tas, šiuo metu, LV žiniomis, uži-
mantis Švietimo skyriaus vedė-
jo pareigas kitoje savivaldybė-
je, nenorėjo viešinti savo pavar-
dės, kiti du kandidatai – iš mūsų 
rajono. Daugiausia balų surinko 
šiuo metu „Žiburio“ gimnazijos 
direktoriaus pavaduotoju dir-
bantis Darius Aštrauskas (8,27 
balo), antroji pagal surinktų balų 
skaičių (7,53) – Šakių vaikų dar-
želio vadovė Vilija Butikienė. Po 
penkias dienas truksiančių for-
malumų per 10 dienų savival-
dybės administracijos direkto-
rius D.Grincevičius turės sureng-
ti su jais individualius pokalbius 
ir pasirinkti, jo įsitikinimu, tinka-
miausią. Po to 14 dienų laimėto-
jo tinkamumą tikrins STT. Realiai 
naująjį skyriaus vedėją galime 
turėti tik vasario pradžioje.

Vadovė
Sausio 12 dieną Valstybinės 

maisto ir veterinarijos tarny-
bos (VMVT) Marijampolės de-
partamento Šakių skyriaus lai-
kinąja vedėja paskirta valsty-
binė veterinarijos inspektorė 
Emilija Jančarienė. Ji šioje tar-
nyboje dirba trečius metus. Šie 
pokyčiai įvyko po to, kai trejus 
metus Šakių skyriui vadovavęs 
Artūras Šimkus nuo praėjusių 
metų gruodžio 17 dienos pra-
dėjo dirbti VMVT Marijampolės 
departamento direktoriaus pa-
tarėju.

Ekspertas
Praėjusiais metais savivaldy-

bės administracija sudarė tai-
kos sutartį su UAB „Virmalda“, 
kuriai dėl senaties terminų ne-
begalėjo pareikšti pretenzijų 
dėl palikto broko restauruojant 
Gelgaudiškio dvaro sodybos pa-
status. Būtent dėl statybos bro-
ko veiklos negalinti vykdyti ir sa-
vivaldybei pretenzijas dėl jo pa-
reiškusi sodybos pastatus nuo-
mojanti UAB „Kartai“. Baigiantis 
metams savivaldybės adminis-
tracija, anot savivaldybės Ūkio, 
architektūros ir investicijų sky-
riaus vyriausiosios specialistės 
Kristinos Juodvalkienės, nusi-
pirko ekspertą defektų įvertini-
mui. Vertinimo procesas turėtų 
prasidėti sausio 15 d., o baigtis 
iki kovo 22 d.

Eglutė
Vakar nupuošta gruodžio 9 

dieną įžiebta Šakių miesto eg-
lutė. Šįmet šakiečius žaliaskarė 
džiugino bemaž savaitę ilgiau 
nei įprastai. Gruodžio antrą sa-
vaitę eglė įžiebta neviešinant, 
taip tikėtasi išvengti masinių su-
sibūrimų. O negalėję eglės ap-
lankyti gyvai, ja beveik mėnesį 
kraštiečiai galėjo pasigrožėti pa-
sinaudoję išmaniosiomis tech-
nologijomis – tiesioginės tran-
sliacijos metu. Šįmet eglute ir jos 
puošimu bei nupuošimu rūpino-
si ne Šakių seniūnijos darbuo-
tojai, o UAB „Lumidėja“. Eglutė 
bei greta stovėjęs suoliukas su 
muzikos instaliacija kainavo per 
14 500 tūkst. eurų. Šakių mies-
to Kalėdų puošmenoms šiais 
metais rajono taryba skyrė 35 
tūkst. eurų.

Vakcinos pasiekė ir 
globos namus
Šakių Pirminės asmens sveikatos priežiūros 
centro (PASPC) vadovės pareigas laikinai einanti 
Ligita Armonavičienė pasakojo, kad pirmosios 
300 vakcinų, kurios bus skirtos globos namų 
gyventojams bei darbuotojams, mobiliuose 
punktuose dirbantiems asmenims, pacientams, 
kuriems taikomos palaikomojo gydymo ir slaugos 
paslaugos, bei asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų darbuotojams, vargais negalais Šakius 
pasiekė ketvirtadienio rytą. Ketvirtadienį pradėti 
skiepyti nepersirgę ir nesergantys globos namų 
gyventojai, o šiandien turėtų būti vakcinuoti ir likę 
prioritetiniai asmenys. 

nukelta į 6 psl.

nukelta į 4 psl.

nukelta į 2 psl.

Ketinimai uždaryti Šakių „Varpo“ mokyklos Siesartėnų pradinį ugdymo skyrių Gotlybiškių bendruomenės per daug nenustebino, tačiau 
bendruomenė vietoje skyriaus norėtų turėti vaikų dienos centrą. S.Sinkevičiaus nuotr.

UAB „Gulbelė“ direktorius A.Tarnauskas pripažįsta, jog imantis 
naujos veiklos visada pasitaiko klaidų, tačiau darbuotojai mokosi ir 
tobulėja. S.Sinkevičiaus nuotr. 

Šakių parapijos globos ir užimtumo centro gyventojus bei 
darbuotojus COVID-19 vakcina vakar pasiekė vienus pirmųjų. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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NUOTOLINIS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
TARYBOS POSĖDIS

Informuojame, jog š. m. sausio 22 d. (penktadienį) 10.00 val. 
vyks nuotolinis Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis.  
Informaciją apie numatomus svarstyti klausimus galite rasti 
savivaldybės interneto svetainėje adresu www.sakiai.lt. 

Nuotoliniai komitetų posėdžiai vyks:
Sausio 19 d. (antradienį) 10.00 val., 

Ūkio ir verslo komiteto posėdis;
Sausio 19 d. (antradienį) 14.00 val., 

Švietimo, kultūros ir sporto komiteto posėdis;
Sausio 20 d. (trečiadienį) 10.00 val., 

Sveikatos ir socialinių reikalų komiteto posėdis;
Sausio 20 d. (trečiadienį) 14.00 val., 

Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis.
Sekretoriato vedėja Inga Kanapeckienė R-0035

Sausio 8-12 dienomis rajo-
no policijos komisariate re-
gistruotų įvykių suvestinė-
je – viena staigi mirtis.

Aiškinasi mirties priežastį
Sausio 11-osios vakare, apie 

22.26 val., policijoje gautas pra-
nešimas, kad savo namuose, 
esančiuose Keturnaujienos kai-
me, Sintautų seniūnijoje, ras-
tas miręs vyras (gim. 1970 m.). 

Apžiūros metu ant kūno išo-
rinių smurto žymių nepaste-
bėta. Mirties priežasčiai nu-
statyti mirusiojo kūnas išvež-
tas į Valstybinės teismo medi-
cinos tarnybos Jurbarko eks-
pertinį poskyrį.

Informacija parengta pagal 
Marijampolės apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
pateiktus duomenis.

Paslaugų teikėjai mokosi 
kartu su vartotojais

Smagu, kad pramoninių 
prekių vartotojai elektroninė-
je erdvėje labiau atranda namų 
ūkio asortimentą, kurioje jau 
turime apie 10 tūkst. pavadini-
mų prekių – į internetinės pre-
kybos erdvę sukelta praktiškai 
visa parduotuvė, komentavo 
įmonės vadovas. Tai reiškia, 
kad didėja būtent šitų prekių 
užsakymų. Kadangi užsakomo-
ji prekyba yra leista pramoni-
nėms prekėms, tai yra du būdai 
jas įsigyti: vienas – užsisakius 
per elektroninę parduotuvę 
prekę atsiimti pačiam sutartu 
laiku, arba pristatyti ją į namus. 
Sunkiau užsisakyti telefonu, kai 
žmonės skambina ir pradeda 
pasakoti, ko jiems reikia. Tokia 
prekė ne visada gali atitikti 
pirkėjo lūkesčius, nes tiksliai 
nuspėti, ko žmogui reikia, yra 
labai sunku.

Padidėjo ir internetinės 
prekybos maisto prekėmis pa-
klausa. Ypač paklausi buvo žalia 
mėsa, vaisiai, daržovės, šventi-
nis laikotarpis lėmė ir didesnį 
užsakymų kiekį iš užsienio, kai 
negalėję sugrįžti artimieji savo 
šeimynykščius sveikino ne tik 
užsakydami produktų krepšelį, 
bet ir tortą, šampano, net gė-
lių, juolab kad įmonė turi savo 
partnerius, kurie padeda jiems 
tokius užsakymus įvykdyti ne 
tik per metų šventes, bet ir 
gimtadienių progomis. 

Iš viso gruodžio mėnesį, 
palyginti su balandžiu, kuo-
met įmonė turėjo 271 užsaky-
mą, gruodį jų skaičius išaugo 
daugiau kaip dvigubai. Buvo 
pasiektas ir rekordas – 50 už-
sakymų per dieną. Tiesa, po 
pirmosios karantino bangos 
užsakymų sumažėjo, neslepia 
A.Tarnauskas, bet būdavo, 
todėl stengėsi juos išpildyti, o 
lapkričio mėnesį paklausa vėl 
pradėjo augti. Ir ne tik Šakių 
mieste, bet ir visame rajone. 
Vadinasi, sakė jis, kaimas nėra 
toks jau kaimas...

Dabar sausis, sausio pra-
džia, bet užsakymų turime ly-
giai tiek pat, kiek gruodį. Tai 
džiugina, kalbėjo jis. Krepšeliai, 
ypač šventiniai, nebuvo maži, 
darbo buvo tikrai daug, tad 

Nauji greičio 
kontrolės ruožai

Klausimas Lietuvių kalbos instituto vyriausiajai mokslo 
darbuotojai, mokslų daktarei Rimai BAKŠIENEI:

- Ar žodis Zanavykija yra vartotinas ne tik šnekamojoje, 
bet ir oficialioje kalboje?

– Zanavykija yra išvestinis žodis iš zanavykai, kaip ir Aukštaitija, Žemaitija. Priesaga 
-ija, žinoma, yra lietuviška, su ja sudaromi ir valstybių pavadinimai, pvz., Rusija, Latvija 
ir kt. Kitas klausimas, kiek lietuviškas pats pavadinimas zanavykai. Manau, visiems yra 
žinoma, kad priešdėlis za- iš tikrųjų slaviškas, prie kurio pridėtas Novos upės pavadini-
mas. Zanavykai – tie, kurie gyvena už Novos upės. Tačiau paminėtina, kad pati Novos 
upės pavadinimo šaknis laikoma labai archaiška, netgi paveldėta iš indoeuropiečių. 
Žodžio vartosenos prigijimą dažnai lemia ir įsigalėjimo visuomenėje, visuomenės pri-
ėmimo kriterijai. Jums irgi tikriausiai žinoma, kad vienu metu kalbininkų buvo ban-
dyta siūlyti lietuviškesnį pavadinimą užnoviečiai, bet jis neprigijo. Mano galva, pava-
dinimas plačiai įsigalėjęs, visiems žinomas ir suprantamas, todėl ypač krašto spaudo-
je, mokslo populiarinimo, kultūros darbuose – tikrai vartotinas.

Lietuvos automobilių 
kelių direkcija 
informavo, kad 
valstybinės reikšmės 
keliuose įrengta 70 
momentinių greičio 
matuoklių. Rajone jų 
nėra, bet jau numatyta 
diegti vidutinio greičio 
matavimo sistemas, 
kurios bus pakeliui į 
Kauną.

Naujieji greičio matuok-
liai fiksuoja abiem kryptimis 
važiuojančių transporto prie-
monių greitį, tikrina techni-
nės apžiūros galiojimą, civi-
linės atsakomybės draudimą, 
kelių naudotojo mokesčio su-
mokėjimą. Be jų, 25-iuose ra-
jono kelių ruožuose veikia 50 
„atstuminių“ vidutinių greičio 
matavimo sistemų, o dabar 
diegiamos naujos vidutinio 
greičio matavimo sistemos. 
Pagal šiuo metu Kelių direk-
cijos įgyvendinamas sutartis 
palaipsniui bus nustatyti dar 

106 vidutinio greičio mata-
vimo sistemų ruožai. Rajono 
ribose, kelyje Kaunas–Šakiai, 
10 kilometrų vidutinio greičio 
kontrolės ruožas numatytas 
nuo Zyplių iki Gerdžių, taip 
pat dešimt kilometrų lėčiau 
teks važiuoti nuo Lekėčių 
iki Altoniškių (Kauno raj.) 
gyvenvietės pabaigos. Šešių 
kilometrų vidutinio greičio 
kontrolės ruožas lauks va-
žiuojančių nuo Pilviškių į 
Vilkaviškį. Nuo Pilviškių link 
Marijampolės esantis greičio 
kontrolės ruožas visiems jau 
įprastas ir jis išliks.

Pasirinkti tie greičio ri-
bojimo ruožai, kur didesnis 
eismo intensyvumas ir įvyks-
ta daugiau eismo nelaimių. 
Leistino greičio viršijimas 
yra viena iš pagrindinių skau-
džių eismo įvykių priežasčių. 
Preliminariais duomenimis, 
apie 70 procentų eismo įvy-
kių atsitinka dėl greičio vir-
šijimo.

LV inf.
pasitelkėme rezervą – pra-
stovose esantys darbuotojai 
užsakymus priima telefonu, 
kuriems ši sritis – irgi ne pa-
grindinis darbas. Paprastai 
prie e-prekybos ranką pride-
da penkių žmonių komanda, 
todėl direktorius pripažįsta, jog 
pasitaikė visko – buvo užsako-
vų, kurie džiaugėsi ir dėkojo, 
buvo tokių, kurie piktinosi, 
nes „esame padarę ir klaidų, 
tekę ir atsiprašyti – tai adre-
sas supainiotas, tai užsakymas 
nesužiūrėtas“, sakė jis. Tačiau 
vertino, jog tokia prekyba nauja 
visiems – tiek įmonei, kuri pa-
slaugą teikia, tiek vartotojams, 
kurie ja naudojasi. Bet juk visur 
dirba žmonės, visi mokomės. 
Pasakyti, kad tai lengva, svars-
tė direktorius, jis negalėjo,- tai 
nėra lengva. Tačiau pamažu 
pikas praėjo, prekybos tempai 
nusistovi, pamažu įgyjama vis 
daugiau kompetencijos, žinių 
ir įgūdžių. Labai svarbu, kad ir 
vartotojai su tuo susigyvena.

Tačiau pripažino, jog ne-
turintys internetinio ryšio 

ir telefono žmonės nelabai 
galėtų pasinaudoti elektro-
ninės prekybos paslaugomis. 
Informacijos pasiekiamumas 
jiems, ypač senukams, nėra 
pakankamas. „Teisingai sakote, 
minimalus poreikis technologi-
joms šiandien yra pakankamai 
padidėjęs, kompiuterį arba iš-
manųjį telefoną, kad žmogus 
tokiomis sąlygomis lengvai 
išsispręstų problemas, reikia 
turėti“,- sakė jis. Ir čia su sen-
jorais bėda. Todėl, direktoriaus 
manymu, jiems galėtų pagelbėti 
seniūnijų socialiniai darbuoto-
jai, kaimynai. Žmonės turi būti 
draugiški ir vieni kitiems padė-
ti, įsitikinęs pašnekovas, nes at-
eitis bet kokiu atveju priklausys 
technologijoms. Deja, išsamaus 
tyrimo, kiek žmonių rajone to-
mis technologijomis naudojasi, 
niekas nedarė. A.Tarnauskas 
pajuokavo, jog tai būtų puikus 
kursinis darbas studentams ir 
nauda rajonui.

Direktorius pastebėjo, kad 
jau formuojasi ir nuolatinių 
pirkėjų grupė.

Žinia, „Gulbelės“ prekybos 
tinklas savo krautuves turi 
ne tik Šakiuose, bet taip pat 
Marijampolėje, Vilkaviškyje, 
Jurbarke. Tačiau geriausiai se-
kasi gimtuosiuose Šakiuose.

Tačiau kad ir kiek ši preky-
ba išpopuliarėtų, A.Tarnausko 
nuomone, ji ilgai dar nepadengs 
tų sąnaudų, kurių reikėjo siste-
mai įdiegti, ją pritaikyti mūsų 
žmonių reikmėms. Šiandien 
viskas kainuoja, sako jis – rin-
kodara, sistemos palaikymas. 
Galų gale, kainuoja pati paslau-
ga, prekių parinkimas. „Mes 
nesame taip patogiai pasidarę, 
kad galėtume didelius kiekius 
pasirinkti, nes tuoj atsiranda 
apribojimai tiek dėl ploto, tiek 
dėl įrangos, dėl visko, pagaliau, 
riboja prekių galiojimo laikas, 
bet investavome į tas sistemė-
les, į skeneriukus, į planšetes, 
žodžiu, žmonės dirba su pro-
gramine įranga, o ne su užrašų 
knygute. Valdome informaci-
ją, ir tai leidžia klaidų daryti 
mažiau“.

Ieško galimybių įdarbinti bedarbiusSocialinės apsaugos 
ir darbo ministerija 
pasisako už tai, kad 
savivaldybės gali 
nuspręsti, kaip ieškoti 
būdų įdarbinti ilgalaikius 
bedarbius. 

Savivaldybės mero pava-
duotojas Darius Jakavičius 

teigė, kad pernai sėkmingai 
startavo užimtumo skatinimo 
ir motyvavimo paslaugų nedir-
bantiems ir socialinę paramą 
gaunantiems asmenims pro-
jektas.

Savivaldybės Socialinės 
paramos skyriaus vedėja 

Daiva Pilypaitytė informavo, 
kad šiame projekte dalyvavo 
70 asmenų. Iš jų du asmenys 
buvo įdarbinti neterminuotam 
laikotarpiui, aštuoni asmenys 
pasirašė terminuotas darbo 
sutartis, trys rajono gyvento-
jai veiklą pradėjo įsigiję verslo 

liudijimus, o vienas nuspren-
dė mokytis profesinio rengimo 
centre. D.Jakavičius apgailes-
tavo, kad dėl karantino spalio 
mėnesį projektą teko stabdyti, 
tačiau šiais metais numatyta jį 
tęsti.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Kelyje Kaunas-Šakiai vairuotojų jau šį pusmetį laukia 
netikėtumai – bus įrengtos vidutinio greičio matavimo 
sistemos. S.Sinkevičiaus nuotr.

Pagal gautus užsakymus prekės skenuojamas jas surenkant į krepšelius, taip išvengiama didesnių 
netikslumų,- su užrašų knygelėmis niekas nedirba. G.Didžiapetrienės nuotr.
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Savaitės klausimas
Kaip Jums atrodo, kokia iš tiesų 
yra Laisvės kaina?

Darius Jakavičius:
– Labai didelė. Pirmiausia, 

tampame patys atsakingi už 
save, savo vaikus, savo šalį. 1990 
metų kovo 11 dieną prisiėmė-
me atsakomybę, o 1991 metų 
sausio 13 dieną įrodėme, kad 
galime apginti sunkiai iškovo-
tą Laisvę. Šalies Laisvė – didelė 
vertybė. Tikiu, kad per 30 metų 
po lemtingų Sausio 13 dienos 
įvykių užaugo karta, kuri suvo-
kia Laisvės kainą.

Ričardas Lekavičius:
– Lietuvių tautai laisvė nėra 

savaiminė duotybė. Istorija by-
loja, kad lietuviai dėl laisvės ko-
vojo nuolat ir atkakliai, 1991 
metų sausio 13-osios įvykiai 
tai patvirtina ir primena - ne-
galima užsimiršti ir atsipalai-
duoti. Dabartiniu laiku grės-
mės laisvei yra intelektualios 
ir, deja, šioms grėsmėms at-
remti nesame tinkamai pasi-
rengę. Esame maža tauta ir ne-
turėtume stengtis būti pana-
šūs į kitus, o būti išskirtiniai ir 
tuo žavūs pasauliui. Privalome 
kurti ir tikėti savo darbais, kad 
Sausio 13-osios aukos netap-
tų beprasmės.

Edgaras Pilypaitis:
– Laisvės kaina praktiškai 

neišmatuojama, nes į ją turė-
tų tilpti okupacijos padariniai, 
tremčių išgyvenimai, rezisten-
cijos netektys ir siaubas, taip 
pat ir trijų dešimčių senumo 
įvykiai, kai mūsų Laisvės sie-
kis pagaliau buvo apvainikuo-
tas pergale. Laisvė nėra duo-
tybė, ji nuolatinė investicija. 
Krašto gynybos srityje tai ap-
skaičiuojama nesunkiai, bet pi-
lietinės visuomenės brandos 
kelyje viskas įgauna savą kai-
ną. Vartotojiškoje visuomenė-

je, kai visko norima čia ir dabar, pamirštant atsakomybės ri-
bas galime pakliūti į kitokią nelaisvės formą ir ji gali būti net 
skaudesnė, nes kovodama su išorės priešu tauta, veikė ir vei-
kia kaip bendruomenė, o vidinėje konkurencijoje dažnai lin-
kusi užsidaryti individualybės bokštuose. Taip nukenčia vie-
nybė, o ji – svarbiausi ir brangiausi Laisvės „klijai“. Tad jei ban-
dysime įkainoti šią kategoriją, suprasime, kad Laisvės niekaip 
nenupirksime, neišpirksime ir niekaip kitaip neįgysime, kaip 
nuolat augdami ir augindami, įgalindami, o ne konkuruoda-
mi. Šalia vienybės dar svarbu drąsa ir atsakomybė, be ko tur-
būt patys taptume didžiausiais savo Laisvės priešais, o šios ka-
tegorijos taip pat „kainuoja“. Greičiausiai jos net neverta ban-
dyti įkainoti, nes kategorijos „Laisvė“ ir „kaina“ tiesiog nede-
ra tarpusavyje.

Tomas Skaizgirys:
– Pirmiausia turime išsigry-

ninti, kas yra Laisvė. Laisvė veik-
ti, kalbėti, keliauti, kurti šei-
mas, verslus, bendruomenes. 
Laisvės kainos apskaičiuoti ne-
įmanoma, jos neįvertinsi pini-
gais. Deja, taip jau yra, jog žmo-
nės gali įvertinti tam tikrus da-
lykus tik tada, kai juos praran-
da. Tad ir mūsų šalies atveju tie, 
kas prarado artimuosius Sibiro 
platybėse, Lietuvos giriose ar 
ginant Laisvę 1991 metų sau-
sio 13–osios naktį – jiems ta 
Laisvės kaina yra milžiniška ir 
nepamirštama.

Mindaugas Tarnauskas: 
– Laisvė nėra duotybė, ji vi-

sada turi savo kainą ir dažniau-
siai ji yra pati didžiausia – žmo-
nių gyvenimai. Laisvės vertė 
yra neįkainojama, tad brangin-
kime ją kiekvieną dieną ir pa-
linkėkime ryžto kovojantiems 
dėl jos. 

Atmintis liudijo ir 
ekstremaliomis sąlygomis 

Trečiadienį Lietuvoje 
minėta Laisvės gynėjų 
diena. Šiais metais ji dar 
ypatingesnė – prabėgo 
lygiai 30 metų nuo 
masinio taikaus mūsų 
piliečių pasipriešinimo 
Sovietų Sąjungai.

Nors ir jubiliejus, o ši data 
šalies istorijoje itin svarbi, bet 
jis minėtas itin kukliai. Pirmą 
kartą po 1991 metų šalyje ne-
rengti iškilmingi minėjimai, ne-
kviesta burtis, giedoti „Tautišką 
giesmę“, dalintis kvapą gniau-
žiančiais prisiminimais ir šildy-
tis prie spragsinčių atminimo 
laužų. Žmonės raginti dar kartą 
susitelkti ir vėl kilti į kovą, tik 
šįkart į kovą su pandemija, tad 
Laisvės gynėjus pagerbti žmo-
nės raginti uždegant atminimo 
žvakutę namuose. O Laisvės 
gynėjų dienos minėjimuose 
dalyvauti teko tik virtualiu 
būdu. 

Ji kukliai minėta ir Šakių 
rajone, daugelio, ne nuotoli-
niu būdu dirbančių įstaigų, 
languose 8 val. ryto įsižiebė 
Laisvę simbolizuojančios žva-
kelių liepsnos, keliuose žemės 
lopinėliuose sniege „pražydo“ 
simbolinės Neužmirštuolės, 
suplazdėjo Lietuvos trispal-
vės. 

Šakių viešoji biblioteka ryte, 
kolegų apsuptyje, tradiciškai 
perskaitė žuvusiųjų pavardes 
bei bibliotekos kieme esantį 
medelį papuošė trispalviais 
Laisvės paukšteliais. Šakių kul-
tūros centras kvietė stabtelėti 
ir pasigrožėti šiai dienai skirta 
instaliacija. Kultūros centro 
langus tiek Laisvės gynėjų 
dienos išvakarėse, tiek sausio 
13–ąją puošė simbolinis laužas 
bei Šakių rajono meno mokyk-
los moksleivių piešinių paroda 
(mokytojos Lolita Rugytė ir 
Simona Kudirkienė). Sausio 
13-ąją paminėjo ir Zanavykų 
muziejus, kuris virtualioje 
parodoje pristatė 1991 metų 
sausio–vasario mėnesį fik-
suotas garsaus dokumentinio 
kino operatoriaus Algirdo 
Tarvydo fotografijas. Muziejus 
pasidalino ir mūsų kraštiečio, 
tarybos nario Gintauto Lenko 
pasakojimu apie 1991 metų 
sausio 13–osios nakties įvykius 
Šakiuose. Gyvais prisiminimais 
virtualioje Gelgaudiškio dvaro 
erdvėje, Kultūros centro direk-
torės Dianos Šležienės kalbi-
namas, dalijosi Gelgaudiškio 
parapijos klebonas, tuomet 
seminaristas kun. Arvydas 
Liepa. Išradingai šią dieną pa-
minėjo ir Kidulių laisvalaikio 
salės kolektyvas, pakalbinęs 
kelis skirtingo amžiaus, lyties 
bei profesijos žmones, o vėliau 
jų prisiminimus užrašė ant bal-
to lapo. „Sausio 13-toji – ypač 
svarbi diena mums visiems. Šie 

metai išskirtiniai, susiduriame 
su iššūkiu, bet gi subrandinto 
jausmo iš širdies neatims nie-
kas. Visuomet turime galimy-
be pasidalinti savo mintimis ar 
patirtimis. Jas aptarti, išmokti 
ar tiesiog sužinoti, ko anksčiau 
nežinojome. Nuo šios dienos 
praėjo jau trisdešimt metų. Ir 
taip smalsu, kaip pasikeitė, o 
gal nepasikeitė požiūris į ją. 
Įdomu, kaip jaučiasi tų dienų 
įvykių dalyviai, kokios min-
tys juos aplanko šiandien, ką 
apie šiuos įvykius gali pasa-
kyti jaunimas“,- teigė Kidulių 
laisvalaikio salės kultūrinių 
renginių organizatorė Milda 
Prūsaitytė. 

Kadangi šis jubiliejus kitoks, 
jis minėtas kukliau, didžioji da-
lis renginių kėlėsi ne tik į vir-
tualią erdvę, bet ir į rugpjūčio 
mėnesį. 1991 metais Sovietų 
Sąjungos karinė agresija prieš 
Nepriklausomybę atkūrusią 
Lietuvos valstybę truko beveik 
devynis mėnesius – iki 1991 
metų rugpjūčio pabaigos.

LV inf. 

Plinta paukščių gripasNacionaliniame maisto 
ir veterinarijos rizikos 
vertinimo institute 
(NMVRVI) atliktais 
tyrimais nustatyta, kad 
Klaipėdos ir Raseinių 
rajonuose rastos nugai-
šusios keturios gulbės 
nebylės buvo užsikrė-
tusios A tipo paukščių 
gripo H5 atmaina. Todėl 
paukščių augintojai turi 
būti dėmesingi – paukš-
čių gripas gali pasklisti ir 
ūkiuose.

Valstybinės maisto ir ve-
terinarijos tarnybos (VMVT) 

Marijampolės departamento 
Šakių skyriaus valstybinė ve-
terinarijos inspektorė Emilija 
Jančarienė, laikinai einanti 
vadovo pareigas, įspėjo, kad 
pagrindinė paukščių gripo pre-
vencijos priemonė – tinkamų 
biologinio saugumo priemonių 
taikymas, kuris privalomas 
ūkininkams ir paukščių laiky-
tojams.

Įtarus, kad dėl paukščių gri-
po galėjo nugaišti Kauno rajo-
no gyventojo vištos ir kalaku-
tai, šių paukščių gaišenos buvo 

ištirtos ir patvirtintas didelio 
patogeniškumo paukščių gripo 
H5N8 virusas. Dėl šio viruso 
likę gyvi paukščiai buvo sau-
giai sunaikinti, o laikymo vieta 
– išvalyta ir dezinfekuota. Tai 
pirmas mūsų šalies istorijoje 
atvejis, kai paukščių gripas 
nustatytas naminių paukščių 
ūkyje. Laukiniams paukščiams, 
tai yra gulbėms nebylėms, šis 
virusas buvo diagnozuotas 
2017 metais.

Pasak E.Jančarienės, nors 
paukščių gripas žmonių sveika-

tai pavojaus nekelia, išlieka ri-
zika, kad jis gali plisti naminius 
paukščius laikančiuose ūkiuo-
se. Todėl paukščių savininkai 
ir augintojai privalo naminius 
paukščius laikyti uždarytus, o 
išleisti tik į aptvertus kiemus, 
kad neturėtų kontakto su lau-
kiniais.

Rajone yra 137 vištų ūkiai, 
kuriuose laikoma 25 913 vištų. 
Taip pat 16-oje sodybų auga 
192 žąsys, o 12-oje ūkių laiko-
mos 234 antys.

LV inf.

Vietoje šia proga kasmet rengiamo minėjimo salėje Šakių kultūros centras pakvietė į specialią parodą 
lauke. S.Sinkevičiaus nuotr.

Žvakių liepsnos trečiadienio rytą nušvito ir Šakių rajono 
savivaldybės languose. S.Sinkevičiaus nuotr.

Šakių viešosios bibliotekos kieme ant augančio medelio nutūpė Laisvės paukščiai. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Teismo nutartis vykdoma, bet skundžiama. Ar skųs?
Sausio 12 d. Kauno 
apygardos teismas 
išnagrinėjo savivaldybės 
administracijos apeliacinį 
skundą dėl Marijampolės 
apylinkės teismo 
Šakių rūmų 2020 m. 
rugsėjo mėnesį priimto 
sprendimo, kuriuo rajono 
savivaldybės meras 
Edgaras Pilypaitis buvo 
įpareigotas buvusio 
Šakių kultūros centro 
direktoriaus Raimondo 
Januševičiaus veiklą 
už 2019 m. įvertinti 
pakartotinai, paliekant 
galioti Darbo ginčų 
komisijos sprendimą, 
jog direktoriaus veikla 
„patenkinamai“ įvertinta 
nepagrįstai. Kauno 
apygardos teismas 
skundą patenkino 50 
proc., tačiau paliko 
galioti Šakių teismo 
rūmų sprendimą.

Šakių sprendimą paliko 
galioti

Teismas atsisakė priimti 
abiejų šalių papildomus įrody-
mus, kurie, R.Januševičiaus įsi-
tikinimu, pagrindžia jo teiginį, 
kad rajono meras jo atžvilgiu 
„naudoja mobingą, elgiasi ša-
liškai ir neteisėtai“, taip pat 
savivaldybės mero 2020 m. 
gruodžio 23 d. potvarkį dėl 
direktoriaus atšaukimo iš pa-
reigų bei su tuo susijusius kitus 
dokumentus. Teisėjų kolegija 
iš esmės sutiko su pirmosios 
instancijos teismo išvada, 
kad galimybė skųsti priimtus 
sprendimus dėl kasmetinio 
veiklos vertinimo yra numa-
tyta įstatyme. Teisėjų kolegija 
nesutiko su savivaldybės mero 
nuomone, jog pirmos instanci-
jos „teismas nepagrįstai išplėtė 
teisminės kontrolės ribas, tik-
rino vertinimo turinį ir tokiu 
būdu perėmė mero kaip atsa-
kovo (R.Januševičiaus – red. 
pastaba) tiesioginio vadovo 
funkcijas“, tačiau nesutiko ir 
su tuo, kad direktoriui nepa-

grįstai nebuvo paskirta 15 proc. 
nuo atlyginimo kintamoji dalis 
prie atlyginimo, kuri nustatyta 
pagal veiklos vertinimą už 2018 
metus,- šis portvarkis, kaip 
nurodoma konstatuojamo-
joje Kauno apygardos teismo 
dalyje, buvo nustatytas tik iki 
2020 m. sausio 31 d. ir negali 
būti pratęstas – „Aplinkybė, 
kad teismas negali įvertinti 
atsakovo veiklos už jo tiesio-
ginį vadovą, nereiškia, kad gali 
būti pratęstas atsakovo atžvil-
giu priimto veiklos vertinimo 
rezultato už ankstesnius, 2018 
metus, galiojimas“.

Kadangi apeliacinis skun-
das tenkintas 50 proc., pusė 
atsakovo išlaidų (544,50 eurų) 
priteistinos iš ieškovės – rajo-
no savivaldybės, o bendra at-
sakovui priteistina išlaidų suma 
sudaro 1 754,50 euro. 

Taigi Kauno apygardos 
teismas nutarė „Marijampolės 
apylinkės teismo 2020 m. rug-
sėjo 15 d. sprendimą pakeisti 
ir sprendimo rezoliucinę dalį 
išdėstyti taip: „ieškinį atmesti, 
pripažinti Šakių kultūros cen-
tro direktoriaus Raimondo 
Januševičiaus 2020 m. sausio 
27 d. veiklos vertinimo išvados 
už 2019 metus II ir III skyriaus 
(pasiektų rezultatų įvertinimą 
„patenkinamai“) negaliojan-
čiais. Pripažinti negaliojančius 
atsakovo veiklos vertinimo re-
zultatą, išreikštą 2020 m. vasa-
rio 6 d. potvarkio Nr. MP-16 
2 punktu, kuriuo pripažintas 
netekusiu galios ankstesnio po-
tvarkio MP-14 2 punkto galio-
jimas nuo 2019 m. gruodžio 31 
d. ir ta apimtimi, kuria atsako-
vui nenustatytas kintamosios 
atlyginimo dalies priedas nuo 
2020 m. sausio 31 d.“. Taip pat 
teismas nutarė priteisti iš Šakių 
rajono savivaldybės atsakovui 
Raimondui Januševiui 1754,50 
euro bylinėjimosi išlaidų.

Nutartis įsiteisėjo nuo jos 
priėmimo dienos, t.y. sausio 
12-osios.

Moralinės žalos atlyginimo 
– 1000 eurų – R.Januševičiui 

iš savivaldybės nepriteisė nei 
pirmosios instancijos teismas 
– Šakių teismo rūmai, nei 
Kauno apygardos teismas.

„Mobingas“ dėl 
konkurencijos 
rinkimuose?

Sausio 12 d. savo „Facebook“ 
paskyroje Raimondas 
Januševičius džiaugėsi, kad 
„tiek Darbo ginčų komisija, į 
kurią kreipiausi, tiek pirmosios 
ir apeliacinės instancijos teis-
mai teisingai ir pagrįstai įver-
tino mero E.Pilypaičio elgesį. 
Primenu, jog bene blogiausiu iš 
visų Šakių rajono savivaldybei 
priklausančių įmonių ir įstaigų 
vadovu tapau po to, kai 2019 m. 
savivaldos rinkimuose varžiausi 
su E.Pilypaičiu dėl Šakių rajono 
mero posto. Iki šių savivaldos 
rinkimų, apart kitų įvertinimų 
už puikiai atliekamas pareigas 
ir pasiektus rezultatus, buvau 
ne kartą apdovanotas ir paties 
mero E.Pilypaičio. Nors po 
to, kai apskundžiau nepagrįs-
tą mero atlikto mano veiklos 
įvertinimo išvadą, meras, pasi-
telkdamas savivaldybės resur-
sus, atkakliai ieškojo įrodymų, 
kuriais galėtų pagrįsti savo ne-
teisėtą sprendimą, teismai su-
kurptus dokumentus atmetė“. 
“Teismas, pažymėdamas, jog 
audito išvados įrodinėjimas 
dokumentu, kurio nebuvo 
vertinimo proceso metu ir dėl 
ko aš negalėjau nei pasiaiškinti, 
nei nurodyti savo argumentus, 
laikytinas nepagrįstu ir netei-
sėtu. Neabejoju teisingumu ir 
apeliacinės instancijos teismo 
sprendimo laukiau be jokio 
nerimo. Tuo tarpu meras 
– atvirkščiai – amoraliais ir, 
mano įsitikinimu, neteisėtais 
veiksmais stengėsi priversti 
mane pripažinti nepagrįstą jo 
poziciją dėl veiklos vertinimo. 
2020 m. spalio 23 d. potvarkiu 
meras E.Pilypaitis informavo 
atšaukiantis mane iš pareigų 
„praradus pasitikėjimą ir nu-
stačius kaltus veiksmus“. Tačiau 
po kelių dienų savo potvarkį su-

stabdė. Meras nurodė, jog po-
tvarkis bus atšauktas „be jokių 
terminų ir bandomųjų laikotar-
pių“, jeigu aš viešai paskelbsiu 
pripažinimą, kad neadekvačiai 
įvertinau mero vertinimo metu 
duotas pastabas ir vėliau audito 
ataskaitoje pateiktas išvadas ir 
pripažinsiu, kad „dėl savo nesu-
pratimo ir neteisingo įstatymo 
interpretavimo“ pažeidžiau jo 
nuostatas. Be abejo, buvo ir kita 
sąlyga mainais į tai, kad nebū-
čiau atleistas iš darbo – meras 
reikalavo, kad pripažinčiau sa-
vivaldybės reikalavimus teisme, 
t.y. sutikčiau, kad E.Pilypaičio 
surašyta veiklos vertinimo iš-
vada  ir jos pagrindu priimtas 
potvarkis yra teisėti. Su tokiais 
mero siūlomais manais nesu-
tikau ir todėl buvau atleistas iš 
darbo“. R.Januševičiaus įsitiki-
nimu, E.Pilypaičio sprendimai 
ir elgesys bei su tuo susijusios 
bylos yra susidorojimas su „bu-
vusiu varžovu savivaldos rinki-
muose“. R.Januševičius nurodo, 
jog priteista pinigų suma yra tik 
nedidelė dalis, jam priteista iš 
savivaldybės. Jo turimais duo-
menimis, savivaldybė, apmo-
kėdama už teisines paslaugas 
merui, sumokėjo per 6 tūkst. 
eurų. „Iš vienos pusės, jog apie 
tai turiu rašyti Sausio 13-osios 
išvakarėse, man skaudu, tačiau 
vertinant iš kitos pusės – džiu-
gu, nes teisingumą pasiekti mes 
galime tik laisvoje šalyje, už ką 
ir kovojome“.

Gruodžio viduryje R.Januše-
vičius kreipėsi į Marijampolės 
apylinkės teismą, kad mero 
potvarkis, kuriuo jis atšaukė 
direktorių iš pareigų, būtų 
pripažintas negaliojančiu, kad 
R.Januševičius būtų sugrąžin-
tas į užimtas pareigas, kad jam 
būtų išmokėta kompensacija 
už priverstines pravaikštas, 
ir paprašė dar 5 tūkst. eurų 
neturtinės žalos atlyginimo. 
R.Januševičius mero potvarkiu 
iš pareigų buvo atleistas 2020 
m. lapkričio 16 d. po to, kai 
atlikus Šakių kultūros centro 
auditą rasta finansinių, viešųjų 

ir privačių interesų derinimo 
įstatymo ir kitų pažeidimų.

Įsitikinęs, jog suklydo 
nekonkretinęs išvadų

Tuo tarpu meras E.Pilypaitis 
išdėstė ir savo bei savivaldybės 
poziciją dėl Kauno apygardos 
teismo nutarties pabrėždamas, 
kad savivaldybės apeliacinis 
skundas vis dėlto buvo tenkin-
tas 50 proc. „Apygardos teismas 
nutartimi dėl Marijampolės 
apylinkės teismo Šakių rūmų 
(pirmosios intancijos teismo) 
sprendimo apie Šakių kultūros 
centro vadovo metinį veiklos 
vertinimą už 2019 metus ne-
nurodė, kad buvęs vadovas 
dirbo gerai. Įvertinti, kaip dir-
bo vadovas, apygardos teismo 
nuomone, yra būtent mero 
pareiga,-aiškino E.Pilypaitis 
- Apygardos teismas nutarty-
je taip pat nenurodė, kad pats 
buvusio vadovo veiklos vertini-
mas – neteisėtas, pripažino tik 
tai, kad procedūriniu atžvilgiu 
pati mero išvada yra netinkama 
– nepakankamai motyvuota 
ir aiški. Teisėjų kolegija nie-
kur nenurodė, jog atsakovo 
(R.Januševičiaus – red. past.) 
veikla turėtų būti vertinama 
„labai gerai“ arba kad buvęs 
vadovas viršijo nustatytus 
lūkesčius. Apygardos teismas 
šiuo atveju visiškai neatsižvelgė 
į toje byloje nurodytus buvu-
sio centro vadovo teiginius apie 
jo nuopelnus kultūrai, įstaigos 
veiklai, gautus padėkų raštus ir 
t.t. Teismas tokių teiginių ne-
pripažino pagrindu vertinti bu-
vusio vadovo veiklą kaip gerą ir 
tinkamą“. E.Pilypaitis pažymi, 
kad „Nei darbo ginčų komisija, 
nei pirmosios instancijos teis-
mas, nei apygardos teismas ne-
pripažino, kad meras Kultūros 
centro vadovo atžvilgiu taikė 
mobingą. Byloje taip pat at-
mestas buvusio vadovo rei-
kalavimas priteisti 1000 eurų 
neturtinės žalos atlyginimą 
dėl tariamo mobingo taiky-
mo. Apygardos teismas pa-
naikino pirmosios instancijos 

teismo sprendimo dalį, kuria 
R.Januševičiui buvo skirta 15 
proc. darbo užmokesčio kin-
tamoji dalis (pirmosios instan-
cijos teismas tokią kintamąją 
dalį skyrė dėl to, jog buvusio 
vadovo veikla anksčiau buvo 
vertinta „labai gerai“ – pagal 
įstatymą vadovą įvertinus „la-
bai gerai“, skiriama būtent 15 
proc. kintamoji dalis). Tokiu 
būdu Apygardos teismas dar 
kartą patvirtino, jog nepagrįs-
ta teigti, kad buvęs vadovas iš 
tiesų dirbo „labai gerai“ tol, 
kol tokio fakto vertinimo metu 
pagal jam tenkančias pareigas 
veiklos nenustatė tiesioginis 
vadovas – meras. Apygardos 
teismas atsiribojo nuo buvu-
sio Centro vadovo siekio į šios 
bylos apimtį įtraukti ir jo atšau-
kimo iš pareigų klausimą (at-
sisakė priimti buvusio vadovo 
teikiamus įrodymus), byloje 
niekur nepasisakė, kad buvęs 
vadovas dirbo tinkamai ir pagal 
teisės aktų reikalavimus.

Nors apeliacinės bylos nu-
tartis įsigalioja nuo jos priėmi-
mo dienos, nepatenkinta pusė 
per tris mėnesius gali teikti 
kasacinį skundą Aukščiausiam 
Teismui. Meras teigė dėl kasaci-
jos dar neapsisprendęs, tačiau, 
jo nuomone, „yra dalykų, dėl 
kurių būtų verta eiti iki kasa-
cijos“, būtent, ar tikrai meras 
negali vertinti įstaigos vadovo 
veiklos plačiau, to, kas nebuvo 
įrašyta jo metinėse užduotyse, 
ir vertinta tik tai, kas jose įrašy-
ta. Darbo kodekse, anot mero, 
aiškiai parašyta, kad vertinami 
tiek iškelti uždaviniai, tiek ir 
pareigybės aprašyme vykdo-
mos funkcijos. „Pateikdamas 
užduotis aš negaliu numatyti 
to, kas įvyks per metus“,- argu-
mentavo meras, absoliučiai pa-
neigęs, jog veikos vertinimas tai 
kerštas už R.Januševičiaus kaip 
konkurento dalyvavimą mero 
rinkimuose. Anot E.Pilypaičio, 
R.Januševičius tarp kandidatų 
liko penktas, tai koks dar gali 
būti sąskaitų suvedinėjimas?

LV inf.

Vakcinos pasiekė ir globos namus 
Vakcinos užstrigo, bet 
atvyko

L.Armonavičienė pasakojo, 
jog vakcinų tiekimas buvo stri-
gęs visoje Lietuvoje, Šakius jos 
turėjo pasiekti dar antradienį, 
tačiau Kauno regione COVID-
19 vakcina prioritetiniai asme-
nys pradėti skiepyti tik trečia-
dienį, ir ši diena nepraėjo be 
nuotykių. „Trečiadienio popie-
tę, kai Šakių PASPC turėjome 
parsivežti vakcinas ir jau buvo 
pusiaukelėje į Kauną,  Sveikatos 
apsaugos ministerija informa-
vo, jog pristatant dviejų farma-
cijos kompanijų „BioNTech“ ir 
„Pfizer“ vakciną į koordinuo-
jančius centrus – Lietuvos 
sveikatos mokslų universiteto 
Kauno klinikas ir Respublikinę 
Panevėžio ligoninę - transpor-
tavimo metu buvo galimai pa-
žeista šalčio grandinė. Laimei, 
jau trečiadienį vakare vėl pra-
nešta, jog skiepai tinkami ir 
nebuvo pažeisti. Vertėmės per 
galvą, bet šiandien jau prade-
dame. Pirmieji skiepai keliauja 
į globos namus“,- ketvirtadie-
nio rytą situaciją apžvelgė 
L.Armonavičienė. Kol kas 
Šakius pasiekė ne 600 vakcinų 

gę ir nesergantys COVID-19 
asmenys. Ketvirtadienio rytą 
dar nebuvo aišku, kiek globos 
namų gyventojų ir darbuo-
tojų sulauks pirmųjų vakci-
nų, tačiau aišku, jog Ilguvos 
socialiniai globos namai jų 
gaus daugiausia – daugiau nei 
šimtą, mažiausiai, vos dešimt, 
gaus Kukarskės globos namai, 
nes ten persirgo daugiausia 
gyventojų.

Likę prioritetiniai asmenys 
vakcinas turėtų gauti šian-
dien, jie bus skiepijami Šakių 
PASPC. 

Naujas židinys
Anot rajono ekstremalių-

jų situacijų operacijų vadovo 
Redo Juškaičio, Šakių rajonas 
atsidūrė geriausiai atrodan-
čių savivaldybių šešetuke. 
Paskutines penkias dienas rajo-
ne vidutiniškai per dieną buvo 
patvirtinami penki COVID-19 
atvejai, tačiau trečiadienį sta-
tistikos kraitį papildė net aš-
tuoni nauji atvejai. Septyni iš jų 
– UAB „Šakių šilumos tinklų“ 
administracijos darbuotojai. 

Šiuo metu rajone COVID-19 
virusu serga 354 šakiečiai, 
saviizoliacijoje – 405 rajono 
gyventojai.

Darbo krūvis ir naujų tyri-
mų skaičiai Šakių mobiliame 
COVID-19 punkte ir toliau 
mažėja. Ketvirtadienį jame 
buvo 17 laisvų vietų iš 36. 
„Planuojame patrumpinti dar-
bo valandas. Daugiausia tyrimų 
daroma 9-10 val. ryto, dar keli 
žmonės atvažiuoja pasitikrinti 
apie 12 val., be to, praneša šal-
čius, todėl manau, jog tikslinga 
darbo laiką šiek tiek patrum-
pinti“,- dėstė pašnekovas. 

R.Juškaitis pridūrė, kad 
savivaldybė stebės vakcinuo-
tų žmonių sąrašus, taip bus 
kontroliuojama, jog pirmieji 
skiepai pasiektų tik prioriteti-
nius asmenis. 

Trečiadienį vakare Šakių ra-
jono meras Edgaras Pilypaitis 
pranešė, jog iki šiol rajone 
COVID-19 vakcina paskie-
pytas 181 žmogus (medicinos 
darbuotojai).

LV inf. dozių, o 300. „Nebūtume spė-
ję paskiepyti daugiau nei 300 

žmonių per dvi dienas“,- pridū-
rė pašnekovė. Prieš vakciną visi 

asmenys patikrinami greituoju 
testu, vakcinuojami tik nesir-

pradžia 1 psl.

Nors COVID-19 situacija rajone gerėja, tačiau užfiksuotas naujas židinys. Virusas įsisuko į „Šakių 
šilumos tinklų“ administraciją. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Kad augtų dvasinės vertybės, 
medžiaginėmis turi pasirūpinti tikintieji

Gruodžio 16 d. Lietuvos 
vyskupų sprendimu 
viešos pamaldos dėl 
karantino sugriežtinimo 
buvo nutrauktos. Sausio 
5-ąją pasiekė žinia, kad 
nuo sausio 11 d.  jas 
planuojama atnaujinti, 
tačiau šis sprendimas 
visuomenėje sukėlė 
diskusijų bangą, todėl 
sausio 6-ąją vyskupai vėl 
kreipėsi į tikinčiuosius, 
kad pandeminė situacija 
vis dar grėsminga ir 
lieka galioti ankstesnysis 
nutarimas, o viešos 
pamaldos nevyks 
mažiausiai iki sausio 
31 d. Tai jau antroji 
karantinto banga 
– praėjusiais metais 
Velykos ir Kalėdos praėjo 
Dievo žodį skelbiant 
tuščiose bažnyčiose.

Sunkumuose išryškėja 
žmogiškosios vertybės

Šakių dekanato dekanas ka-
nauninkas Donatas Jasulaitis, 
kartu su vikaru Romualdu 
Vitkovskiu aptarnaujan-
tis Kudirkos Naumiesčio ir 
Žvirgždaičių parapijas, pa-
stebėjo, kad šie metai nebuvo 
lengvi – pandemija diktavo 
savo sąlygas, prie kurių teko 
prisitaikyti. Pasėtas nerimas, 
sumaištis ir baimė sukaustė 
įprastinį tikinčiųjų gyvenimą, 
o pačios gražiausios liturgi-
nės šventės – ir Šv. Velykos, 
ir Šv. Kalėdos – buvo šven-
čiamos privačioje aplinkoje 
šv. Mišiose dalyvaujant nuo-
toliniu būdu – be nuoširdžių 
rankos paspaudimų, ramybės 
palinkėjimų. Anot dekano, tai 
turėjo įtakos ir finansinio, ir 
dvasinio parapijų gyvenimo 
pusėms, tačiau tik sunkumuose 
galima pastebėti, kokie žmo-
nės yra iš tikrųjų. Virusas  pa-
lietė ir Kudirkos Naumiesčio 
parapijos socialinės pagalbos 
centro globos namus. Vis dėlto 
pandemijos gniaužtų akivaiz-
doje išryškėjo žmoniškumas, 
nustebino globos namuose 
dirbančiųjų atsakomybė, su-
pratimas, pasiaukojimas. 
Nuoširdžius padėkos žodžius 
dekanas skyrė Šakių rajono sa-
vivaldybei ir merui, Socialinės 
paramos skyriaus vedėjai, ku-
rie dalinosi informacija, pa-
laikė. Pašnekovo nuomone, 
2020 metai buvo slegiantys 
sunkumais ir nepatirtais iš-
bandymais, kita vertus – leido 
labiau pažinti žmones, parodė, 
ar turime drąsos, ryžto auko-
tis dėl kitų. „Tikėjimas visada 
daro stebuklus – Naujuosius 
metus pasitikome su sveikais 
globotiniais“,- geromis žinio-
mis pasidalino D.Jasulaitis, 
linkėdamas niekada neprarasti 
šviesios vilties. 

Suteikiama galimybė 
pabūti arčiau Dievo

„Kaip ir visi žmonės, taip 
ir Šakių parapijos tikintieji 
gyveno apribojimų rėmuose, 
tačiau tikiuosi, kad ši izolia-
cija paskatino atrasti laiko in-
dividualiai maldai,- pasakojo 
vicedekanas, Šakių parapijos 
klebonas Vytautas Antanas 
Matusevičius.- Nuolat bėgda-
mi, skubėdami dabar turėjome 
galimybę pabūti su savimi ir 
pradėti gyventi tikrąja meile, 
o ne dekoracijomis, parodyti 
ją savo artimam žmogui supra-
timu, realia pagalba“. Klebono 
nuomone, didelio finansinio 

nuostolio parapija nepatyrė, 
nes padėjo savivaldybė, re-
mia tikintieji, nuolat atsiran-
da aukotojų. Apmaudu tik, 
kad pandemija neleido atlikti 
numatytų darbų – buvo ruo-
šiamasi sutvarkyti šaligatvius 
aplink bažnyčią, naujai perkloti 
trinkeles, tačiau šio sumanymo 
teko atsisakyti ir perkelti ki-
tiems metams, nes pavasarinis 
karantinas sutrukdė tinkamai 
organizuoti darbus. Vis dėlto 
ne materialūs dalykai, anot 
jo, svarbiausi. Anot klebono, 
didžiausias viruso laimėjimas 
– sutraukyti giminystės, ben-
drystės ryšiai, apibrėžti fizinio 
bendrumo atstumai, tačiau 
reikia tikėti, jog visa tai – tik 
laikina.

Suskambo Griškabūdžio 
varpas

Tai, kad metai nebuvo leng-
vi, pripažino ir Griškabūdžio 
bei Barzdų parapijų klebonas 
Vytautas Mazirskas, tačiau, 
jo nuomone, yra ir kuo pasi-
džiaugti – pandemija nesu-
trukdė „pagydyti“ dvejus metus 
tylėjusį Griškabūdžio bažnyčios 
varpą – šis suskambo trečiąjį 
Advento sekmadienį. Nors kol 
kas į Mišias tikinčiųjų varpas 
dar nekviečia, viltį suteikia jo 

skambesys kiekvieną vakarą 20 
val. meldžiantis į šv. Juozapą. 
Su viltimi dar vienerius metus 
pradeda ir parapijos klebonas 
– kadangi artėja Griškabūdžio 
bažnyčios 225 metų jubiliejus, 
viliamasi, kad ją bus galima 
papuošti 30-čia naujų patogių 
suolų. Reikėtų ir kosmetinio 
remonto šventoriaus tvorai. 
Pasidžiaugti galima ir vykusiais 
Šv. Onos atlaidais, santuoko-
mis, krikštynomis, bendro-
mis maldomis nuo birželio iki 
gruodžio vidurio, tik skaudu, 
kad kai kurių tikinčiųjų šeimas 
palietė netektys nuo COVID-
19 viruso. Barzdų Kristaus 
Karaliaus bažnyčia pasipuošė 
nauju altoriumi.

Parapijų tikintieji aukomis 
išlaiko ir bažnyčias, ir jų tarnus 
bei kleboną, paramą skyrė ra-
jono savivaldybė, todėl planuo-
jamus darbus tikimasi įveikti 
kaip ir dvasinį sąstingį, nepasi-
tikėjimą bei aplinkui tvyrančią 
viruso baimę. 

Įdomią istoriją apie varpo 
atradimą papasakojo Lekėčių 
bei Žemosios Panemunės kle-
bonas Ričardas Kmitas, aptar-
naujantis Lekėčių, Kretkampio, 
Paežerėlių ir minėtos Žemosios 
Panemunės parapijas. Rugsėjo 
mėnesį Žemosios Panemunės 

jos akivaizdoje atrado tikėjimą, 
kažkas pasinėrė į meditaciją“,-
tęsė pašnekovas, pasidžiaugda-
mas nuveiktais darbais – įreng-
ta šarvojimo sale ir  dar viena 
patalpa parapijiečių reikmėms. 
Visa tai padaryta sutelkus jėgas 
ir aktyviai išnaudojant vasaros 
laikotarpį. Sveikindamas savo 
parapijos žmones, A.Liepa dė-
kojo Dievui už palaimą ir ma-
lonę, už didelius ir mažus ste-
buklus, už bendrystę maldoje ir 
kasdieniniame gyvenime.

Tikriausiai dar visą sausio 
mėnesį Šakių rajono, kaip ir 
visos šalies tikintieji, dalyvaus 
virtualiose pamaldose, naujie-
nomis dalinsis internetinėse 
parapijų svetainėse, o savo baž-
nyčių slenksčius peržengs tik 
asmeninei maldai nurodytomis 
valandomis. Vis dėlto tikėjimo 
nei apriboti, nei įsprausti į jo-
kius, net pandemijos, rėmus 
neįmanoma, kaip ir nesinori 
2020 pavadinti bažnyčių tuš-
tėjimo metais. Bet...

Būtina kalbėti ir apie 
medžiagines problemas

Bet karantinas, be jokios 
abejonės, kaip ir pasaulietinių 
žmonių bendrystėje, taip ir 
tarp tikinčiųjų palieka susve-
timėjimo ženklus, todėl verčia 
galvoti, ar neatitols tikintieji 
nuo tikėjimo, nuo Mišių baž-
nyčioje, ar nepraras pareigos 
jas išlaikyti ir jomis rūpintis, 
ar padės išgyventi kunigams, 
kurie, deja, aptarnauja ne-
lygiavertes parapijas. Kaimo 
kunigams, klebonams visada 
nebuvo lengva, o šiuo metu 
ypač, nes traukiasi kaimai, kai 
kur gyvos lieka tik kelios trobos 
su vos krutančiais senukais. 
Tačiau paradoksas – tokie savo 
ganytojus prisimena dažniau 
nei sveiki ir darbingi.

Apie tai, kad šiuo metu 
ypač nelengva, kunigai kalba 
nedrąsiai – dvasinės tarnystės 
atstovai nėra pratę kalbėti apie 
medžiaginius dalykus. Tačiau 
kunigų išgyvenimas, įskaitant 
mokestines prievoles, ypač kai-
mo parapijose, yra išties rimta 
problema, apie kurią ne tik kad 
ne gėda, o būtina kalbėti. Kad 
Bažnyčia nėra valstybės išlai-
koma institucija, o tik pagal 
išgales savivaldybių remiama, 
ir tai – tik tiksliniams darbams 
atlikti, supranta ne kiekvienas 
parapijietis, kaip ne kiekvie-
nas suvokia, jog Bažnyčia, 
kaip pastebi kun. A.Liepa, 
yra ne pastatas ir jame Mišias 
atnašaujantis kunigas, bet ir 
pats parapijietis, kiekvienas ją 
lankantis žmogus. Deja, pa-
mirštantis, kad vienas iš dės-
nių, kuriuos Jėzus leido mums 
atrasti, skelbia – „Duokite ir 
jums bus duota“. Jei kunigams 
nereikės rūpintis savo fiziniu 
išgyvenimu ir mokesčiais, jie 
galės daugiau laiko skirti dva-
siniams tikinčiųjų reikalams. 
Tą pripažino ir Apaštalų Sostui 
Lietuvoje 2009-2014 metais 
rezidavęs arkivyskupas Luigi 
Bonazzi. Jis yra sakęs, kad jei 
kunigui nereikia pačiam pasi-
rūpinti savo išlaikymu, jis gali 
visą save pašvęsti tikinčiųjų 
reikmėms. 

Vitalija Ližaitienė

varpinėje vyko tvarkymo dar-
bai, ir balandžių „okupuotoje“ 
varpinėje, į kurią niekas neuž-
lipdavo, buvo atrastas 300 metų 
senumo varpas. Ši parapija 
nėra turtinga – sekmadieniais į 
Mišias čia susirenka vos apie 15 
žmonių. Vis dėlto klebonas tiki, 
kad Betliejaus žvaigždė tarsi 
stebuklas gali sužibti bet kur ir 
bet kada – juk spalio pabaigoje 
Lekėčių Šv. Kazimiero bažny-
čioje vyko Padėkos Mišios už 
pabaigtus jos vidaus remonto 
darbus bei naujo altoriaus kon-
sekracijos iškilmės. Tačiau ar 
tikintieji savo ganytoją prisi-
mena ne tik per šventes, bet 
ir dabar, ir ne tik tuomet, kai 
reikia laidoti, bet ir dalinantis, 
padedant jam išgyventi tokiu 
sudėtingu laikotarpiu?

Pasiilgo ne nuotolinio, o 
tikro bendravimo

Nuo rugpjūčio mėnesio 
Lukšių ir Sutkų parapijų kle-
bonu paskirtas kun. Eugenijus 
Naujalis džiaugiasi, kad tikin-
tieji jį priėmė šiltai, tačiau gerai 
su visais dar nespėjęs susipa-
žinti, pabendrauti taip, kaip 
per kalėdojimą. Jo nuomone, 
karantino įtaka neabejotina 
– žmonėms trūksta gyvo ben-
dravimo, jie ilgisi susitikimų, 
bendros maldos. Visose para-
pijose pastebima ši tendencija. 
Neabejotinai sumažėjo ir pa-
jamos – šiais metais į parapijos 
biudžetą surinkta tik trečdalis 
jų, nors mokesčiai nesumažėjo 
nė kiek. Bet pasidžiaugė, kad 
padeda rajono savivaldybė 
bei rėmėjai, kad geranoriškai 
talkina kai kurie parapijiečiai, 
o jų parama šiuo metu ypač 
svarbi.

Sintautų ir Slavikų pa-
rapijas aptarnaujantis kle-
bonas Artūras Vaškevičius 
praėjusius metus sudėliojo į 
kelis laikotarpius, pripažin-
damas, kad kiekvienas jų yra 
svarbus žmogiškųjų vertybių 
skalėje. Kovo-gegužės mėne-
siais buvo jaučiama stresinė 
situacija, nes susidurta su ne-
žinomybe, vasaros mėnesiais 
įtampa šiek tiek atslūgo, tačiau 
dvasinio pakilimo nesulaukta. 
Rugpjūčio pabaigoje vyko tra-
diciniai Šv. Baltramiejaus at-
laidai, kurių metu paminėtas 

atstatytos Sintautų bažnyčios 
25 metų jubiliejus. Nors su-
rengta tikrai didelė šventė, 
tačiau klebonas atviravo vis 
dėlto nesulaukęs pilnatviš-
ko parapijiečių džiaugsmo 
ruošiantis jubiliejui. Galbūt, 
spėjo jis, tam įtakos turėjo vis 
dar sklandantis koronaviruso 
šešėlis. Rudenį tęsėsi įprastas 
parapijos gyvenimas, šiek tiek 
ribojamas kaukių dėvėjimo bei 
atstumų laikymosi, o metų pa-
baigoje vėl teko išgyventi ka-
rantiną bei aukoti šv. Mišias 
nedalyvaujant tikintiesiems. 
Sudėtingi metai su pakilimais 
bei nuosmukiais neabejotinai 
įtakojo finansinę parapijos pa-
dėtį. Kunigas teigia, kad šiais 
metais nebus galima kalėdoti, 
o tos aukos reikalingos visiems 
metams prisidėti prie keturių 
bažnyčių – dviejų Sintautuose, 
Valakbūdyje ir Slavikuose – iš-
laikymo, iš kurių tik dvi yra 
veikiančios. Tikintieji turi ži-
noti, sakė jis, kad klebonai ne 
tik savo išgyvenimu rūpinasi, 
bet yra atsakingi už pastatų iš-
laikymą, draudimus, civilinius 
mokesčius bei mokesčius vys-
kupijai, priešgaisrinę saugą. „Iš 
savo parapijos žmonių prašau 
supratimo ir palaikymo, nes 
laikotarpis nebuvo ir vis dar 
nėra lengvas – kaip ir kiekvie-
nam“,- kalbėjo A.Vaškevičius. 
Šiais metais laukia Valakbūdžio 
Švč. Mergelės Marijos Angelų 
Karalienės bažnyčios 100-
mečio paminėjimas. Ten pa-
staraisiais metais vyko bažny-
čios remonto darbai, o pernai 
rudenį tvarkoma aplinka. Be 
parapijos žmonių tokių svar-
bių jubiliejų minėjimai ir didie-
ji remonto darbai bažnyčiose 
vieno klebono pečiams tiesiog 
nepakeliami.

Patys didžiausi darbai 
atlikti sunkmečiu

„Nors šiuo metu negalime 
išgyventi fizinės bendrystės, iš-
gyvename dvasinę, nes Dievo 
meilė kaip saulės spinduliai 
– ji pasiekia kiekvieną“,- kal-
bėjo Gelgaudiškio parapijos 
klebonas Arvydas Liepa, pri-
tardamas, kad metai buvo ypa-
tingi, tačiau bloguoju minėti jų 
nederėtų. „Žmonės ir gimė, ir 
mirė, galbūt kažkas pandemi-

Kad sumažėjo krikštynų, santuokų, kad negali lankyti 
kalėdodamas, pripažino ir Griškabūdžio parapijos klebonas 
Vytautas Mazirskas. Iš esamų pavienių aukų išlaikyti bažnyčią, 
sumokėti mokesčius ir išgyventi – nelengva. S.Sinkevičiaus nuotr. 

Nuo gruodžio 16 dienos bažnyčios ištuštėjo, Mišios vyksta tuščiose erdvėse, tačiau žmonės pavieniui gali užsukti tuomet, kai jos būna 
atviros. S.Sinkevičiaus nuotr. 
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Pradinio ugdymo skyrių laukia nokautas  Kelias valandas trukęs posė-
dis, kuriame svarstyti itin jaut-
rūs klausimai neišvengė pykčių 
ir nesutarimų. Mažiausiai aud-
rų sukėlė Kidulių pagrindinės 
mokyklos Sudargo Martyno 
Sederevičiaus pradinio ugdymo 
skyrius. Jame nuo šio rugsėjo 
dviejose 1-4 junginėse klasėse 
mokosi 12 mokinių. Mišrią 
ikimokyklinę–priešmokykli-
nę ugdymo grupę lanko dar 
septyni vaikai. „Rugsėjo 1 die-
ną Sudargo pagrindinio ug-
dymo skyrius tapo pradiniu 
ugdymo skyriumi. Vienokį ar 
kitokį sprendimą turime pri-
imti ir šiais metais“,- priminė 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vyriausiasis specia-
listas Gintaras Demenius. 

Neišvengiamiems po-
kyčiams Kidulių pagrindi-
nės mokyklos direktorius 
Robertas Sakas neprieštara-
vo. „Sprendimas labai sunkus, 
bet situacija yra tokia, kokia 
yra“,- kalbėjo jis. Direktorius 
iš Sudargo į Kidulius atvyku-
siems vaikams žada geresnę ug-
dymo kokybę nei skyriuje. Be 
to, anot jo, neturėtų nukentėti 
ir skyriuje dirbantys žmonės. 
Jau po reorganizacijos dauge-
lis mokytojų įsidarbino Kidulių 
pagrindinėje mokykloje, anot 
jo, ir likę skyriaus darbuotojai 
galėtų joje gauti darbą. R.Sakas 
tikino, jog nekiltų problemų nei 
dėl mokinių, nei dėl darželinu-
kų pavėžėjimo.

Skyrius galėtų „užgesti“ 
savaime

Panašioje situacijoje atsidū-
rė ir Griškabūdžio gimnazijos 
Žvirgždaičių pradinio ugdy-
mo skyrius. Tik vaikų čia dar 
mažiau nei Sudarge. Vienoje 
jungtinėje klasėje mokosi vos 
devyni mokiniai, darželinukai 
šiame skyriuje neugdomi.

Griškabūdžio gimnazijos 
direktorius Arūnas Šalnaitis 
siūlė, jog mokiniai galėtų 
dar vienerius metus mokytis 
Žvirgždaičiuose, o iš ketvirtos 
klasės išėjus penkiems moki-
niams, mokyklėlė „užgestų“ 
savaime. „Daugiau vaikų į pir-
mą klasę net neateis, jų tiesiog 
nėra. Jeigu nutartumėte, kad 
skyrius liktų, šis sezonas būtų 
tikrai paskutinis“,- aiškino jis. 
Šio skyriaus išlaikymas per pa-
skutinius metus kainavo apie 4 
tūkst. eurų.  

„Ką išspręsime, jeigu dar 
metus tą ugdymą čia tęsime? 
Galvokime apie vaikus. Be 
to, ar tikrai galime leisti ir 
toliau gyvuoti šiam skyriui, o 
kitus uždaryti, nors čia vaikų 
yra mažiausiai?“,- teiravosi 
D.Jakavičius. Anot A.Šalnaičio, 
uždarius skyrių būtų galima 
užtikrinti vaikų pavėžėjimą į 
Griškabūdį, tačiau ten dirban-
ti mokytoja veikiausiai netektų 
darbo.  

Norėtų, jog liktų bent 
darželinukai

Dar rudenį Švietimo, kultū-
ros ir sporto komiteto nariai 

lankėsi Kudirkos Naumiesčio 
Vinco Kudirkos gimnazijos 
Panovių pradinio mokymo sky-
riuje, kur susitiko su skyriuje 
dirbančiais žmonėmis bei mo-
kinių tėveliais. Bendruomenė 
prašė skyriaus neuždaryti. 

Tačiau šiame skyriuje vie-
noje 1-4 jungtinėje klasėje mo-
kosi tik šeši vaikai. Dar aštuoni 
ikimokyklinio-priešmokyklinio 
amžiaus piliečiai lanko po sky-
riaus stogu veikiančią ugdymo 
grupę. 

Į komisijos narius kreipęsis 
Vinco Kudirkos gimnazijos 
direktorius Romas Eikevičius 
pasakojo, jog nuo 2021 metų 
rugsėjo skyrių turėtų lankyti 
11 ikimokyklinukų bei prie-
šmokyklinukų, jis vylėsi, jog jų 
atsiras ir daugiau. „Į Panovius 
neseniai atsikėlė dvi jaunos šei-
mos, tikimės, kad jų atsiras dar 
daugiau. Manau, kad skyriuje 
ir toliau turėtų veikti darželis. 
O palikus darželinukus galė-
tume skyriuje ir toliau ugdyti 
pradinukus, juk vis tiek reikės 
rūpintis pastatu. Tokį norą yra 
išsakiusi Panovių bendruome-
nė, o aš ją palaikau“,- kalbėjo 
jis. Direktoriui pritarė ir jo 
pavaduotojas ūkio reikalams, 
Panovių bendruomenės cen-
tro pirmininkas ir komisijos 
narys Bernardinas Petras 
Vainius. „Dabar Panoviuose 
parduodami dar du namai ir du 
butai, todėl ikimokyklinukams-
priešmokyklinukams turėtume 
suteikti galimybę mokytis ša-
lia namų. Kalbant apie ūkines 
išlaidas, šis skyrius nesukelia 
problemų gimnazijai, išlaidos 
labai mažos. Jeigu mūsų geo-
grafija būtų panaši į Sudargo, 
tuomet jau seniai būčiau sakęs, 
jog reikia šį skyrių uždaryti, bet 
taip nėra. Panovių bendruome-
nė labai nori išlaikyti darželį“,- 
kalbėjo jis.  

Vicemeras ir toliau atkakliai 
aiškino, jog vaikus iš gretimų 
kaimų į skyrių veža mokykli-
nis autobusiukas, dar keturių 
vaikų pavėžėjimu iš Naudžių 

kaimo pasirūpina pradinių kla-
sių mokytoja. Jis teiravosi, kas 
darželinukus vežtų į skyrių tuo 
atveju, jeigu jame liktų tik mišri 
ikimokyklinukų-priešmokykli-
nukų grupė.  

Anot R.Eikevičiaus, pa-
vėžėjimą reikėtų organizuoti 
gimnazijai, o vicemeras pa-
stebėjo, jog tas pats auto-
busiukas vaikus galėtų vež-
ti ir į Kudirkos Naumiestį. 
Tačiau R.Eikevičius teigė, kad 
Panovių skyriaus darželinukai 
į Kudirkos Naumiesčio darželį 
netilptų.

Tuomet D.Jakavičius primi-
nė Lukšių Vinco Grybo gimna-
zijos pavyzdį, kai priešmokyk-
linukai ugdomi ne darželyje, o 
gimnazijoje – taip lukšiečiai 
išsprendžia vietų darželyje 
trūkumą. Tačiau R.Eikevičius 
priešmokyklinės grupės gim-
nazijoje steigimą numato tik 
2022 metų rugsėjį. Anot gim-
nazijos vadovo, šiuo metu pir-
mame aukšte nėra vietos steigti 
tokią grupę. Vicemeras taip pat 
teiravosi, ar skyrių lankančių 
darželinukų tėvai patys pasi-
rūpins vaikų pavėžėjimu, jeigu 
skyrius Panoviuose liktų. „Jeigu 
ne, vaikus gimnazijos autobu-
siukas į Kudirkos Naumiestį 
gali atvežti taip, kaip jų brolius, 
seses ir kaimynus“,- nukirto jis. 
Direktorius žadėjo šį klausimą 
apsvarstyti su tėveliais, o atsa-
kymą pateikti kito komisijos 
posėdžio metu.

Likę komisijos nariai prita-
rė, jog mokytis vienoje jungti-
nėje klasėje – ne į naudą. „Jeigu 
paliktume vieną jungtinę klasę, 
ko gero, pagarsėtume visoje 
Lietuvoje. Tai tikrai nėra ge-
ras pavyzdys. O ko imtis dėl 
darželinukų – nežinau, gal-
voju ir kaista galva“,- kalbėjo 
Antanas Burkšaitis. Jam pri-
tarė ir „Žiburio“ gimnazijos 
direktorė Jūratė Mozūraitienė. 
„Darytume nusikaltimą, jeigu 
paliktume pradines klases. 
Taip pat manau, kad pavėžėji-
mo klausimą išspręsti lengviau 

nei įstaigoje organizuoti ugdy-
mą“,- dėstė ji. 

Komisijos nariai sutiktų 
uždaryti Panovių pradinio ug-
dymo skyrių, o dėl ikimokyk-
linio-priešmokyklinio ugdymo 
grupės galutinį sprendimą žada 
priimti po dviejų savaičių. 

Skyrių iškeistų į vaikų 
dienos centrą  

Tikėtina, jog paskutinius 
mėnesius skaičiuoja ir Šakių 
„Varpo“ mokyklos Siesartėnų 
pradinio ugdymo skyrius. Šiuo 
metu jame, dviejose jungtinėse 
klasėse, mokosi dešimt 1-4 kla-
sės mokinių ir septyni priešmo-
kyklinukai-ikimokyklinukai. 

Šakių „Varpo“ mokyklos di-
rektoriaus pavaduotojas ūkiui 
Mindaugas Venckūnas pasako-
jo, jog net skyriaus darbuotojai 
nujautė, kad skyrius gali būti 
uždarytas jau šiais mokslo me-
tais. „Skyriuje vaikų tikrai labai 
mažai. Uždarius skyrių, vaikai 
galėtų būti vežami į Šakius 
arba Slavikus“,- pasakojo jis. 
M.Venckūnas pridūrė, jog ne-
mažai kainuoja išlaikyti ir patį 
pastatą. Vien anglims 2019-
2020 metams išleista daugiau 
nei 3 tūkst. eurų.

Prie diskusijos prisijungusi 
Gotlybiškių seniūnaitė Audra 
Atažanovienė sutiko su išsa-
kytomis nuomonėmis. Anot 
jos, daugelis šios gyvenvietės 
vaikų ir taip mokosi Šakiuose. 
„Tačiau kaime vaikų yra, tad 
reikėtų pagalvoti apie jų už-
imtumą. Vasarą rengiau užsi-
ėmimus, o vaikų į renginius su-
sirinkdavo apie 25. Sutiktume 
dėl skyriaus uždarymo, jeigu 
Gotlybiškiuose būtų įkurtas 
vaikų dienos centras“,- bandė 
derėtis ji. 

Dienos centro idėją palai-
kė ir ten dirbanti mokytoja. 
„Daugiau vaikučių neišpe-
šime, yra kiek yra. Smagu, 
kai pradinukas eina į beveik 
kieme esančią mokyklą, leis-
ti kitur – sunku. Bet viską 
suprantame, puikiai žinome 

Vyriausybės nusiteikimą prieš 
jungtines klases, tokia realybė, 
aišku, būtų smagu išlikti“,- 
dėstė Siesartėnuose dirbanti 
mokytoja. Teirautasi, ar trys 
Siesartėnuose dirbančios mo-
kytojos liktų be darbo, tačiau 
į šį klausimą M.Venckūnas kol 
kas atsakyti negalėjo. 

D.Jakavičius pasakojo, kad 
anksčiau Gotlybiškių ben-
druomenė vaikų dienos cen-
tro klausimo nebuvo iškėlusi. 
Tačiau dabar jam kilo dar viena 
abejonė – ar tokio centro tik-
rai reikės, jeigu vaikai mokysis 
„Varpe“, kur yra prailginta gru-
pė, be to, Šakiuose taip pat yra 
vaikų dienos centras, Sporto 
centras ir kitos veiklos.  

Vis tik seniūnaitė liko prie 
savo minties.

Slavikų skyriui turėtų 
taikyti išimtį 

Dar 2020 metų rugpjūčio 
1 dieną Slavikų pagrindinė 
mokykla tapo Šakių „Varpo“ 
mokyklos pradinio ugdymo 
skyriumi. O dabar svarstomas 
ir šio skyriaus likimas. Skyriuje, 
dviejose jungtinėse klasėse, 
mokosi 11 pradinukų. O prie-
šmokyklinukų–ikimokyklinukų 
grupę lanko devyni darželinu-
kai. Vis tik G.Demenius tikino, 
jog norėtų išsaugoti šį skyrių, 
tačiau taip pat norėtų, jog 
skyriuje veiktų pilnos dienos 
ikimokyklinio ugdymo grupė. 

M.Venckūnas pasakojo, kad 
šį skyrių tikrai būtų galima 
palikti. „Slavikai yra pasienio 
ruože, į šį skyrių būtų patogu 
važiuoti tiek iš Rociškių, tiek iš 
Panovių. Mano žiniomis, keli 
vaikai iš Siesartėnų šį skyrių 
jau lanko. Be to, kai perėmėme 
Slavikų skyrių, nė karto nepir-
kome kuro šildymui, pastatas 
apšildomas krosnelėmis – ten 
labai jauku, šilta. Taip pat ši 
mokyklėlė turi rėmėją, kuris 
nuolat padeda mokiniams. 
Lauke pastatyti nauji spor-
tiniai įrenginiai. Jie turi net 
lauko klasę“,- pliusus vardino 
M.Venckūnas.

O darželinukus ugdanti 
Lidija Brazauskienė pasakojo, 
jog ir vaikų turėtų netrūkti. 
„Šiuo metu ugdau devynis 
vaikučius, kitais mokslo me-
tais turėtų būti dešimt vai-
kučių. Dar kitais metais net 
septyniems vaikams sueis 
treji metukai, vėliau tokių bus 
dar septyni. Net pačiai sunku 
patikėti, bet vaikų tikrai yra ir 
bus“,- tikino ji.

Paskaičiuota, jog kitą rugsė-
jo 1-ąją į skyrių turėtų sugužėti 
14 pradinukų.  

Vicemeras taip pat pastebė-
jo, jog Slavikuose yra daugiau 
vaikų nei kitose seniūnijose. 
„Slavikai turi pranašumą ir 
dėl atstumo, iki „Varpo“ yra 
maždaug 20 kilometrų. Todėl 
norėtume, jog Slavikų skyrius 
išliktų, o ten veiktų pilnos die-
nos darželinukų grupė“,- kal-
bėjo jis. Šiai idėjai pritarė ir kiti 
komisijos nariai.

Nemato prasmės keisti 
mokyklos nuostatų

Posėdžio metu kalbėta ne 
tik apie skyrių likimą. Šakių 
„Varpo“ mokyklos bei Plokščių 
ir Kriūkų mokyklų-daugia-
funkcių centrų nuostatuose 
vis dar nėra patvirtinta, jog 
šiose mokyklose įteisinta tik 
pagrindinio ugdymo pirmoji 
pakopa  (1-8 klasės), nors jau 
2020 metų rugsėjo 1 dieną 
tiek Plokščiuose, tiek „Varpe“ 
nebebuvo komplektuojamos 
devintos klasės, Kriūkuose 
jos nekomplektuojamos dar 
seniau. 

Tačiau šį sprendimą ypač 
kritikavusi Kriūkų mokyklos-
daugiafunkcio centro direktorė 
Lilija Liutvinienė pasakojo, kad 
nemato prasmės keisti esamų 
nuostatų.  

„Kodėl negali likti pagrindi-
nis ugdymas, o mes dirbtume 
pagal situaciją? Ugdymas galė-
tų būti lankstus. Jeigu ta klasė 
ir susiformuotų, savivaldybei 
nereikėtų prisidėti nei centu. 
Esame mokykla-daugiafunk-
cis centras, o ne progimnazija. 
Nematau nė prasmės, nei nau-
dos“,- dėstė L.Liutvinienė. 

Vicemeras tokią vadovės 
poziciją pavadino „įdomia“. 
„Pagalvokime, kokie reikala-
vimui keliami 9-10 klasėms 
– vadovėliai, specialistai ir visi 
kiti dalykai. Vėl įsitraukiame į 
įtampas ir žaidimus, tam ir 
darome pertvarką, kad to iš-
vengtume. Kaip paprasta, kai 
mokinys žino, kad mokykloje 
mokysis iki devintos klasės, vė-
liau rinksis profesinę ugdymo 
įstaigą arba gimnaziją. Reikia 
baigti visas šias spekuliacijas“,- 
rėžė jis. D.Jakavičius pridūrė, 
kad niekas pasivadinti progim-
nazija neliepia, tačiau pakopa 
nuostatose turi būti aiški. 

Tačiau L.Liutvinienė su 
vicemero nuomone nesutiko. 
„Nereikėtų plakti miesto ir kai-
mo mokyklų. Vieną kartą dė-
mesį reikėtų atkreipti ir į kaimo 
mokyklas, paanalizuoti jų re-
zultatus, pridėtinę vertę, kurią 
jos kuria. Aš nematau prasmės 
keisti nuostatus. Be to, moki-
niai mūsų įstaigoje jau ne pir-
mus metus ugdomi iki devintos 
klasės, jokių problemų nekilo, 
viskas vyksta natūraliai“,- savo 
pozicijos laikėsi ji.

Tačiau vicemero mintį pa-
laikė ir kiti komisijos nariai, 
kurie vieningai pritarė keisti 
išvardintų mokyklų nuosta-
tus. Komisijos narė Margarita 
Liukaitienė pastebėjo, jog 
palikus „atrištus raištelius“, 
šis klausimas taip ir nebus iš-
spręstas. O A.Burkšaitis sakė, 
jog su direktorės pozicija su-
tiktų, jeigu vaikų skaičius didė-
tų, tačiau jis nemano, jog toks 
stebuklas įvyks. 

Komisija planuoja rinktis 
sausio 26 dieną, tada ir bus ga-
lutinai nuspręsta, koks likimas 
laukia visų išvardintų ugdymo 
įstaigų. 

Rajono vadovai vertins pavaldžių įstaigų vadovų darbąKaip ir kasmet, sausio-
vasario mėnesiais rajono 
savivaldybės vadovybė 
vertina kultūros, švie-
timo, socialinių įstaigų, 
taip pat savivaldybės ad-
ministracijos darbuotojų 
bei seniūnų praėjusių 
metų veiklą.

Rajono savivaldybės meras 
Edgaras Pilypaitis numatęs kul-
tūros ir švietimo įstaigų vadovų 
veiklą už 2020 metus vertinti 
sausio 26-27 dienomis, o švie-
timo įstaigų – vasario mėnesio 
pabaigoje. Savivaldybės admi-

nistracijos direktorius Dainius 
Grincevičius vertins savivaldy-
bės administracijos skyrių ve-
dėjų, seniūnų ir tiesiogiai jam 
pavaldžių specialistų – vyriau-
siosios specialistė (tarpinstitu-
cinio bendradarbiavimo koor-

dinatorės) Aušros Pavydienės, 
vyriausiosios specialistės (sa-
vivaldybės gydytojos) Editos 
Zubrickienės ir vyriausiosios 
specialistės (jaunimo reika-
lų koordinatorės) Danutės 
Jurgutienės darbą.

Valstybės tarnautojai pir-
mą kartą bus vertinami per 
Valstybės tarnybos departa-
mento sistemą. Administracijos 
direktorius teigė, kad iki sausio 
20 d. skyrių vedėjai turi užpil-
dyti specialias anketas, o iki 

vasario 1 d. – jų veikla turi būti 
įvertinta.

Skyrių specialistų veiklos 
vertinimą atliks skyrių vedė-
jai.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Komisija išimtį žada taikyti tik Šakių „Varpo“ mokyklos Slavikų pradiniam ugdymo skyriui. 
S.Sinkevičiaus nuotr.   
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Į kaimą grįžta išsilavinusių ūkininkų kartaLoreta BATAITIENĖ

Baigti mokslus ir 
įsitvirtinti mieste 
– daugelio jaunų žmonių 
tikslas. Tačiau ir kaimui 
reikia išsilavinusio, 
drąsaus jaunimo, 
kuris nebijotų darbo ir 
išmanytų naujausias 
technologijas. Barzduose 
gyvenantys jaunieji 
ūkininkai Grita ir Audrius 
Balašaičiai per dvejus 
metus įgyvendino 
ambicingą planą 
– gimtajame kaime įkūrė 
vištų dedeklių fermą.

Atostogas iškeitė į verslą
„Vasarą daug darbų, nes ūki-

ninkaujame, todėl ir anksčiau 
retai ištrūkdavome pailsėti, 
bet žiemą poilsiui likdavo lai-
ko. Pradėjus paukštininkystės 
verslą, atostogas bent kol kas 
teks atidėti, nors vaikai klausi-
nėja apie jas“,- šypsosi tris vai-
kus auginantys 36 metų Grita 
ir 38 metų Audrius Balašaičiai. 
Gruodžio mėnesį jie į Barzdų 
miestelio pakraštyje esančias 
naujas fermas parsigabeno trijų 
mėnesių amžiaus 20 tūkstančių 
vištų, kurios netrukus pradėjo 
dėti kiaušinius. Per metus jos 
turėtų padėti apie 16,5 mln. 
kiaušinių. Pasak A.Balašaičio, 
pirmuosius kelis šimtus, o pa-
skui ir tūkstančius kiaušinių 
buvo įdomu ir tuo pačiu sudė-
tinga rinkti. Nors darbas auto-
matizuotas, tačiau mechaniz-
mai be žmogaus neveikia. Su 
naujais iššūkiais teko apsiprasti 
ir ūkio savininkams, ir tolimą 
kelionę iš kitos šalies išgyve-
nusiems paukščiams.

Galima sakyti, kad dabar 
vištos gyvena mažiausiai trijų 
žvaigždučių viešbutyje – tri-
mis aukštais išdėstytose višti-
dėse paukščiai vaikšto laisvai, 
ant minkšto šiaudų kraiko, o 
kiaušinius deda į specialias 
gūžtas, užtamsintas raudono-
mis užuolaidėlėmis. Ūkininkai 
paaiškina, kad vištos kiaušinius 
deda tamsesnėje vietoje, todėl 
gūžtos turi skendėti tamsoje. 
Iš gūžtų kiaušiniai patenka ant 
transporterio ir juo keliauja į 
kitą, rūšiavimo, patalpą. Čia iš-
manūs įrenginiai juos ženklina 
ir dėlioja į dėžutes.

Fermoje – kaimiški 
kiaušiniai

Nors tvarte yra didelis kie-
kis vištų, patalpose oras nosies 
neriečia. Čia nėra šildymo si-
stemos, nes paukščiai patys 
išskiria pakankamai šilumos. 
„Klimatas patalpose labai svar-
bu, nes nuo to priklauso vištų 
sveikata ir produktyvumas. 
Kai paukštis jaučiasi gerai, 

tai ir deda daugiau kiaušinių. 
Mūsų tikslas – surinkti po 18 
tūkstančių kiaušinių, o dabar 
jų surenkama po 16 tūkstančių 
per parą“,- sako A.Balašaitis.

Paukščiai maitinami na-
tūraliais pašarais – grūdais, 
kukurūzais, soja, kitais racio-

ne numatytais ingredientais. 
„Pašaruose nėra jokių priedų, 
tik visavertis pašaras, iš kurio 
paukštis gauna visas reikiamas 
maisto medžiagas. Vištos gali 
palesti žvyro, atsigerti van-
dens“,- pasakoja A.Balašaitis.

G.Balašaitienė dažnai su-

laukia klausimo, ar ūkyje au-
ginamų vištų kiaušiniai yra 
kaimiški. „Vištos auginamos 
ir šeriamos geresnėmis sąlygo-
mis nei įprasta kaime. Jos čia 
laisvai juda, vaikšto ant šiaudų 
kraiko, gauna kokybiškus pa-
šarus, kiaušiniai tiriami dėl sal-

šėryklos, paukščiai lesinami po 
keturis kartus per dieną pagal 
specialią receptūrą pagamintu 
pašaru. Kiekvienoje paukštidė-
je įrengtas lašelinis girdymas. 
Tokia sistema leidžia taupyti 
vandenį, palaikyti švarą paukš-
tidėse bei vištoms tiekti švarų, 
ne užsistovėjusį vandenį.

Auginamos vištos laiko-
mos paukštidėse su natūralia 
šviesa ir dirbtinu apšvietimu. 
Pasibaigus 12 mėnesių vištų 
auginimo ciklui, paukštidės iš-
tuštinamos, vištos dedeklės iš-
vežamos pagal sutartis su pro-
dukcijos pirkėjais tolimesniam 
panaudojimui. Ištuštinus fermą 
atliekamas jos valymas ir dez-
infekavimas ir atvežamos kitos 
vištos. Teko investuoti apie 1 
mln. eurų, o Europos Sąjungos 
parama sudarė maždaug 300 
tūkst. eurų.

Balašaičiai ilgai galėtų 
pasakoti apie biurokratines 
kliūtis, kurias teko įveikti, ir 
kiek jų laukia ateityje, tačiau 
viliasi, kad Valstybinė maisto ir 
veterinarijos tarnyba arba kita 
institucija nežlugdys verslo, bet 
patars ir padės įsitvirtinti.

Jaunatviškos drąsos 
neužgesins net 
karantinas

Jeigu ne karantinas, 
G.Balašaitienės ūkis Barzduose 
būtų pradėjęs antrosios fermos 
statybas. Tačiau dabartinė si-
tuacija pakoregavo planus,- 
statybas teko atidėti ir galvoti 
apie kiaušinių realizavimą. Jų 
poreikis gerokai sumažėjo, 
kai duris užvėrė maitinimo, 
ugdymo įstaigos, kaimo tu-
rizmo sodybos. „Būtų liūdna, 
jeigu reikėtų išgyventi vien iš 
vištų dedeklių fermos. Kadangi 
ūkininkaujame ir užauginome 
neblogą javų bei rapsų der-
lių, iš jo ir gyvename“,- sako 
G.Balašaitienė.

Projekte numatytas dviejų 
fermų kompleksas, kuriame 
bus auginama 40 tūkst. vištų. 
Jos per metus turėtų padėti 
apie 13 mln. kiaušinių. Kadangi 
veikia tik viena ferma, pajėgu-
mai perpus mažesni. Projektą 
ES paramai gauti padėjo pa-
rengti Lietuvos žemės ūkio 
konsultavimo tarnybos Šakių 
biuro specialistai.

Ūkininkė G.Balašaitienė 
deklaruoja apie 113 hektarų 
žemės, kurioje iš fermos gau-
tas mėšlas ir bus skleidžiamas. 
Kadangi tokio ploto nepakan-
ka, sutiko padėti ir dalį laukų 
tręšimui paskolins Gritos 
tėtis, arti tūkstančio hektarų 
pasėlių deklaruojantis Barzdų 
krašto ūkininkas Raimondas 
Maskvytis.

Gritos Balašaitienės ūkyje, 
be šeimos narių, įdarbinti trys 
pagalbininkai. Pati Grita rūpi-
nasi logistika, o vyrui Audriui 
tenka ūkiški darbai – paukščių 
priežiūra, pašarų racionas, pro-
dukcijos realizavimas.

Vyresnio amžiaus ūkinin-
kai pamažu traukiasi iš akty-
vios veiklos, jų ūkius perima 
įpėdiniai. Jaunieji ūkininkai 
Balašaičiai šypsodamiesi 
sako, kad dabar neturi kito 
pasirinkimo – tik eiti į priekį 
ir kiaušiniais aprūpinti rajono 
gyventojus, o paskui tiekti ir 
didmeninei prekybai.

moneliozės. Skirtumas tik toks, 
kad paukščiai neišleidžiami į 
lauką, todėl neturi kontakto su 
laukiniais paukščiais ir nėra ri-
zikos užsikrėsti pavojingomis 
ligomis. Kiekvieno skonio rei-
kalas, bet mūsų auginamų vištų 
kiaušiniai skanesni nei pirkti 
parduotuvėje. Juos maistui 
naudojame ir patys“,- patiki-
na jaunoji ūkininkė. Jos vyras 
atkreipia dėmesį, kad kiaušinių 
galiojimo laikas – 20 dienų, 
nors kitose Europos Sąjungos 
šalyse šis terminas dvigubai 
didesnis.

Naujiems pokyčiams 
paskatino ES parama

Jauni ir drąsūs ūkininkai 
kurti vištų dedeklių fermą nu-
sprendė sužinoję apie Europos 
Sąjungos (ES) paramą paukš-
tynams. „Nuolat domimės 
naujovėmis, todėl, sužinoję 
apie prioritetą remti paukščių 
ūkius, nusprendėme paban-
dyti. Iš pradžių galvojome au-
ginti broilerius, bet paukštynui 
Skuodo rajone vadovaujantis 
Gintautas Šmaižys patarė kurti 
vištų dedeklių fermą. Jis mums 
ir iki šiol negaili gerų patari-
mų“,- kalbėjo G.Balašaitienė.

Dokumentų rengimas pa-
ramai gauti prasidėjo 2018 
metais, o statybos truko lygiai 
metus ir 2020 metų gruodį 
fermose jau kudakavo vištos. 
Ferma yra šiuolaikiška ir mo-
derni, joje įrengtos automatinės 

Vieninteliame rajone tokio dydžio paukštininkystės ūkyje auginama 20 tūkst. vištų ir tai dar tik pusė projekto-, planuojama statyti dar 
vieną fermą. S.Sinkevičiaus nuotr.

Barzduose gyvenantys ūkininkai Grita ir Audrius Balašaičiai per dieną surenka apie 16 tūkst. 
kiaušinių, o ar jie skiriasi nuo kaimiškų, nesunku įsitikinti paragavus – produktas šviežias ir 
kokybiškas. S.Sinkevičiaus nuotr.

Jaunieji ūkininkai Balašaičiai vištų ūkį įkūrė sužinoję apie Europos Sąjungos paramą, kuri ir paskatino imtis naujo verslo. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Net patyrusiam žvejui didžiausia žuvis – dar nepagauta

Be vandens žmonių palikti negali, bet ir tiekti teisės neturi

Loreta BATAITIENĖ

Žvejams įprastomis lauko 
sąlygomis iškilmingo 
Laisvės gynėjų dienos 30-
mečio išvakarėse rajono 
žvejai jau dvidešimtus 
metus rinkosi į konkur-
so „Didžiausia metų 
žuvis“ apdovanojimus. 
J.Delnevičiaus įmonės 
bei Šakių medžiotojų ir 
žvejų draugijos įsteigtos 
apdovanojimų taurės ir 
suvenyrai įteikti devy-
niems nugalėtojams.

Kimba ir ant slieko
Šakių mieste, Vytauto gat-

vėje, prie įsikūrusios Juozo 
Delnevičiaus žūklės reikmenų 
parduotuvės sausio 12 dieną 
būriavosi žvejai. Laikydamiesi 
saugaus atstumo, dėvintys vei-
dą dengiančias kaukes, jie šne-
kučiavosi apie praėjusių metų 
laimikius, svarstė, kada bus 
sušvelnintos karantino sąlygos 
ir nevaržomai galės ištrūkti į 
žvejybą kitose savivaldybėse.

J.Delnevičius teigė meškerės 
iš rankų neišleidžiantis nuo vai-
kystės, o jaunai atrodantis, nes 
žvejyboje praleistas laikas neį-
skaičiuojamas į gyvenimo truk-
mę. Jis paminėjo, kad pernai 
buvo neblogi metai – pavyko 
organizuoti meškeriotojų plū-
dine meškere varžybas, kuriose 
aktyviai dalyvavo ir moterys, 
taip pat žvejų mėgėjų varžybos 
vyko ir Gotlybiškiuose.

Šakių medžiotojų ir žve-
jų draugijos pirmininkas 
Algimantas Glikas, taip pat 
šios organizacijos medžioklės 
žinovas žuvininkas Gintautas 
Liepuonis pasveikino kon-
kurso dalyvius, sužvejojusius 
įspūdingus laimikius ir linkėjo 
geros žvejybos šiais metais.

Suvenyras už jaunatvišką at-
kaklumą ir Girėnų tvenkinyje 
ant slieko sužvejotą daugiau 
nei dviejų kilogramų karosą 
įteiktas aistringo meškerioto-
jo Viliaus Keršio dukrai Indrei 
Keršytei. Žvejo skulptūrėlė 
atiteko Mantui Avdėjenkovui, 
kuriam užkibo įpūdingo dy-
džio dešimt kilogramų svėręs 
amūras. „Tikiu, kad iš šio jauno 
žmogaus išaugs doras gamtos 
mylėtojas, gamtos turtų sau-

gotojas ir puoselėtojas“,- sakė 
J.Delnevičius.

Kibo ne tik sterkai ir 
lydekos

Apdovanojimų taurė įteikta 
Tautvydui Unguvaičiui, kuris 
plūdine meškere sužvejojo 3,25 
kg karosą. Žuvį jis suviliojo ku-
kurūzų-musės lervutės jauku. 
Apdovanotas ir viename iš ra-

jono tvenkinių ant mikromasa-
liuko net 1,84 kg sveriantį ešerį 
sugavęs Audrius Užupis. Dar 
įspūdingesnį, keturis kilogra-
mus svėrusį, karšį Nemune ant 
musės lervutės pagavo Dainius 
Žalnora. Konkurso „Didžiausia 
metų žuvis“ vieno iš lyderių 
– Vytauto Unguvaičio – sąs-
kaitoje Nemune spiningu su-
žvejotas 5,4 kg sterkas, už kurį 

Loreta BATAITIENĖ

Žemdirbių arba kaimo 
bendruomenių žinioje 
buvo vandens gręžinių, 
kurių vanduo naudotas 
ne tik ūkio poreikiams, 
bet tiektas gyventojams. 
Seimo narys Giedrius 
Surplys inicijavo disku-
siją su aplinkos ministru 
Simonu Gentvilu, po 
kurios abejonių nepaliko 
– vandenį galės tiekti 
tik licencijuota įmonė, 
o kitiems gresia sankci-
jos. Nelaukusi skaudžių 
pasekmių, Griškabūdžio 
žemės ūkio bendrovė 
dalį vandentiekio tinklų 
pasiūlė įsigyti UAB „Šakių 
vandenys“.

Išpirks vandentiekio 
tinklus

Į savivaldybės tarybą krei-

pėsi UAB „Šakių vandenys“ di-
rektorius Kęstutis Vilkauskas, 
prašydamas suteikti 84 tūkst. 
eurų garantą imti paskolą 
vandentiekio tinklų, nuo-
savybės teise priklausančių 
Griškabūdžio žemės ūkio ben-
drovei, išpirkimui. Šių tinklų 
vertę, kuri yra 84,3 tūkst. eurų, 
nustatė savivaldybės samdyti 
turto vertintojai. Vanduo bus 
tiekiamas į Katilių kaime esan-
čius 22 būstus, kuriuose gyvena 
apie 90 žmonių.

„Nėra kito pasirinkimo – 
savivaldybė privalo užtikrinti 
geriamojo vandens tiekimą 
gyventojams, o šią paslau-
gą gali teikti tik licencijuota, 
geologijos tarnybos leidimą 
naudotis vandens gręžiniais 
turinti įmonė. Todėl žemės 
ūkio bendrovė parduoda, o 
mes perkame vandentiekio tin-
klus“,- paaiškino K.Vilkauskas. 
Pats vandens gręžinys reika-

lingas Griškabūdžio žemės 
ūkio bendrovės poreikiams, 
todėl parduodami tik tinklai. 
K.Vilkauskas dėl to nemato 
problemų – perimti vanden-
tiekio tinklai bus pajungti prie 
Šakių vandenims priklausančio 
gręžinio Griškabūdžio mieste-
lyje ir iš jo vanduo bus tiekia-
mas į Katilių kaimą.

Viešojo vandens tiekimo 
teritorijoms priklauso tos gy-
venamosios vietovės, kuriose 
geriamuoju vandeniu reikia ap-
rūpinti ne mažiau kaip 50 as-
menų. Todėl dar teks investuoti 
perimant vandens gręžinius ir 
vandens tinklus Slavikuose bei 
Valenčiūnuose.

Jaučiasi tapę įkaitais
Nuotolinėje diskusijoje su 

Seimo nariu Giedriumi Surpliu 
ir aplinkos ministru Simonu 
Gentvilu dalyvavęs rajono 
meras Edgaras Pilypaitis pa-

stebėjo, kad Europos Sąjungos 
parama vandentiekio ir nuote-
kų tinklų plėtrai buvo didelė, 
tačiau nepakankama, kad dar-
bai būtų atlikti iki pabaigos – 
daugeliu atvejų trasos paklotos 
tik centrinėse gatvėse, atokiau 
gyvenančių nepasiekė. „Todėl 
ir laukiamo efekto nėra“,- teigė 
rajono vadovas.

Žemės ūkio bendrovių aso-
ciacijos prezidentas, Griška-
būdžio žemės ūkio bendrovės 
vadovas Petras Puskunigis 
akcentavo,kad įstatymai dėl 
vandens tiekimo vartoto-
jams neišspręsti nuo Algirdo 
Butkevičiaus vadovavimo lai-
kų, ir dėl to kenčia žemdirbiai. 
„Dėl to kenčia žemdirbiai, nes 
turintys vandens gręžinius, 
vandenį tiekė ir gyventojams. 
Buvo kalbama apie lengvatas, 
tačiau kai kiemuose pradėjo 
vaikštinėti tikrintojai ir tai-
kyti sankcijas, paaiškėjo, jog 

išlygų nėra, o už pažeidimus 
priskaičiuotos net 270 tūkst. 
eurų baudos. Ir mūsų rajone 
vienam ūkiui surašytas proto-
kolas 200 tūkst. eurų baudai. 
Dėl šios priežasties stengiamasi 
atsisakyti vandens tiekimo gy-
ventojams. Esant dabartiniams 
įstatymams rizikuojame gauti 
baudą už kablelio padėjimą ne 
vietoje“,- kalbėjo P.Puskunigis. 
Jis siūlė greičiau svarstyti su 
vandens tiekimu susijusius 
įstatymus, nes dabar vandens 
tiekėjai atsidūrę dviprasmiškoje 
situacijoje – žmonių palikti be 
vandens negali, tačiau ir tiekti 
vandens neturi teisės.

Duos laiko 
inventorizacijai

Aplinkos ministras S.Gent-
vilas teigė žinantis situaciją ir 
girdėjęs apie milžiniškas bau-
das žemės ūkio bendrovėms. 
Todėl jis kartu su buvusiu 

ministru Kęstučiu Mažeika 
pateikė projektą dėl atleidimo 
nuo baudų. Tada sukruto teisi-
ninkai, pareiškę, jog tai priešta-
rauja Konstitucijai. S.Gentvilas 
šakiečiams sakė, kad projektas 
derinamas ir artimiausiu metu 
už jį bus balsuojama. Jame nu-
matyta galimybė per 2,5-3 me-
tus sutvarkyti dokumentus ir 
įteisinti gręžinius pagal aiškią 
tvarką. Tačiau inventorizavus 
visus vandens gręžinius ir nu-
stačius neatitikimų, dalis jų gali 
būti užplombuoti.

UAB „Šakių vandenys“ pri-
klauso beveik 70 vandenviečių 
ir apie 140 vandens gręžinių. 
K.Vilkauskas teigė, kad van-
dens trasų arba vandens grę-
žinių pirkimas vandens tarifo 
dydžiui didesnės įtakos neturi, 
todėl paslaugų kaina dėl to ne-
galėtų didėti.

jo ant kabliuko užmovęs keletą 
saldžių kukurūzų. Teko šią žuvį 
greit parvežti į namus, pasverti, 
nufotografuoti ir kuo skubiau-
siai vėl paleisti į vandenį.

Pažadas puoselėti 
tradicijas

„Geros sveikatos, geros 
žvejybos ir dar didesnių laimi-
kių“,- žvejams linkėjo A.Glikas 
ir G.Liepuonis. Nors Šakių me-
džiotojų ir žvejų draugija kon-
kursą „Didžiausia metų žuvis“ 
remia trečius metus, tačiau pir-
mą kartą įsteigė apdovanojimų 
taures. Vyrai žadėjo už šiemet 
sugautus įspūdingiausius laimi-
kius įsteigti dar daugiau apdo-
vanojimų. Rajono medžiotojų 
ir žvejų draugija leidimų žvejoti 
šios organizacijos išsinuomo-
tuose aštuoniuose vandens 
telkiniuose yra išdavusi už 8 
tūkst. eurų. Vieno leidimo kai-
na metams – 14 eurų, tačiau 
G.Liepuonis prognozuoja, kad 
šiemet šis mokestis gali brangti 
iki 25 eurų.

Šį kartą apdovanota tik 
maža grupelė rajono meške-
riotojų. Už kadro liko, bet gal 
šiemet ištraukti gyvenimo žuvį 
pavyks Gerdžiūnuose gyvenan-
čiam aistringam meškeriotojui 
Donatui Kumštaičiui, kuris 
pernai Nemune spiningau-
damas guminuku „Keitech“ 
pamanė, jog kablys užkliuvo 
už kelmo, tačiau tas „kelmas“ 
pajudėjo ir po 15-20 minučių 

atkaklios kovos krante virto 
7,8 kg sveriančia lydeka. Pasak 
J.Delnevičiaus, didelė meške-
riotojo svajonė Nemune sužve-
joti sazaną, tačiau ne mažiau 
išmonės reikia ištraukti karpį 
– su šia stipria, 13 kg sveriančia 
žuvimi akis į akį teko susidurti 
Rolandui Ūsui. Savo laimikiais 
pernai džiaugėsi ir verslininkai 
Aida ir Valdas Juškai – ištraukė 
108 cm ilgio ir 11,36 kg svorio 
šamą, kuris, deja, negalėjo pre-
tenduoti į konkurso apdovano-
jimus. Gyvenimo žuvį pernai 
Nevėžyje sužvejojo Rimvydas 
Galinskas iš Būblelių kaimo, 
o Saulius Drevininkaitis ga-
lėjo pasigirti ne tiek laimikių 
dydžiu, kiek gausa. Arūnas 
Sandanavičius dugnine meš-
kere ištraukė 4,8 kg sterką, 
o Modestas Mončakas įspū-
dingą 9,48 kg ir 110 cm ilgio 
šamą „lupo“ iš Ritinių tvenki-
nio. Edgaras Martinkevičius, 
Šešupėje viliojo ešerius, bet 
sužvejojo 2,65 kg ūsorių.

Daug istorijų žvejai papasa-
kotų apie žvejybą ir laimikius, 
apie geriausias žvejybai vietas 
ir jaukus, tačiau rezultatai kon-
kursui „Didžiausia metų žuvis“ 
tik prasideda. „Gal apdovanoji-
mų taurės metų metais dulkės 
nugalėtojų lentynose, tačiau 
jos primins žavingas akimir-
kas ir kovas su savo priešininku 
– įspūdinga žuvimi“,- sakė kon-
kurso „Didžiausia metų žuvis“ 
organizatorius J.Delnevičius.

pelnytai įteikta apdovanojimų 
taurė. O kita taurė įteikta už dar 
įspūdingesnį Nemune pagautą 
laimikį – net 11,5 kg lydeką. 
Pasisekė ir Aidui Krapaičiui 
– 13,24 kg svėręs amūras žvejį 
kaip reikiant nuvargino – lai-
mikis niekaip nenorėjo pasi-
duoti netgi trišakiui kabliukui, 
tačiau buvo ištrauktas iš van-
dens, įamžintas fotografijoje 
ir… paleistas. Šakietis Alfonsas 
Kalesinskas apdovanotas taure 
už įspūdingą Nemune sužvejo-
tą 98 cm ilgio ir 14,4 kg svorio 
sazaną. Žvejys laimikį privilio-

Žūklės reikmenų parduotuvės savininkas Juozas Delnevičius ne tik pats nuo vaikystės žvejoja, bet ir kitus 
skatina šiam pomėgiui – jau 20 metų organizuoja didžiausio laimikio konkursą. S.Sinkevičiaus nuotr.

Suvenyru buvo įvertintas Indrės Keršytės laimikis – daugiau nei 
dviejų kilogramų karosas. S.Sinkevičiaus nuotr.

Šakių medžiotojų ir žvejų draugijos pirmininkas Algimantas Glikas (iš dešinės) ir šios organizacijos 
medžioklės žinovas žuvininkas Gintautas Liepuonis net dvi konkurso „Didžiausia metų žuvis“ 
taures įteikė užkietėjusiam žvejui Vytautui Unguvaičiui, kuris sugebėjo iš Nemuno ištraukti net 11,5 
kilogramų lydeką. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Ar politikai nepamins žaliosios energijos gamybos?

Šunys problemų nebekelia, o kur dėti kates?Loreta BATAITIENĖ

Prieš kelis metus 
savivaldybės vadovybei 
pasirašius sutartį su 
gyvūnų prieglauda 
VšĮ „Mindraja“, rajone 
valkataujančių šunų 
gerokai sumažėjo. Tačiau 
pastaraisiais metais 
pastebėta, kad itin 
sparčiai pradėjo veistis 
katės, todėl svarstoma 
galimybė jas ne tik 
gaudyti ir išvežti, bet 
sterilizuoti ir paleisti.

Puldinėja iš kiemų 
ištrūkę šunys

Gatvėse bešeimininkių šunų 
beveik nėra, o jeigu dar laksto 
ir kelia pavojų, seniūnai gali 
kreiptis į savivaldybę, kuri pa-
kvies VšĮ „Mindraja“ atstovus. 
Jie paslaugą teiks ir šiais metais. 
Tačiau dažnai žmones puldinė-
ja ne beglobiai gyvūnai o nuo 
grandinės nutrūkę, šeiminin-
kus turintys palaidi šunys.

Viena šakietė teigė mėgs-
tanti pasivažinėti dviračiu, ta-
čiau iš vieno tokio pabuvimo 
gryname ore ji grįžo sužalota 
koja – važiuojant dviračiu Sodų 
gatve, Šakių mieste, įkando 
šuo. Moteris kitą kartą teigė 
bijosianti važiuoti tuo pačiu 
maršrutu, nes vėl gali sutikti 
agresyvų keturkojį.

Šakių seniūnas Dalius 
Jasevičius teigė pastaruoju 
metu nesulaukęs gyventojų 
skundų dėl palaidų šunų. „Jeigu 
žmonės skųstųsi dėl palaidų 
agresyvių šunų, tai būtų im-
tasi priemonių sudrausminti 
jų šeimininkus. Būna atvejų, 
kai šuo pabėga iš aptvaro, nu-
trūksta nuo grandinės, bet tai 
nėra bešeimininkiai gyvūnai. 

Pastaruoju metu daugiau pro-
blemų kelia namų neturinčios 
katės“,- teigė seniūnas.

Kačių populiacija 
nevaldomai didėja

Ūkio, architektūros ir inves-
ticijų skyriaus vyriausioji spe-
cialistė Kristina Juodvalkienė 
informavo, kad kiekvienais 
metais VšĮ „Mindraja“ savival-
dybei teikia gyvūnų gaudymo, 
surinkimo, karantinavimo, 
eutanazijos ir globos paslau-
gas maždaug už 5 tūkst. eurų. 
2019 metais šiam tikslui nu-
matytos lėšos baigėsi įpusėjus 
metams, o pernai visa suma 
nebuvo panaudota. „Seniūnai 
žino, kad galioja sutartis dėl 
beglobių gyvūnų paėmimo ir, 

esant poreikiui, gali kreiptis į 
savivaldybę dėl paslaugos užsa-
kymo. Buvo ir besikreipusiųjų, 
tačiau per kelias dienas vieto-
je pavyko problemą išspręsti 
– šuneliui surasti kiti namai. 
Nerimą kelia bešeimininkės 
katės, kurios gausiai dauginasi 
ir jas sudėtinga pagauti“,- teigė 
K.Juodvalkienė.

Per praėjusius metus 
„Mindraja“ sugavo ir į globos 
namus išgabeno du rajone su-
gautus šunis ir net 18 kačių. 
Pašnekovė teigė, kad šunims 
naujus šeimininkus surasti 
lengviau, o kačių priimti į savo 
namus niekas nenori. Kačių 
populiacijos padidėjimą visoje 
Marijampolės apskrityje paste-
bėjo ir „Mindrajos“ atstovai.

Sterilizacija išspręs 
problemas?

K.Juodvalkienė teigė, kad 
reikia kuo greičiau spręsti pro-
blemą dėl bešeimininkių kačių 
populiacijos. Jos pastebėjimu, 
gyvūnus galima ne tik gaudyti 
ir išgabenti, bet sugavus sterili-
zuoti ir paleisti. „Sterilizavimo 
paslaugą teikia ta pati įstaiga, 
su kuria pasirašyta sutartis dėl 
bešeimininkių gyvūnų surinki-
mo. Savivaldybė turės priimti 
sprendimus dėl to, kaip ma-
žinti kačių populiaciją“,- teigė 
pašnekovė.

Šakių seniūno D.Jasevičiaus 
žodžiais, Šakių mieste „gyvas 
velnias“ kačių. Įvairiausio 
margumo ir amžiaus katytės 
mėgsta būriuotis prie seniū-

nijos administracinio pastato, 
nes viena moterėlė jas ateina 
čia pašerti. Seniūnijos atstovai 
kačių mylėtoją išbarė ir liepė 
valkataujančių gyvūnų nešer-
ti. „Katės renkasi į tas vietas, 
kur gauna maisto“,- pastebėjo 
D.Jasevičius.

Jo teigimu, dauguma valka-
taujančių šunų ir kačių buvo 
išgaudyta prieš porą metų, 
todėl ir pinigų pritrūko šiai 
paslaugai. Beje, būta ir nesusi-
pratimų,- šungaudžiai į rajoną 
važiavo be savivaldybės žinios, 
pakviesti seniūnų. Rajono va-
dovybė įspėjo seniūnus elgtis 
atsakingai ir pirmiausia apie 
poreikį informuoti savivaldybės 
specialistus. Todėl prašančių 
šios paslaugos sumažėjo.

Loreta BATAITIENĖ

Lietuvos žemės ūkio ben-
drovių asociacijos prezi-
dentas, Griškabūdžio že-
mės ūkio bendrovės va-
dovas Petras Puskunigis 
ketinimų protokolą dėl 
biometano dujų gamy-
bos pasirašė su Lietuvos 
įmone. „Žemės ūkio 
bendrovė nerizikuotų 
imtis žaliosios energijos 
gamybos, tačiau galime 
prisidėti tiekiant žalia-
vą. Esu įsitikinęs, jog ši 
veikla naudinga visam 
rajonui“,- neabejojo 
P.Puskunigis.

Žengiami pirmieji 
žingsniai

Diskusijoje su Seimo 
nariu Giedriumi Surpliu 
Griškabūdžio žemės ūkio 
bendrovės pirmininkas, Žemės 
ūkio bendrovių asociacijos 
prezidentas Petras Puskunigis 
užsiminė apie pažangios tech-
nologijos reikalaujančią ža-
liosios energijos – biometano 
dujų – gamybą ir pajungimą 
į tarptautinius dujų tinklus. 
„Tai jau rimtai pajudėjęs pro-
jektas, į kurį būtų pritraukta 
labai daug pinigų ir kvalifikuo-
tos darbo jėgos. Bet tam reikia 
visų rajono institucijų, įstaigų, 
organizacijų susitelkimo, ge-
ros valios, o kai prasidės realūs 
darbai – ir Seimo narių prita-
rimo. Be savivaldybės pritari-

mo irgi nieko nebus“,- kalbėjo 
P.Puskunigis.

Maždaug prieš mėnesį jis 
su Lietuvos įmone pasirašė ir 
neseniai koregavo ketinimų 
protokolą dėl biometano dujų 
gamybos. Biometanas – tai 
gamtinės dujos, galinčios pa-
keisti importuojamus naftinius 
degalus ir gerokai sumažina 
nuodingų teršalų emisijas, 
tokias kaip kietosios dalelės ir 
azoto oksidai.

Pašalpa ar gamyba?
Žaliosios energijos gamy-

ba numatyta Griškabūdžio 

seniūnijoje, prie naujųjų 
Griškabūdžio žemės ūkio ben-
drovės karvidžių. „Tokie yra 
planai. Ar jie pavyks – parodys 
laikas. Mano skaičiavimais, vi-
sam rajonui ir ne tik jam būtų 
naudinga perdirbti mėšlą ir 
nuotekų dumblą, juos paver-
čiant dujomis ir trąša. Būtų 
galimybė perdirbti organiką 
– žaliąsias, gyvulinės kilmės at-
liekas“,- kalbėjo P.Puskunigis.

Jo pastebėjimu, Latvijoje, 
Estijoje, Vokietijoje ir kitose 
šalyse seniai vyksta biometano 
dujų gamyba, tačiau Lietuvoje 
šiai veiklai parama sunkiai 

pasiekiama. Be to, nesvarbu, 
kur bus pagamintos gamtinės 
dujos, jos bus užskaitytos tai 
šaliai, kuri šią veiklą finansuos. 
„Europos Sąjunga tam skiria 
didžiulį finansavimą, todėl 
toliau į ateitį žvelgiančios ša-
lys ja pasinaudoja. Lenkijos 
Užsienio reikalų ministerija 
įdarbinusi 120 žmonių vien 
rinkos paieškoms. Lietuvoje 
to nėra. Mes gyvename kitaip 
nei visi kiti. Gal mums ma-
žiau reikia? Pašalpas dalinti 
lengviau nei padėti verslui ir 
norinčiam dirbti“,- pastebėjo 
P.Puskunigis.

Nauda būtų visiems
Biometano gamybos proce-

se išgaunamos ne tik dujos, bet 
būtų pagaminamas ir bekvapis, 
augalų gerai įsisavinamas sub-
straktas. Griškabūdžio, kaip ir 
kitoms gyvulius auginančioms 
žemės ūkio įmonėms arba 
ūkininkams, projektas nau-
dingas dėl modernaus atliekų 
perdirbimo ir gautų produktų 
panaudojimo. „Bioorganinės 
trąšos labai paklausios ir gali 
būti naudojamos ekologiniuose 
ūkiuose, ši prekė dėmesio su-
laukia pasaulinėse akcijų biržo-
se“,- kalbėjo P.Puskunigis.

Ieškojęs investuotojų, pa-
šnekovas džiaugėsi darbo re-
zultatais – ketinimų protokolas 
pasirašytas, reikia galvoti apie 
darbus.

Šis projektas bus naudingas 
ir nuotekas valančioms įmo-
nėms. „Mūsų bendrovei dujų 
gamyba būtų labai naudinga, 
nes priimtų perdirbti perteklinį 
dumblą“,- kalbėjo UAB „Šakių 
vandenys“ direktorius Kęstutis 
Vilkauskas. Jo atstovaujamoje 
įmonėje per metus susidaro iki 
tūkstančio tonų dumblo.

Šakių seniūnas D.Jasevičius 
nepritaria idėjai strerilizuoti 
ir vėl paleisti į laisvę bešeimi-
ninkius gyvūnus – gal tai ir 
pristabdytų populiaciją, bet 
miete jie būriais valkatautų, 
keltų grėsmę, o šaltuoju metų 
laiku reikėtų dar ir rūpintis jų 
maitinimu bei pastoge.

Privalomas ženklinimas
Paskutinėmis praėjusių 

metų dienomis Seimas prita-
rė Gyvūnų gerovės ir apsaugos 
įstatymo pataisoms, kuriomis 
siūloma nuo šių metų gegužės 
1 dienos įteisinti privalomą ka-
čių, šunų ir šeškų ženklinamą 
mikroschemomis ir registravi-
mą Gyvūnų augintinių registre. 
Reikia tikėtis, kad dėl to šei-
mininkai atsakingiau vertins 
pareigą pasirūpinti gyvūnu ir 
jo neišmes į gatvę.

Katės, šunys ir šeškai, atves-
ti nuo gegužės 1-osios, turėtų 
būti paženklinti ir registruoti 
per keturis mėnesius, bet ne 
vėliau, kaip iki šių gyvūnų 
perdavimo kitam savininkui. 
Visi mikroschemomis nepa-
ženklinti gyvūnai turėtų būti 
paženklinti ir registruoti iki 
kitų metų gegužės arba prieš 
perleidžiant kitam asmeniui.

Įstatyme numatomos nau-
jos nuostatos dėl žiauraus 
elgesio su gyvūnais. Siūloma 
kankinimu pripažinti jų veisi-
mą nesilaikant teisės aktuose 
nustatytų reikalavimų. Tačiau 
dėl to Seimas turės balsuoti 
dar kartą.

Rajone beglobių šunų gerokai sumažėjo, tačiau problemų kelia katės – jos būriuojasi apleistuose pastatuose, glaudžiasi šilumos tinklų 
boilerinėse. S.Sinkevičiaus nuotr.

Ar greta Griškabūdžio žemės ūkio bendrovei priklausančių fermų vyks biometano dujų gamyba, priklausys ne tik nuo gerų norų, bet ir valstybės politikos. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą Šakiuose, Šaulių 
30-2. Arba išnuomoja. Tel. 8-676 
90-117.

1 kambario butą IV aukšte mūrinia-
me name. Tel. 8-675 12-314.

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

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

Namą Kęstučio g., Šakiuose (gara-
žas, ūkiniai, sodas, 29.5a sklypas). 
Tel. 8-600 23-430.

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

Mūrinį namą Draugystės g., Gied-
ručiuose (visi patogumai, ūkiniai 
pastatai, 25a sklypas). Tel. 8-640 
32-441.

Medinį namą J.Basanavičiaus g. 
(86.61m², visos komunikacijos, 30a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Gyvenamą namą Šilgaliuose (99.6-
m², visi patogumai, 19a sklypas). 
Tel. 8-640 32-441.

2 aukštų gyvenamą namą Kubilėlių 
k. (2008m. statyba, 75a sklypas). 
Tel. 8-640 32-441.

Mūrinį 2 aukštų namą Rociškiuose 
(vidus kapitaliai suremontuotas, 
18a sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Sodybą Veršių k. Tel. 8-638 76-774.

Transporto 
priemonės
1995m. OPEL ASTRA 1.4 (benzinas, 
TA iki 2021 02 mėn.). Tel. 8-698 
70-494.

2005m. OPEL MERIVA 1.4 (66 kW, 
benzinas, TA iki 2022 10 mėn., iš 
Vokietijos) – 1050€. Tel. 8-601 
20-330.

2006m. OPEL VIVARO 1.9 DI (60 
kW, krovininis, baltas, iš Vokietijos) 
– 2850€. Tel. 8-601 20-330.

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

Dalimis: AUDI A6, B4, C4, VW MUL-
TIVAN, VW GOLF IV, VW PASSAT B5, 
RENAULT SCENIC, OPEL ZAFIRA. Tel. 
8-618 04-895.

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

Žemės ūkio 
technika
Kauptuką, kultivatorių, vienvagę 
svaidomąją bulviakasę, stumdymo 
peilį. Visi padargai tinka prie T-16, 
T-25. Tel. 8-615 76-064. 

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

Naudotą 6 stalčių veikiantį šaldiklį 
„Snaigė“. Tel. 8-682 44-520.

Skalbyklę „Samsung“ (talpa 7 kg, 
Eco buble) ir džiovyklę (komplek-
tas) - 400€. 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.

Lauko duris, kaina sutartinė. Tel. 
8-676 70-455.

Gyvos prekės
Pusę mėsinės (180 kg) kiaulės. Tel. 
8-345 45-204.

Kiaulę skerdimui Sudarge. Tel. 8-
687 48-753.

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

200 kg mėsinę kiaulę. Tel. 8-663 
54-898.

Kiaules. Tel. 8-654 39-528.

Kiaules Lukšių sen. Tel. 8-615 97-346.

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

Kiaules skerdimui (šeriamos kai-
miškai). Tel. 8-662 98-342.

Atjunkytus paršelius. Tel. 8-618 
81-977.

Paršelius. Tel. 8-618 45-627, 8-616 
70-571.

7-8 savaičių atjunkytus paršelius 
Vilkaviškio r. (su dokumentais) - 
130€. Į Šakių r. galiu atvežti. Tel. 
8-673 36-374.

Mėsinius kalakutus ir antis. 
Arba jų skerdieną. Tel. 8-633 
34-733.
Kaimiškus gaidžius, kalakutus. Tel. 
8-683 62-593, 8-687 94-317.

Triušius veisimui: „Belgų milžinus“, 
„Prancūzų avinus“, „Kalifornijos“. 
Yra sukergtų. Tel. 8-698 29-610.

„Belgų milžinų“ triušius veislei, 
išdirbtus triušių kailius. Tel. 8-689 
67-121.

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

Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis - 28€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Nebrangiai lapuočių malkas. Atvežu 
nemokamai. Tel. 8-682 64-201.

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

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

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

Sausas kapotas malkas, sausas ber-
žo, juodalksnio kaladėles didmai-
šiais, stambias atraižas, pjuvenų 
briketus. Pristatome. Tel. 8-601 
69-696, 8-626 41-082.

Malkas: eglė, drebulė – 18€, 
juodalksnis – 20€, beržas 
– 23€, ąžuolas – 27€, uosis 
– 28€. Vežame rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotas. Tel. 8-686 
94-789.
Kokybiškas skaldytas beržines, 
alksnines malkas, malkas rąsteliais, 
stambias alksnio atraižas. Vežu ne-
mokamai. Tel. 8-610 45-504, 8-645 
34-667.

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

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

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

Beržines, alksnines malkas, ka-
potas. Vežu po 6 erdm. Tel. 8-652 
58-488.

Sausas sukirstas uosio malkas. At-
vežu. Tel. 8-650 10-446.

Pigiai beržo, juodalksnio, drebulės, 
uosio, pušies, eglės malkas. Tel. 8-
657 49-552.

Pigiai uosio, beržo, juodalksnio, 
drebulės, pušies, eglės malkas. 
Tel. 8-607 13-955.

Pigiai sausas eglės, pušies malkas. 
Akcija. Tel. 8-676 62-118.

Pigiai sausas lapuočio malkas. Tel. 
8-676 62-118.

Sausas skaldytas uosio malkas – 33 
€/m. Tel. 8-613 71-277.

Uosio, beržo, juodalksnio, drebulės 
malkas. Akcija. Tel. 8-630 32-028.

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

Beržo, drebulės, pušies malkas 
supjautas kaladėmis. Atvežu po 5 
metrus. Tel. 8-618 72-009.

Malkas dvimetriais, kaladėmis, 
skaldytas. Turime sausų, kapotų. 
Vežame nuo 5m. Tel. 8-620 74-887.

Ėrieną. Atvežu. Tel. 8-650 10-446.

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

Dideles bulves – 15 ct/kg, viduti-
nes. Tel. 8-686 94-592.

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

Bulves, burokėlius, cukinijas – 10 
ct/kg. Tel. 8-652 07-803.

Kviečius. Tel. 8-641 02-051.

Kviečius, miežius. Galiu atvežti. Tel. 
8-655 18-698.

Kviečius ir šieną rulonais, kaina su-
tartinė. Tel. 8-624 95-334.

Kviečius, rugius, avižas. Galiu su-
malti, atvežti. Tel. 8-671 47-452.

Pašarinius runkelius ir maistinius 
bei pašarinius saldžius, pailgus 
burokėlius. Tel. 8-698 25-472.

Pašarinius runkelius ir pašarines 
morkas. Tel. 8-610 40-193, Šakiai.

Šieną rulonais. Atvežu. Tel. 8-650 
10-446.

Šieną „kitkomis“. Tel. 8-685 83-787.

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

Dviejų pakopų hidrocilindrą, kaina 
sutartinė. Tel. 8-614 96-004.

Juostines medžio pjovimo stakles 
(gaterį) HMPS 75/90. Tel. 8-687 
88-096.

Perka
Nedidelį namą Šakiuose. Tel. 8-621 
89-877.

Sodybą aplink Šakius – iki 15 000€. 
Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8-676 
24-654.

Brangiai įvairios brandos 
mišką. Atsiskaitome iš kar-
to. Tel. 8-686 93-198.
Miškus išsikirtimui arba su žeme. 
Taip pat su gaminta mediena: rąs-
tus, plonrąsčius, tarinę medieną, 
popiermedį, malkas. Tel. 8-647 
42-210.

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

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

Nusikėlimui angarą, pastogę ar jų 
konstrukcijas. Tel. 8-692 99-902.

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

Automobilius aukščiausia 
kaina. Gali būti nevažiuo-
jantys. Sutvarkome doku-
mentus. Pasiimame patys 
jums patogiu laiku. Tel. 8-
625 08-683.
Automobilius, mikroautobusus, 
autopriekabas. Gali būti daužti, 
po avarijų. Tel. 8-692 82-752.

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

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

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

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

UAB „Metalynas“ juodojo 
ir spalvotojo metalo laužą, 
automobilius. Prekiaujame 
naudotomis automobilių de-
talėmis, propanu, deguoni-
mi balionuose. Tel. 8-687 43-
150, 8-641 27-995, Antanavo 
k., Kazlų Rūdos sav., www.
info@metalynas.lt.
Motociklų techninius pasus bei 
detales. Tel. 8-605 69-845.

Savos gamybos lengvojo automo-
bilio priekabą. Gali būti nevažiuo-
janti. Tel. 8-618 04-895.

JUMZ ekskavatorių. Tel. 8-616 
75-685.

Žemės ūkio techniką, priekabas, 
traktorius. Gali būti su defektais. 
Tel. 8-648 98-773.

Ąžuolo rąstus. Tel. 8-687 48-895.

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.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
UAB “Galvijų eksportas” 
brangiai pienu girdomus 
45-90 kg buliukus ir telyčai-
tes, “belgus”. Moka 6-21%, 
atsiskaito iš karto. Tel. 8-646 
81-037, 8-612 34-503.
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 
kg buliukus, telyčaites, „belgus“ 
auginimui. Moka 6-21%, atsiskaito 
vietoje. Tel. 8-699 75-181.

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

Šakių rajono savivaldybė, kodas 188772814, perka: 
vieno, trijų ir keturių kambarių butus 

Šakių mieste ir rajone. 
Pirkimo būdas - skelbiamos derybos. Pirkimo dokumentus 

galima rasti rajono savivaldybės interneto svetainėje www.
sakiai.lt. 

Paraiškos pateikiamos lietuvių kalba iki 2021 m. sausio 21 
d. 17:00 val., adresu: Šakių rajono savivaldybės administra-
cijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriui, Bažnyčios g. 4, 
Šakiai. 

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiū-
lymais, vyks 2021 m. sausio 21 d. 11:00 val. Šakių rajono sa-
vivaldybės administracijos 214 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. 
Telefonas pasiteirauti (8 345) 66 138. Savivaldybė gyvena-
mųjų patalpų pirkimo metu gali priimti sprendimą padidin-
ti ar sumažinti pirkimo dalių skaičių. R-0003

A K C I J A !
•  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.:  8-614-12934
Darbo laikas:
Pirm. - penk. 8-17 

R-
00

11

medienos pjuvenų 
BRIKETAI.

 J. Dainelienės 
įmonė

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

Ypač sausų 
lapuočių 
(alksnis, 
bukas) 

R-
00

10

Granulės, akmens anglis.

R-
00

15

R-0038

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

05

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
25

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
IŠPARDAVIMAS

Mieste atvežame nemokamai

R-0026

Gauta nauja akmens anglių siunta

R-0008

R-
00

02

R-0039
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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,
sausio 17 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
9.00 „Mėlyna švieselė“. Pasaka.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Gamina vaikai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.50 „Kernavės archeologinė vietovė“. 

Dok.f.
14.00 „Mis Marpl“.
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 „Černobylis“.
22.05 „Ana Karenina“. (f)

LNK 
6.35-9.35 Animac.f.
10.00 „Balerina“. Animac.f.
11.50 „Ateivis vardu Aidas“. (f)
13.40 „Rembo sūnus“. (f)
15.35 „Neteisingai apkaltintas“. (f)
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.30 Lietuvos balsas.
21.50 „Tamsos riterio sugrįžimas“. (f)
1.00 „Gyvatės lėktuve“. (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 „Kumba“. Animac.f.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.45 „Jausmų vandenynas“. (f)
15.25 „Princesė nuotaka“. (f)
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.25 „Tai - mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Pelenė“. (f)
21.40 „Šaltas kraujas“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.00 „Legenda apie Heraklį“. (f)

BTV 
6.30 Lietuvos galiūnų čempionatas. 
7.30 „Snaiperis“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Lietuvos galiūnų čempionatas. 
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Diena laukinėje gamtoje“.
12.00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.55 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

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

Šatneriu“.
15.50 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.15 „Ateiviai“. (f)
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.40 „Gyvi numirėliai“.
23.35 „Menas vogti“. (f)

Pirmadienis,
sausio 18 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“. 
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Savaitė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
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 „Komanda“.

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 „Didysis meistras“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
9.55 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
14.30 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 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kaip išsirinkti vyrą“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.00 „Rezidentas“.

BTV 
6.35 „Strėlė“.
7.35 Mano virtuvė geriausia“.
8.45 „Stoties policija“.
9.45 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 

Šatneriu“.
10.40 „Mentalistas“.
11.40 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 

Šatneriu“.
12.40 „CSI. Majamis“.
13.40 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Varom!“.
21.00 „Naktinis reisas“. (f)
22.40 „Akloji zona“.

Dėl mylimos žmonos, 
mamos 

Jolantos Kuncaitienės 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame vyrą Arūną, 
sūnų Vytautą 

ir dukrą Gretą.
Buvę kolegos Marijampolės 
PRC Kudirkos Naumiesčio 

skyriaus bendruomenė
Dėl Jolantos Kuncaitienės 

mirties nuoširdžius 
užuojautos žodžius tariu 

dukrai Gretai, 
sūnui Vytui 

ir vyrui Arūnui. 
Aldona Garbauskienė

Dėl Jolantos Kuncaitienės 
mirties nuoširdžiai 
užjaučiame vyrą, 

dukrą ir sūnų.
R.R.Jasaičiai

Telydi Jus paguoda ir 
dvasios stiprybė šią sunkią 

netekties valandą.
Nuoširdžiai užjaučiame

Ramūną 
AŠTRAUSKĄ

ir jo šeimą dėl brangaus 
tėčio mirties.
UAB “Undraitis ir ko” 

kolektyvas
Mes visi bejėgiai prieš 

lemtį ir mirtį, tačiau bent 
šia užuojauta norime 

palengvinti praradimo 
skausmą.

Dėl Jono Aštrausko 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame 
dukras 

Editą, Iloną, Violetą 
ir sūnų Ramūną su 

šeimomis.
Č.G.Janušiai

Nuoširdžiai užjaučiame
Janiną 

AŠTRAUSKAITĘ
dėl mylimo brolio mirties.

D.Dumčiuvienė, G.Žievienė

Dėl Antano Rakicko 
mirties užjaučiu 

žmoną Valentiną, 
sūnus Kęstutį ir Liną.

A.Rutkauskienė
Dėl Andriaus Sėdaičio 

mirties nuoširdžiai 
užjaučiame žmoną, dukras 

ir artimuosius.
Č.D.G.Vikšraičiai

Nuoširdžiai užjaučiu
Danutę 

ŠERDBARIENĘ
dėl tėvelio mirties.

Buvę bendradarbiai
Dėl Prano Gudaičio 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame dukrą Danutę 
ir sūnų Vytautą su 

šeimomis.
G.Žievienė, D.Liudžiuvienė, 

D.V.Šlapikai, L.G.Šniepiai
Dėl mylimo brolio mirties 

nuoširdžiai užjaučiame
Janiną 

MAUMEVIČIENĘ
ir artimuosius.

N.J.Viliūšiai
Nuoširdžiai užjaučiame

Ireną 
DIRZIUVIENĘ

dėl tėvelio mirties.
N.J.Šabunkai

Laikas užgydys atsivėrusį 
skausmą,

bet amžiams išėjusio 
žmogaus

jau niekas nepakeis...
Dėl netikėtos brolio 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame
Viliją 

GUDAITIENĘ
ir jos artimuosius.

Veršių bendruomenės centras
Nuoširdžiai užjaučiame

Stanislovą 
DUOBĄ

dėl mylimo tėtės mirties.
Bažnyčios g.13 gyventojai

Nuoširdžiai dėkojame Šakių laidotuvių namų 
darbuotojams, Šakių parapijos klebonui ir vikarui, 
giesmininkams, kaimynams, draugams ir visiems, 

padėjusiems palydėti į Amžinybę mūsų mylimą tėtį
Praną Gudaitį.

Sūnaus ir dukros šeimos
Ir vienąkart, pavasari,
Tu vėl atjosi drąsiai -
O mylimas pavasari,
Manęs jau neberasi.

(Salomėja Nėris)
Nuoširdi padėka „Varpo“ mokyklos kolektyvui, VSDFV 
Šakių skyriaus kolegoms, Vytauto gatvės kaimynams, 
draugėms ir draugams, klasės draugams, giminėms ir 
visiems, už užuojautos žodžius, gėlių žiedus, suteiktą 

paramą sunkią netekties valandą ir palydėjusiems į 
Amžinojo poilsio vietą mylimą mamą, žmoną

Jolantą Kuncaitienę.
Tegul ilsisi ramybėje, likdama visų širdyse.

Dukra, sūnus ir vyras

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-0007www.paminklaiSakiuose.lt
Dirbame be išeiginių
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UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.
Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.

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

Butą I aukšte (naujai suremontuo-
tas), renovuotame name, Šakiuose 
į namą. Galima su priemoka. Tel. 
8-629 05-625.

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

Paslaugos
Iš savo medienos gaminame duris, 
laiptus. Tel. 8-648 77-105.

Mobilivalykla.lt mobilus 
minkštų baldų, čiužinių, 
kilimų, automobilių salonų 
ekologiškas valymas garais! 
Tel. 8-631 56-395.
“Ergo“ draudimo paslaugos: auto-
mobilio, būsto, nelaimingų atsitiki-
mų, kelionių draudimas. Tel. 8-616 
53-408, V.Kudirkos g.51-2, Šakiai.

Buhalterinės apskaitos paslaugos 
ūkininkams. Kaina nuo 70€. Tel. 
8-650 43-115.

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

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

Remontuoja skalbykles, el.virykles, 
orkaites, indaploves, džiovykles. 
Atvyksta, suteikia garantiją. Tel. 
8-645 03-712.
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UAB „Lukšių pieninė“ 
Lukšių skyrius

Ieško: 
Gamybos 
darbininko (-ės)
Reikalavimai: 
Atsakingumas, noras dirbti.

Darbo pobūdis: Darbas 
pieno produktų gamyboje, ceche.
Slenkantis grafikas (2 darbo dienos, 
2 laisvos).
Neturinčius patirties – apmokome. 

Kontaktiniai duomenys 
susisiekimui:

Mob. +370 655 57909
CV siųskite el. p. jurbarkas@milk.lt
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Gamybinei įmonei 

reikalingas
pamainos meistras 

turintis darbo patirtį 
medienos apdirbimo 

srityje, gebantis  
vadovauti žmonių grupei.

Skambinti tel. Nr.: 
8-687 96265.R-

00
34

Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas.
Vežu žvyrą, smėlį, akmenukus, 
Ežerėlio briketus ir kitus krovinius 
iki 3t. Tel. 8-614 81-211.

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Vežu žvyrą iki 1.5t ir kitokius krovi-
nius. Tel. 8-615 76-064.

Keičiu dujas. Atvežu, pajungiu. 
Pasiimat pačiam – nuolaidos. Tel. 
8-617 18-548.

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

Sukame gipsą, kalame plastiką, 
dailylentes, dedame grindis, ply-
teles, laminatą, tapetuojame, 
dažome. Tel. 8-600 00-352.

Statybos, remonto darbai: gipsas, 
langokraščiai, grindys, plytelės, ta-
petai, dažymas. Tel. 8-606 99-171.

Įtempiamos lubos. Sumontuo-
jame per vieną dieną. Tel. 8-680 
94-416.

Statau automobiliams stogines, 
terasas, priestatus, sodo namelius, 
karkasinius pastatus, suleidžiant 
medieną (be metalinių kampų). 
Tel. 8-676 09-807.

Stogų dengimas, pavėsinių įrengi-
mas, gipso, durų, langų montavi-
mas. Pasirūpiname medžiagomis, 
sudarome sąmatas. Tel. 8-602 
49-735.

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

Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir įstatome nerūdijančio 
plieno kaminų įdėklus į ka-
minus. Pristatomi apšiltinti 
kaminai. Tel. 8-610 85-100, 
8-634 64-490.
Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
Autoelektriko paslaugos. Diagnos-
tika. Šviesų reguliavimas. Kondicio-
nierių pildymas ir remontas. Tel. 8-
614 55-901, Šakiai, Kęstučio g.22.

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

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

Supjaunu malkas, laidau stambius 
avarinius medžius, geniu sodus. Tel. 
8-638 93-975.

Nuoma
Išsinuomočiau dirbamos žemės. 
Moku brangiai. Tel. 8-602 49-735.
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Kalendorius
Saulė 
teka 08 val. 35 min.
leidžiasi 16 val. 22 min.
dienos ilgumas 07 val. 47 min.
2 metų savaitė
Mėnulis – Jaunatis

Varduvininkai
01.15 Paulius, Skirgaila, 

Snieguolė, Meda, Povilas
01.16 Marcelis, Norgailas, 

Norgailė
01.17 Antanas, Dovainis, Vilda, 

Leonilė
01.18 Gedgaudas, Jogailė, 

Liberta, Jolita
Penktadienis,

sausio 15 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.45 Įdomiosios pamokos.
16.40 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Eurolyga per LRT.
18.45 Eurolyga. Sankt Peterburgo 

„Zenit“ - Kauno „Žalgiris“.
21.00 Auksinis protas.
22.25 „Stingdantis šaltis“. (f)

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.
19.20 Dakaras 2021.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Užkratas“. (f)
23.10 „Misionierius“. (f)

TV3 
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Gražuolė Lialia“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Kung Fu Panda 3“. Animac.f.
21.15 „Legenda apie Heraklį“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.10 „Vienas šūvis. Dvi kulkos“. (f)

BTV 
6.35 „Strėlė“.
7.35 „Mano virtuvė geriausia“.
8.45 „Stoties policija“.
9.45 „Pėdsakas“.
10.40 „Mentalistas“.
11.40 „Atsarginis prezidentas“.
12.40 „CSI. Majamis“.
13.40 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Dakaras 2021“.
22.30 „Dakaras 2021. Savaitės apžvalga“.
23.00 „Dugnas“. (f)

Šeštadienis,
sausio 16 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 „Dainų dainelės“ akimirkos.
6.20 Išpažinimai.
6.50 „Sugrįžimas į paslaptingą sodą“. (f)
8.30 LMŽ. Lietuvos mokyklų žaidynės.
9.00 Labas rytas.
11.00 Beatos virtuvė.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.50 „Kuršių Nerija“. Dok.f.
14.00 „Frenki Dreik paslaptys“.
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 Eurovizijos nacionalinė atranka.
22.40 „Bosė“. (f)

LNK 
6.35-9.55 Animac.ser.
11.50 „Stebuklų namai“. Animac.f.
13.30 „Žalioji širšė“. (f)
15.50 „Mamos eina į trasą“. (f)
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.20 Dakaras 2021.
19.30 „Monstrų viešbutis“. Animac.f.
21.20 „Tu esi čia“. (f)
23.35 „Nebaigti reikaliukai“. (f)

TV3 
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“.
12.00 „Didysis Igvasu krioklys“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Aladinas“. Animac.f.
14.50 „Robinzonas Kruzas“. (f)
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Žaidimas „galvOK“.
19.35 „Eurojackpot“.
21.30 „Gaujų karai. Smaugliai“.
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.40 „Širdys“. (f)

BTV 
6.35 „Pragaro virtuvė“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Didieji gyvūnai“.
12.00 „Velniški Stivo Ostino išbandymai“.
12.55 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami įvykiai“.
15.55 „Nusikaltimų tyrėjai“.
17.10 „Kvailiai šėlsta“.
17.40 „Pono Septimo restoranas“. (f)
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Menas vogti“. (f)
23.20 „Kaubojai ir ateiviai“. (f)
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Tiražo Nr. 1453 
Data: 2021-01-13

03 14 35 44 45 47
Vikingų skaičius - 06

Vieno derinio laimėjimų lentelė: 
6+1    5 762 531,50  Eur (0 priz.)
6        226 291,00  Eur (0 priz.)
5+1        6 914,00  Eur (2 priz.)
5            421,00  Eur (6 priz.)
4+1           89,00  Eur (34 priz.)
4              9,00  Eur (215 priz.)
3+1            5,00  Eur (582 priz.)
3              1,50  Eur (4087 priz.)
2+1            1,25  Eur (4148 priz.)
2              0,75  Eur (30325 priz.)

Savaitgalį užgrius šalčio banga
Paklojusi minkštą ir storoką sniego pa-

talą, žiema pradeda rodyti ir savo aštrius 
kandžius dantis. Iš šiaurės rytų jau ketvirta-
dienį pradėjo skverbtis šaltas oras. Savaitės 
pabaigoje šalčio banga užgrius dar dides-
niu smarkumu.

Penktadienio naktį jau pajutome tikrą 
šaltą žiemos alsavimą. Dieną temperatūra 
svyruos apie 10-12 laipsnių šalčio. Po gied-
ro ryto, dieną protarpiais praslinks tankes-
ni debesys, barstydami menkutį retą snie-
gą. Vėjas nestipriai pūs iš šiaurės.

Šeštadienį nebus visai giedra, tarpais už-
slinks tankesni ploni debesys. Temperatūra 
naktį kris iki 13-15 laipsnių, dieną bus apie 

10-12 laipsnių šalčio. Pūs silpnas šiaurinių 
krypčių vėjas.

Sekmadienį numatomi tykūs, šviesūs, grei-
čiausiai giedri orai. Naktį dar smarkiau pa-
spaus šaltis. Temperatūra gali kristi iki 20-23 
laipsnių šalčio. Dieną dar menkai šildanti 
saulė švelnins šaltį iki 14-16 laipsnių.

Pirmadienį šaltis dar neatlėgs. Išliks sausi, 
šviesūs žiemos orai. Naktį temperatūra kris 
žemiau 20 laipsnių šalčio, dieną, pasisukus 
vėjui iš pietų, šaltis švelnės iki 10-12 laips-
nių. Vėliau šalčiai jau pamažu trauksis.

Sinoptikė Alva Nagelytė 

Metus ne mes gyvenime skaičiuojam,
Jie patys krenta žemėn žiedlapiais baltais,

Jie lekia vėju, niekad nesustoja…
Tik kartais leidžia atgalios mums atsigręžt…

Tad šio jubiliejaus proga linkime, kad Jus
Lydėtų nuostabiausi prabėgusių metų prisiminimai,

Linkime puikios sveikatos, daug
Džiaugsmingų ir laimingų dienų!

Gražaus, garbingo 
85-ojo gimtadienio proga

Julių 
VASILIAUSKĄ,
gyvenantį Paluobiuose,

sveikina Paluobių bažnyčios choristai ir klebonas.

Atokvėpio valandėlei: 
puodelis kavos ar arbatos 
ir vaizdingos vietos 
pasivaikščiojimams
Karantino metu esame pri-
versti atrasti artimiausias 
vietas tinkamas poilsiui 
ar kasdieniams pasivaikð-
èiojimams. Nesuðalti ir 
pasidovanoti sau kvapnaus 
malonumo akimirkas padës 
„Gulbelë“ krautuviø kavos 
stotelës. Pasak Ðakiø turizmo 
informacijos centro vadovës 
Ievos Bernotaitës iðvystyta 
infrastruktûra regione itin 
svarbi tiek vietiniams, tiek 
turistams. „Tikrai yra kà pa-
matyti ir savo rajono ribose. 
Dabar galime ádëmiau ap-
þiûrëti savo kraðtà, pasi-
vaikðèioti po Ðakiø turizmo 
vietas. Ypaè, kai tokia þiema. 
Esame pratæ prie tvarkingø 
takeliø, tikimës rasti ðiuk-
ðliadëþes, patogu, kai yra 
kur ásigyti vandens ar kavos. 
Pramogø ðiuo metu nedaug, 
dabar puikus metas pasi-
vaikðèioti atokiau. Dþiugu, 
kad miestas ir verslas rûpi-
nasi suteikti tokius patogu-
mus,“- sako I. Bernotaitë 
pati mielai lankanti vietinius 
objektus.

Ðakiø „Rûta“ 
– Ðakiø miesto skveras. 

Èia veikia vienas ið vos ke-
letos tokiø instrumentø Lietu-
voje - plieno konstrukcijos 24 
varpø karilionas, kurá nuliejo 
viena geriausiø varpø liejyklø 
Olandijoje „Royal Eijsbouts“, 
o jo konstravimà kuravo kom-
pozitorius karilionininkas Gied-

rius Kuprevièius. Varpø muzikà 
galite iðgirsti darbo dienai pra-
sidedant, jai ápusëjus ar bes-
ibaigiant.
Lekëèiø Aibë 
– Lekëèiø paþintinis takas. 

Prie Lekëèiø girininkijos 
aikðtelëje palikus automobilá, 
galima pasivaikðèioti pësèiomis 
Lekëèiø paþintiniu taku (ilgis 4 
km). Trasa suþymëta rodyklë-
mis, o pakeliui apie gamtà „pa-
sakoja“ 11 informaciniø stendø. 
Ádomu pasivaikðèioti buvusio 
siaurojo geleþinkelio pylimu, 
medþiø virðûnëse pasidairyti 
paukðèiø lizdø ir darbðèiøjø 
geniø, gera atsigaivinti tyru 
ðaltinio vandeniu.

Kitą penktadienį: Apie begalę duonos su 
veidų ir skonių su „Gulbelės kepyklėlės“ 

technologe Vilija Dovydaitiene
(Atsiprašome, straipsnis su „Lukšių pienine“ 

perkeltas sausio mėn. pabaigai)

Lukðiø Aibë 
– Zypliø dvaro parkas. 

Trikampiu iðdëstytas 21 ha 
parkas kadais buvo miðkas, o 
dabar ramybæ ir poilsá èia ku-
ria manþûriniai rieðutmedþiai, 
klevai ir maumedþiai, kuriø 
sodinukai atveþti ið Varðuvos 
bei Paryþiaus. Bene áspûdin-
giausia, 200 metrø ilgio, parko 
alëja apsodinta balzaminëmis 
tuopomis. Yra du tvenkiniai su 
tilteliais, lieptelis, gracinga pa-
vësinë.
Gelgaudiðkio Aibë 
– Gelgaudiðkio dvaro parkas. 

Tai vienas didþiausiø Lietu-
vos dvarø parkø, pasiþymintis 
sudëtinga struktûra – grieþtos 
geometrinës formos pereina á 
natûralø Nemuno ðlaitø natû-
ralø ðila. Pagrindinë parko aðis 
– ketureilë sidabriniø klevø alë-
ja, vedanti á Nemunà atkreiptus 
rûmus ið pietø pusës. Parke yra 
aikðtelë, vadinama þvaigþde, 
kur susieina 8 takai.
Sudargo Gulbelë 
– Sudargo piliakalniai. 

Tai piliakalniø kompleksas 
prilygstantis, o galbût net ir 
lenkiantis esantá Kernavëje. 
Nemuno kranto tolyje mirgan-
ti kaimø panorama – lyg ant 
delno. O ðià vasarà pastatytas 

paminklas knygai „Rugiuose 
prie bedugnës“ – objektas, 
prie kurio tiesiog bûtina nu-
sifotografuoti vietinio turizmo 
entuziastams.
Vilkaviðkio Gulbelë Express 
- Vilkaviðkio autobusø stotis.

 Architekto G. Balèyèio pro-
jektas - inovatyvumo ir eko-
logijos pavyzdys, kuriame 
brandþià teritorijos augmeni-
jà pavyko paversti neatsiejama 
pastato dalimi. Iðrinktas tarp 5 
geriausiø Lietuvos architektû-
ros kûriniø, o architektas pelnë 
nacionalinæ kultûros ir meno 
premijà uþ miestui ir þmogui 
atvirà architektûrà.
Ðilalës Aibë 
– Aukðtagirës apþvalgos 
bokðtas. 

Þemaitijai bûdinga panorama 
ið 15 metrø aukðèio. Legenda 
pasakoja, kad ant Bilioniø pi-
liakalnio, iðtiesæs kojas, sëdëjo 
milþinas. Kur jis nusiavë vyþas 
ir iðkratë þemes, ten atsirado 
Aukðtagirës kalnas. Bûtina 
paminëti, kad ant ðio kalno 
árengta profesionali slidinëji-
mo trasa.

Ðakiø rajono kavos stotelëse 
rasite ne tik kvapnios kavos, uþ-
kandþiø, bet ir ðokolado rinkiná 
„Lauktuvës ið Ðakiø”.

Tikrai yra ką pamatyti ir savo 
rajono ribose, sako I. Bernotaitė 
pati mielai lankanti vietinius 
objektus.

R-0041

Populiariausi naujagimių 
vardai – Matas ir Kajus 

Jau kelis metus rajone 
vienas populiariausių 
berniukų vardų yra 
Matas, 2019 metais 
mergaitės dažniausiai 
vadintos Lėjos vardu, 
praėjusiais metais šis 
vardas atsidūrė antroje 
vietoje. Praėjusiais 
metais rajone gimė 196 
mažyliai. 

2020 metais Šakių rajone 
populiariausi buvo Kajaus bei 
Mato vardai, jais pavadinta 
po penkis naujagimius. Mato 
vardas vienas populiariausių 
jau ne vienerius metus – juo 
daugiausia berniukų pavadinta 
ir 2019-aisiais. Nuo jų nedaug 
atsilieka ir Roko bei Jono var-
dai, jais praėjusiais metais pa-
vadinta po keturis berniukus. 
Po tris kartus registruoti Ajaus, 
Armando, Domo, Dovydo, 
Luko, Gabrieliaus vardai. 
Po dukart suteikti Ąžuolo, 
Domanto, Dominyko, Pijaus, 
Jokūbo vardai.

Tarp mergaičių praėjusiais 
metais populiariausi buvo 
Austėjos, Gabijos, Iglės, 
Kamilės vardai, kurie suteikti 
po keturis kartus. Po tris kartus 
mergaitės pavadintos Atėnės, 
Urtės, Adelės, Viltės bei Lėjos 
vardais. Po du kartus regis-
truoti Paulos, Tėjos, Danielės, 
Tajos, Mėjos, Melisos, Luknės, 
Dorotėjos vardai.

Ne pirmus metus rajone re-
gistruotiems naujagimiams su-
teikiami ir nelietuviški vardai. 
Tarp tokių vardų galima rasti 
Jason, Erlando, Adrian Dahen, 
Daniel, Amelia, Maryam, Maya, 
Meilee, Elea, Ella, Victoria var-
dus. Yra ir sulietuvintų vardų, 
pavyzdžiui, Helena, Jazmina, 
Klara. 

LV inf.2020 metais rajone gimė 196 vaikai, 2019 metais – 246. 
S.Sinkevičiaus nuotr.


