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Rinkimai
Vakar prasidėjo antrasis rin-

kimų į Seimą balsavimo turas. 
Sūduvos šiaurinės rinkimų apy-
gardos išankstinio balsavimo 
patalpos Šakiuose įrengtos 
Cirko mokykloje, buvusiame 
„Jaunystės“ kino teatre. Pasak 
apygardos rinkimų komisijos pir-
mininkės Lilijos Sniečkuvienės, 
išankstinis balsavimas pirma-
dienį prasidėjo ne taip akty-
viai kaip prieš dvi savaites, ta-
čiau laiko dar yra – jis tęsis iki 
spalio 22 d. Spalio 21 ir 22 die-
nomis vyks balsavimas specia-
liuosiuose punktuose. Užsikrėtę 
COVID-19 virusu ir izoliavęsi as-
menys galės balsuoti namuo-
se. L.Sniečkuvienė sakė, kad pir-
madienį iš ryto komandos buvo 
pasiruošusios vykti pas du užsi-
krėtusius rinkėjus. Neoficialiais 
duomenimis, jų yra apie 25.

Rinkėjams
Sveikatos apsaugos minis-

terija primena, kad izoliacijo-
je dėl COVID-19 esantys rinkė-
jai turi teisę balsuoti namuose. 
Norėdami pasinaudoti šia teise, 
rinkėjai turėtų užpildyti rinkė-
jo, esančio izoliacijoje, prašymo 
balsuoti namuose formą, pasi-
rašytą formą nuskenuoti ar nu-
fotografuoti, atsiųsti Vyriausiajai 
rinkimų komisijai. Tada rinkėjas 
turi sulaukti, kol su juo susisieks 
apylinkės rinkimų komisijos na-
riai ir informuos apie balsavimą 
namuose. Jei izoliacijoje esantis 
rinkėjas neturi galimybės nau-
dotis internetu, jis gali pateikti 
prašymą ir trumpuoju informa-
cijos apie rinkimus teikimo nu-
meriu 1855. Rinkėjo, esančio izo-
liacijoje, prašymo balsuoti na-
muose forma turi būti pateik-
ta iki šio trečiadienio.  

Pasveikino
Rugsėjo 21 d. Slavikų Šv. Onos 

parapijos klebonu paskirtas 
Sintautų parapijos klebonas 
Artūras Vaškevičius. Nuo 2017 
m. Slavikų parapiją administra-
vęs kunigas Donatas Rolskis 
pasitraukė į vienuolyną, tapo 
Švč. Mergelės Marijos nekalto-
jo prasidėjimo kunigų marijo-
nų (MIC) kongregacijos nariu. 
Spalio 18 d. dėkojant už kuni-
gą D.Rolskį ir Slavikų parapiją ir 
prašant Dievo malonių, sveika-
tos ir vidinio gailestingumo sau 
ir artimui, Mišias aukojo klebo-
nas kun. A.Vaškevičius. Naująjį 
parapijos kleboną visų parapi-
jiečių vardu pasveikino Slavikų 
seniūnas Valdas Dumčius.

Išmokos
Nuo spalio 16 dienos pradėti 

mokėti tiesioginių išmokų avan-
sai už šiais metais deklaruotus 
žemės ūkio naudmenų ir pasė-
lių plotus. Tiesioginių išmokų 
avansas sudarys 70 procentų 
tiesioginių išmokų. Avansinės 
išmokos dydis už hektaro dy-
džio naudmenų plotą bus 47 
eurai, žalinimo išmoka – 38 eu-
rai, už pirmuosius hektarus – 44 
eurai, už vaisius ir uogas – 177 
eurai, atvirame grunte augina-
mas daržoves – 193 eurai, už 
vieną pieninę karvę – 90 eurų. 
Šiemet rajono ūkiai pateikė 2441 
paraišką, deklaravo 97,2 tūkst. 
hektarų pasėlių, už kuriuos pra-
šoma paramos suma – beveik 
4,6 mln. eurų.

Nuo lietaus gelbsti... kibirai 
Reda ZARAUSKIENĖ 

Šį rudenį vaikų darželį 
po Kidulių pagrindinės 
mokyklos stogu 
atidariusi ugdymo įstaiga 
imasi naujų iššūkių. 
Mokyklos direktorius 
Robertas Sakas pasakojo, 
kad atėjo laikas klibinti ir 
kitą įsisenėjusį skaudulį 
– sutvarkyti mokykloje 
esančią sporto salę. Ši 
sporto salė galėtų rungtis 
dėl prasčiausios salės 
rajone vardo – lyjant ant 
salės parketo dedami 
kibirai, nudriskusios 
sienos ir lubos – tokia 
Kidulių pagrindinės 
mokyklos bendruomenės 
kasdienybė. 

Vaikai tokioje  salėje 
sportuoti negali 

Mokykloje, kurioje kartu su 
Sudargo Martyno Sederevičiaus 
pagrindinio ugdymo skyriaus 
mokiniais bei naujai iškep-
to vaikų darželio ugdytiniais 
mokosi 168 vaikai, direktorius 
Robertas Sakas pasakojo, kad 
tokią sporto salę rado vos pra-
dėjęs čia dirbti 2015 metais. Jis 
spėjo, kad salė netvarkyta nuo 
jos pastatymo, daugiau nei 50 
metų. 

Nauji bendruomenės namai 
atviri žmonėms ir iniciatyvoms
Spalio 15 dieną Sudarge 
atidaryti bendruomenės 
namai, o piliakalnių 
teritorijoje pastatyti 
lauko treniruokliai 
– tai projekto „Sudargo 
atnaujinimas ir plėtra“ 
rezultatas, kurio tikslas 
– skatinti gyventojų 
socialinį bei kultūrinį 
aktyvumą.

Bendruomenės namai, įkurti 
buvusio medicinos punkto pa-
talpose, tai bendras savivaldy-
bės, seniūnijos, bendruomenės 
ir Europos Sąjungos lėšomis bei 
darbais įgyvendintas projektas. 
Sudargo centre esančio pasta-
to pirmajame aukšte pastaty-
ta krosnis su židiniu šakočiui 
kepti, kaitlente, duonkepiu ir 
gartraukiu. Taip pat įrengti 
tualetai, pakeistos durys ir lan-
gai, neatpažįstamai atnaujintos 
sienos ir lubos, lauke įrengtas 
pandusas neįgaliesiems. Rūsio 
patalpose, kur veikia bibliote-
ka, suremontuotos grindys, 
izoliuotos sienos, kad nesi-
kauptų drėgmė, sumontuotas 
švieslangis ir šildymo sistema 
„oras–oras“.

Kaimo žmonėms – 
lauko treniruokliai
Ne visos didesnės seniū-
nijos turi lauko treniruok-
lius, o Keturnaujienos ben-
druomenės centras jau iš-
bandė naują įrangą, skir-
tą sportuoti tiek jaunam, 
tiek ir brandaus amžiaus 
žmogui.

„Kaimo žmonės išties džiau-
giasi lauko treniruokliais. 
Pastebėjau, kad prie jų renka-
si mamos su vaikais, visi no-
riai sportuoja. Ir aš išbandžiau“,- 
kalbėjo Keturnaujienos ben-
druomenės centro pirmininkė 
Birutė Ūsienė. Keturnaujienos 
bendruomenės centrą žinia apie 

Žemės ūkio ministerijos skirtą 
paramą – 5 tūkst. eurų – pro-
jektui „Judėjimas mus vienija“ 
pasiekė pavasarį, o prieš kelias 
dienas jau buvo montuojama 
vaikų žaidimo aikštelės įranga 
ir treniruokliai.

„Esu dėkinga visiems, prisi-
dėjusiems prie projekto įgyven-
dinimo. Kad galėtume pradė-
ti naudotis lauko treniruok-
liais, reikėjo truputį padirbė-
ti. Žmonės neatsisakė padė-
ti, suprasdami, kad tai – visų 
bendras reikalas“,- pasidžiaugė 
Keturnaujienos bendruomenės 
centro pirmininkė B.Ūsienė.

LV inf.
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Sudargo bendruomenės namuose pirmosios iniciatyvos pasireiškė įkurtuvių dieną – išbandyta krosnis, kurioje kepė vietos šeimininkų 
gamintas kugelis. Jį patikėta išimti Sudargo seniūnei Ritai Grigaitienei. S.Sinkevičiaus nuotr.

Kidulių pagrindinės mokyklos direktorius R.Sakas viliasi, kad sporto 
salės remontas startuos balandį. S.Sinkevičiaus nuotr.

Keturnaujienos bendruomenės centro iniciatyva pastatytais 
lauko treniruokliais jau naudojasi ir vaikai, ir suaugusieji. 
Skaitytojo nuotr.
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Projektų pabaigos sniegas neužklos
Dar kelios savaitės, 
ir statybos darbai 
Gelgaudiškio turgaus 
aikštėje bus pabaigti. 
Baigiama ir kita šio 
projekto dalis, kurioje 
numatytas apšvietimo 
įrengimas, trinkelių 
klojimas.

Lėtai, bet juda
Turgaus aikštėje trinkelės 

pagaliau paklotos, liko įreng-
ti pėsčiųjų taką, apšvietimą, 
prekybos vietas – ir darbai bus 
pabaigti. Tačiau gelgaudiškie-
čiai ir projekto „Gelgaudiškio 
gyvenamosios vietovės atnau-
jinimas“ koordinatoriai ilgai 
stebėjo procesą, kai trinkelės 
it dėlionė buvo tai išimamos, 
tai vėl klojamos. Rugpjūčio 
14 dieną turėjo darbai baigtis, 
tačiau tebevyksta, todėl nuo 
rugpjūčio 14-osios rangovui 
skaičiuojami delspinigiai.

„Trūksta kokybės, todėl 
daug ką tenka perdaryti, o dir-
bančiųjų akivaizdžiai per ma-
žai“,- apie darbus Gelgaudiškio 
turgaus aikštėje kalbėjo savi-
valdybės Ūkio, architektūros ir 
investicijų skyriaus specialistė, 
projekto koordinatorė Janina 
Povilaitytė.

Liko dvi savaitės
Ji teigė, kad pastaruoju 

metu darbus atliekanti UAB 
„Dengsta“ pradėjo sparčiau 
dirbti, o praėjusią savaitę tik-
rinimo metu darbuotojų rado 
ne vieną ar du, bet gerokai 
daugiau. „Vaizdas gražėja. Dar 
liko įrengti taką, pastatyti su-
olus, šiukšlines. Darbus reikia 
pabaigti iki šio mėnesio pa-
baigos“,- tikisi J.Povilaitytė. Ji 

įmonei tiek prirašiusi raginimų 
sparčiau dirbti, o darbų koky-
bę kontroliuojantis Vytautas 
Mauza – taisyti broką, jog raš-
tais galėtų iškloti kone visą re-
konstruojamą aikštę. Sutartyje 
numatyta už UAB „Dengsta“ 
darbus sumokėti 240,5 tūkst. 
eurų. Tai yra tik viena projekto 
„Gelgaudiškio gyvenamosios 
vietovės atnaujinimas“ dalis.

Kiti dirba sparčiau
Antra projekto Gelgaudiš-

kyje dalis patikėta UAB 
„Hidrotechnika“, kuri nekelia 
problemų nei užsakovams, 

nei gelgaudiškiečiams. Pagal 
planą vyksta rekreacinių zonų 
Mokyklos gatvėje, šalia daugia-
bučių namų, įrengimas, tik gali 
užtrukti įrangos, skirtos vaikų 
žaidimo aikštelėms, gabenimas 
ir montavimas. O Vakarų gat-
vėje 420 metrų šaligatvio jau 
paklota. Visų darbų pabaiga 
numatyta iki spalio pabaigos.

Bendra dviejų dalių projekto 
Gelgaudiškyje vertė – apie 428 
tūkst. eurų (396 tūkst. eurų yra 
ES parama ir per 32 tūkst. eurų 
– savivaldybės prisidėjimas).

Vienas sėkmingiausių pro-
jektų – „Žvirgždaičių gyvena-

mosios vietovės atnaujinimas“, 
kuriame buvo numatyta įrengti 
apšvietimą ir vaikų žaidimo 
aikštelę. Darbus atliko UAB 
„Hidrokesta“. Ši įmonė darbuo-
jasi ir Griškabūdyje. Projekto 
„Griškabūdžio atnaujinimas 
ir plėtra“ pabaiga – kitais me-
tais, todėl šiemet Alyvų, Ryto 
ir J.Jablonskio gatvėse įrengę 
apšvietimo inžinerinius tinklus 
ir sutvarkę J.Jablonskio gatvėje 
esantį parką bei atlikę turgaus 
aikštės rekonstrukciją, kitiems 
metams pasiliko pėsčiųjų tako 
klojimą.
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Nusprendė nesibylinėtiUAB „Atmeta“ Šakių kraš-
to vietos veiklos grupei 
(VVG) teikė paraišką 
finansuoti naujos paslau-
gos „Meistras į namus“ 
sukūrimą, tačiau neati-
tiko tam tikrų kriterijų ir 
paramos negavo. Tada 
įmonė nusprendė tiesos 
ieškoti teisme, bet ape-
liacinio skundo atsisakė.

Lietuvos vyriausiasis admi-
nistracinis teismas paskelbė 
nutartį, kurioje nutarė priimti 
UAB „Atmeta“ atsisakymą nuo 
apeliacinio skundo ir nutraukti 
apeliacinį procesą. Tai reiškia, 
kad įmonė susitaikė su tuo, jog 
šįkart finansavimas projektui 
nebus skirtas ir dėl to preten-
zijų neturi nei Šakių krašto 

VVG, nei Nacionalinei mokė-
jimo agentūrai arba projektus 
vertinančiam Vietos projektų 
atrankos komitetui.

UAB „Atmeta“, vadovauja-
ma Arijaus Jakelaičio, kreipėsi 
į teismą su skundu, prašydama 
įpareigoti atsakovą Šakių kraš-
to VVG vykdyti Nacionalinės 
mokėjimo agentūros sprendi-
mą ir iš naujo įvertinti jų teiktą 
projektą. Paramos prašyta nau-
jų paslaugų – meistro į namus 
– sukūrimui. Šakių krašto VVG 
pateikė atsiliepimą į skundą, 
kuriame prašė skundą atmesti 
kaip nepagrįstą. Projekto ver-
tintojams kilo abejonių, jog in-
vesticija bus skirta paslaugos 

sukūrimui ne Šakių, bet Kauno 
rajone, todėl skyrė mažiau ver-
tinimo balų. Jų neužteko įveikti 
pirmąjį etapą, po kurio vertini-
mą perima Nacionalinė mokė-
jimo agentūra. Vėliau projektas 
buvo vertintas iš naujo, tačiau 
ir Nacionalinė mokėjimo agen-
tūra rado neatitikimų, kurių es-
minis – įmonė šį projektą pa-
teikė nebaigusi kito investicinio 
projekto įgyvendinimo.

Teismų karuselėje įsisuku-
sios tiesos paieškos truko kone 
dvejus metus. „Atmetos“ įmo-
nė, nesutikdama su pirmosios 
instancijos teismo priimtu 
sprendimu, padavė apeliacinį 
skundą, prašydama panaikinti 

pirmosios instancijos teismo 
sprendimą ir skundą tenkin-
ti visiškai. Tačiau tada, kai 
Nacionalinė mokėjimo agen-
tūra paaiškino, kodėl projektas 
neatitinka specialiųjų reikalavi-
mų ir tolesnio vertinimo nebus, 
„Atmeta“ pareiškė atsisakanti 
apeliacinio skundo, nes nebe-
liko dėl ko bylinėtis.

Baigusi kito investici-
nio projekto įgyvendinimą, 
„Atmeta“ vėl gali pretenduoti į 
paramos lėšas naujos paslaugos 
sukūrimui arba kitai veiklai ir 
teikti projektą finansavimui.

LV inf.

Kviečia prisijungti prie akcijos Spalio 23-24 dienomis 
labdaros ir paramos 
fondas „Maisto bankas“  
vykdys tradicinę maisto 
produktų rinkimo 
nepasiturintiems akciją. 
Ši akcija bus rengiama ir 
Šakiuose.

Pasaulyje siaučianti pande-
mija jau sutrukdė surengti šią 
akciją pavasarį. Tad šis, rude-
ninis, maisto rinkimas, anot 

organizatorių, tampa ypač 
svarbiu.

„Maisto banko“ akcijos 
metu kviečiama padėti ir paau-
koti reikalingų maisto produk-
tų nepritekliuje gyvenančioms 
šeimoms, socialinių įstaigų, 
nevyriausybinių organizacijų 
globojamiems vaikams, ne-

įgaliesiems bei senyvo amžiaus 
žmonėms. Šįmet akcijoje da-
lyvaus VšĮ „Namai visiems“ 
bei VšĮ „Šakių vaikų globos 
namai“. O žmonės maisto pro-
duktais galės paremti Šakiuose 
esančiose „Maximoje“, „Iki“ ir 
„Aibės“ parduotuvėse.  

Informuojama, kad šį kartą 

imtasi papildomų atsargumo 
priemonių – sumažintas sava-
norių skaičių, parduotuvėse bus 
laikomasi saugaus atstumo, dė-
vimos apsauginės veido kaukės 
bei vienkartinės pirštinės, už-
tikrinamas akcijoje dalyvavusių 
savanorių atsekamumas. 

LV inf. 

Vairavo 
girti

Spalio 18-osios naktį, 
paryčiais, po ketvirtos 
valandos, Kaimelio kai-
me, Kidulių seniūnijoje, 
policija sustabdė auto-
mobilį „Opel Vectra“, 
kurį vairavo vyras (gim. 
2001 m.). Jam nusta-
tytas 1,58 promilės 
girtumas. Transporto 
priemonė nuvežta į 
saugojimo aikštelę.

Spalio 16-osios vakare, 
apie 23.39 val., policijoje gau-
tas pranešimas apie tai, kad 
Prancų kaime, Šakių seniū-

nijoje, pastebėtas automobilį 
vairuojantis galimai neblai-
vus asmuo. Nuvykę minėtu 
adresu, pareigūnai sustabdė 
automobilį VOLVO V70, kurį 
vairavo vyras (gim. 1981 m.). 
Jam nustatytas 2.56 promilės 
girtumas. Automobilis nu-
vežtas į saugojimo aikštelę, 
o vairuotojo laukia teismas 
ir baudžiamoji atsakomybė.

LV inf.

Brangus pasivažinėjimas

Iš klaidų nepasimoko
Sakoma, kad kiekvienas 
mokosi iš savo klaidų, ta-
čiau nemažai neblaivių 
vairuotojų nepasimoko ir 
iš savųjų.

Pradinio išsilavinimo, išsituo-
kęs, nedirbantis rajono gyven-
tojas V.P. pernai buvo sulaikytas 
girtas prie vairo, todėl trejiems 
metams neteko vairuotojo pa-
žymėjimo, susimokėjo baudą ir 
dar pabuvojo areštinėje. Tačiau 
šių metų birželį jis ir vėl už vai-
ro sėdo neblaivus.

Birželio 14 dieną, apie 22.20 
val., V.P. vairavo jam nuosavy-
bės teise priklausantį automo-
bilį girtas – nustatytas 1,93 pro-
milių girtumas. Vyras pripažino 
kaltę ir papasakojo, kad pritrū-
ko cigarečių, todėl nusprendė 
nuvažiuoti į parduotuvę jų nu-
sipirkti. „Jaučiausi blaivus, to-
dėl nusprendžiau, kad galiu va-
žiuoti. Kadangi pernai gruodį 
mano vairuotojo pažymėjimas 
yra atimtas, nes buvau sulaiky-
tas neblaivus už vairo, supra-
tau, kad negaliu vairuoti“,- kal-
bėjo teisiamasis. Jis pripažino 
galvojęs, kad policija jo nesu-

laikys, tačiau pareigūnai su-
stabdė ir nustatė 1,93 promi-
lių girtumą. Kadangi vairuo-
tojas buvo girtas, neapdraus-
ta transporto priemonė buvo 
išgabenta į saugojimo aikšte-
lę Tauragėje.

Nors kalbama apie bausmių 
griežtinimą, nuo šių metų lie-
pos 1 dienos įsigaliojo galimybė 
asmeniui, pirmą kartą nuteis-
tam arešto bausme, šios baus-
mės vykdymą atidėti nuo tri-
jų mėnesių iki vienerių metų 
ir paskirti jam intensyvią prie-
žiūrą. Tačiau šiam pažeidėjui 
lengvata netaikoma – V.P. yra 
recidyvistas ir jau antrą kartą 
nuteisiamas arešto bausme už 
panašų nusikaltimą.

Teismas V.P. pripažino kaltu 
padarius nusikaltimą ir skyrė 
60 parų arešto bausmę, ją at-
liekant Marijampolės pataisos 
namuose. Taip pat uždrausta 
naudotis teise vairuoti trans-
porto priemones ketverius me-
tus. Automobilis buvo konfis-
kuotas ir perduotas valstybės 
nuosavybėn.

LV inf.

Rajono gyventojas V.S. nu-
sprendė pasivažinėti pra-
bangiu tėvo automobiliu ir 
įkliuvo girtas. Pasirodo, tai 
ne pirmas jo rimtesnis nu-
sižengimas – anksčiau yra 
teistas už neteisėtą nami-
nių stiprių alkoholinių gė-
rimų ir aparatų jiems ga-
minti gaminimą, laikymą 
ar realizavimą.

V.S. šių metų liepą vairavo 
tėvo S.S. vardu registruotą au-
tomobilį BMW X5. Policija vai-
ruotojui nustatė 2,51 promilės 
girtumą. Vyras pripažino savo 
kaltę ir paaiškino, kad grįžo iš 
Vokietijos atostogoms, nuva-
žiavo pas draugus ir ten varto-
jo alkoholį. Šeštadienio naktį 
grįžo į tėvų sodybą, o sekma-
dienį nusprendė nuvažiuoti į 
parduotuvę nusipirkti alaus. 
„Pasiėmiau tėvo automobilį. Jis 
apie tai nieko nežinojo, nes mie-
gojo. Sutikau draugą, su kuriuo 
išgėriau tris butelius alaus, ir 
draugas paprašė parvežti namo. 
Važiuojant sutikome pareigū-
nus“,- pasakojo pažeidėjas. Jis 
teigė nesijautęs girtas. V.S. gy-
vena ir dirba Vokietijoje, ten iš-
laikęs visas vairuotojo katego-
rijas, o lietuviškų teisių neturi. 
Gaunamas atlyginimas – apie 
1400 eurų į rankas, todėl bau-

dą galėtų susimokėti. Tėvas au-
tomobilį pirko už 10 tūkst. do-
lerių stipriai apgadintą, tačiau 
sutaisė ir naudojosi.

Paaiškėjo, jog policijai apie 
girtą BMW vairuotoją prane-
šė gyventojai. Pareigūnai nu-
vyko į įvykio vietą ir sustabdė 
minėtą transporto priemonę. 
V.S. buvo akivaizdžiai apsvai-
gęs nuo alkoholio – pirmu pū-
timu jam nustatytas 2,67 pro-
milės girtumas, o pakartojus 
– 2,51 promilės girtumas. 
Automobilis, kurio vertė apie 
34 tūkst. eurų, buvo nuvežtas 
į saugojimo aikštelę.

Skirdamas bausmę, teismas 
įvertino tai, kad V.S. daugiau nei 
prieš dešimt metų yra baus-
tas administracine tvarka už 
transporto priemonės vaira-
vimą esant neblaiviam ir me-
tams buvo netekęs teisių. Vyras 
apie dešimt metų gyvena ir dir-
ba užsienyje.

Teismas V.S. pripažino kal-
tu padarius nusikaltimą ir sky-
rė 2500 eurų baudą, taip pat 
teisių atėmimą 2,6 metams. 
Automobilis BMW X5 sugrą-
žintas savininkui, tačiau dalį 
jo vertės, 5 tūkst. eurų, pažei-
dėjas įpareigotas sumokėti vals-
tybės naudai.

LV inf.

Reikia tikėtis, kad Gelgaudiškio turgaus aikštės dar kartą perkloti nereikės ir iki mėnesio pabaigos čia 
darbai bus baigti. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Palaikau Giedriaus Surplio kandidatûrà ðiuose 
rinkimuose, nes tai iniciatyvus þmogus, 
kurio rankose darbai tirpsta itin greitai. 

Giedrius geba ásigilinti á ávairias sritis, moka 
siekti kompromiso su skirtingai màstanèiais 
þmonëmis ir yra orientuotas á tikslø siekimà. 
Kvieèiu palaikyti Giedriø – turësite aktyvø 
Jûsø interesais besirûpinantá Seimo nará.

Linas Kukuraitis
Socialinës apsaugos ir darbo ministras   

POLITINË REKLAMA. Uþsakymo Nr. R-0654.  Apmokama ið 
Lietuvos valstieèiø ir þaliøjø sàjungos rinkimø sàskaitos.

POLITINĖ REKLAMA. Užsakymo Nr. R-0655. 
Apmokama iš kandidatės į LR Seimą Sūduvos Šiaurinėje 

apygardoje Irenos Haase rinkiminės sąskaitos.  

TELELOTO
Tiražo Nr. 1280 
Data: 2020-10-18
06 18 36 48 53 70 03
71 11 67 57 46 14 25
74 43 32 31 58 55 64
34 56 28 50 02 66 27
41 47 19 35 20 44 22 
62 52 29 26 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės)
13 39 40 05 24 01 07
73 30 38 (visa lentelė)
Laimėjimai:
Visa lentelė  - 3 x 6 095 Eur
Įstrižainės   - 19,50 Eur
Eilutė        - 2,00 Eur
Keturi kampai - 3,50 Eur
Papildomi prizai:
Automobilis VW T-CROSS -
bil.Nr. 0289401, 0252713
50 EUR VIADA čekis -
bil.Nr. 018*437, 031*253, 
027*403, 040*780, 000*910
Siurblys-šluota BOSCH 
BCHF216B - bil.Nr. 040*006
TC čekis buitinei technikai -
bil.Nr. 0117628, 0402460, 
0037732, 0071762, 0148103, 
006*818, 003*036
Planš. komp. Samsung TAB A 
T510 - bil.Nr. 0290114, 0187374, 
0327490, 0290037, 0054336

Trintuvas BOSCH  -
bil.Nr. 02**820
Laiminga vieta prizas 91 Eur -
bil.Nr. 0032626, 0032634, 
0032643, 0032651, 0032659, 
0032667, 0032677, 0032685, 
0032694, 0032700, 0032917, 
0032926, 0032935, 0032942, 
0032949, 0032956, 0032964, 
0032976, 0032985, 0032995, 
0033112, 0033117, 0033124, 
0033130, 0033137, 0033145, 
0033152, 0033161, 0033169, 
0033177, 0033194, 0033203, 
0033211, 0033220, 0033228, 
0033393, 0033401, 0033410, 
0033418, 0033424, 0033429, 
0033436, 0033443, 0033451, 
0033460, 0033565, 0033593, 
0033597, 0033602, 0033607, 
0050715, 0050722, 0060920, 
0067565, 0067566
Telefonas Samsung Galaxy A21s 
- bil.Nr. 011*294
Kavos aparatas MASTER COFFEE 
- bil.Nr. 002*569, 004*037, 
023*889, 040*528, 038*920
Termo puodelis CONTIGO -
bil.Nr. 01**921
Skrudintuvas BOSCH -
bil.Nr. 031*196, 016*679, 
012*364, 009*693, 010*986, 
03**456
Pakvietimas į TV studiją -
019*377, 017*220, 015*458, 
012*866.

Kas, kur, kada.
Spalio 24 d., šeštadienį,

Lekëèiø mokyklos – daugiafunkciame centre
14 val. Renginiø ciklo „Atrask Lekëèius“ IV-asis renginys.

Lukšiečiai viltingai laukia 
miestelio atnaujinimo darbų
Loreta BATAITIENĖ

Prieš dvejus–trejus metus 
parengti gyvenviečių 
atnaujinimo projektai 
stringa, o savivaldybės 
atstovai neranda būdų 
priversti rangovus laiku 
atlikti darbus. „Prašome 
gražiuoju, rašome 
raštus, primename apie 
gresiančias sankcijas, 
tačiau darbai vyksta 
labai vangiai“,- apie 
Lukšiuose įgyvendinamą 
projektą kalbėjo 
projektų koordinatorė 
Janina Povilaitytė.

Projektui – keturi 
darbingi mėnesiai

Lukšiečiai porą pastarųjų 
metų girdi apie miestelio at-
naujinimą, tačiau darbai dar 
neprasidėjo. „Kelis kuolelius 
rangovas jau įkalė, tačiau tech-
nika dar nedirba. Kiek žinau, 
kilo neaiškumų dėl projekto, 
nors konkursą laimėjusi orga-
nizacija žinojo, kokie darbai jų 
laukia“,- kalbėjo savivaldybės 
Ūkio, architektūros ir inves-
ticijų skyriaus specialistė, 
projekto koordinatorė Janina 
Povilaitytė. Dar neprasidėjus 
darbams ji jau parengė raštą, 
kuriuo ragina pradėti Lukšių 
gyvenamosios vietovės atnauji-
nimo darbus. Konkursą laimėjo 
trejus metus veikianti Kaune 
registruota UAB „Masaranga“ 
(skelbiama, jog šioje įmonėje 
yra septyni darbuotojai) jungti-
nėje veikloje su darbo patirties 
turinčia, sostinėje įkurta UAB 
„Vilkeda“ (šioje bendrovėje – 46 
dirbantieji). Sutartis dėl darbų 
atlikimo pasirašyta rugpjūčio 
25 dieną ir turėtų užtrukti 
keturis mėnesius, o jų vertė 
– daugiau nei 762 tūkst. eurų. 
Savivaldybė darbų pirkimo 
procedūras pradėjo balandžio 
mėnesį, tačiau konkursą teko 
skelbti mažiausiai keturis kar-
tus, nes neatsirado rangovo.

Projekto „Lukšių gyvenamo-
sios vietovės atnaujinimas“ įgy-
vendinimas prasidėjo dar 2018 
metų rugsėjį, kai savivaldybė 
pasirašė finansavimo sutartį 
su Centrine projektų valdymo 
agentūra. Visa jo vertė – 864,4 
tūkst. eurų, iš kurių apie 64 
tūkst. eurų skyrė savivaldybė, 
kiti – Europos Sąjungos struk-
tūrinių fondų parama.

Atsirado 
prieštaraujančių

Projekte numatyta tvarky-
ti Lukšių miestelio viešąsias 
erdves,- iš viso aštuonias skir-
tingas teritorijas, kuriose bus 
įrengti suoleliai, šiukšliadėžės, 
atnaujinti arba įrengti pėsčiųjų 
bei dviračių takai, apšvietimas, 
gėlynai bei sutvarkyta aplinka 
prie paminklų, dar – įrengtas 
miesto laikrodis, dvi auto-
mobilių stovėjimo aikštelės, 
sutvarkytas fontanas, viešieji 
tualetai, stoginė su suoleliais ir 
šiukšliadėžėmis. Taip pat pro-

jekte numatyta kultūros namų 
pastato dalies rekonstrukcija 
– rūsyje planuojama įrengti 
atvirą jaunimo erdvę, tad vyks 
remonto darbai – langų kei-
timas, taip pat grindų, sienų, 
lubų taisymas, šildymas, bus 
nupirkti baldai.

Pasak J.Povilaitytės, apie 
visus planuojamus darbus 
kalbėta projekto pristatymo 
Lukšiuose metu. Susirinkusi 
grupelė lukšiečių tada nepa-
teikė jokių pasiūlymų, tačiau 
vėliau šio krašto gyventojai 
tvirtino, kad nereikia įrenginėti 
kelio žiedo, kuriuo būtų atve-
žami moksleiviai į mokyklą. 
„Kadangi šio žiedo įrengimas 
buvo numatytas paraiškoje, o 
gyventojai projekto pristatymo 
metu tam neprieštaravo, tai jis 
ir bus“,- kalbėjo projekto va-
dovė.

Projektas prasidėjo nuo 
pušaičių

Lukšių seniūnas Vidas 

Cikana patikino, kad visi Lukšių 
miestelio atnaujinimo darbai 
buvo aptarti su bendruomene, 
patvirtinti seniūnaičių sueigo-
je. „Norėjome, kad investicijos 
būtų skirtos ne keliui į laukus, 
bet seniūnijos centro sutvar-
kymui. Tai yra vienas iš mano 
sumanymų, kuris, tikiuosi, bus 
įgyvendintas. Tas žiedas, o, tik-
sliau, vaikų paleidimo vieta, 
reikalinga mokinių saugiam at-
vežimui ir išlaipinimui. Nuo čia 
vaikai takeliu per tiltelį pasieks 
gimnaziją. Anksčiau autobusai 
sustodavo tik prie pagrindinio 
kelio esančioje stotelėje, bet kai 
žuvo mergaitė, tada pradėjo 
važiuoti prie šios, naujai su-
projektuotos stotelės. Vardan 
vaikų saugumo numatyta atlikti 
ir šią rekonstrukciją. Laukdami 
šio projekto, gal prieš penkerius 
metus, pasodinome pušaites. 
Jos gerokai paaugo, o projekto 
įgyvendinimas dar neprasidė-
jo“,- apgailestavo V.Cikana.

Jis kalbėjo, kad prie seniū-
nijos esančioje aikštėje nu-
matytas laikrodžio ir suolelių 
pastatymas, o už prekybos 
kioskų, nuvertus seną tuale-
tą, iki vadinamojo žiedo bus 
klojamas platus šaligatvis 
pėstiesiems. Pievelėje, netoli 
pušaičių, suprojektuota pa-
vėsinė su sūpynėmis. „Tiltelio 
per upelį toje vietoje nėra, bet 
jeigu projekte jis ir nenuma-
tytas, seniūnijos pastangomis 
patys pagaminsime. Dar turėtų 
būti apšvietimas. Manau, kad 
visiems bus patogu ir gražu“,- 
neabejojo seniūnas. Jis panašų 
modelį teigė matęs Norvegijoje, 
todėl nusprendęs įgyvendinti 
ir Lukšiuose. V.Cikana nepa-
tenkintas rangovo užmojais iš-
lyginti aikštelę, nes įsitikinęs, 
jog reikėtų labiau taikytis prie 
gamtos, kurioje yra ir kalne-
lių, ir nuolydžių. „Reikia labiau 
prisitaikyti prie esamos situaci-
jos ir mažiau išlaidauti“,- sako 
seniūnas. Jis pripažino, kad 
prie prekybos kioskų esanti 
teritorija jam badė akis, nes 
trūko infrastruktūros, o įgy-
vendinus projektą vaikams bus 
užtikrintas saugus keliavimas 
į mokyklą, visuomenei – nau-
jos erdvės poilsiui. Pašnekovo 
pastebėjimu, kaimyniniame 
rajone prekybos centrą pa-
statė daugiau nei per mėnesį, 
tačiau seniūnijose kažkodėl 
atmestinai atliekami darbai. 
Lukšiuose numatytas projek-
to įgyvendinimas gali užtrukti 
keturis mėnesius, tačiau jau da-
bar manoma, jog reikės žymiai 
daugiau laiko. „Svarbiausia, 
kad aš sulaukčiau ir galėčiau 
jais pasidžiaugti“,- tikisi Lukšių 
seniūnas V.Cikana.

Virusas taikosi į naujas aukas 
Rajono meras Edgaras 
Pilypaitis penktadienio po-
pietę pranešė apie du nau-
jus COVID-19 susirgimus. 
Tačiau apie naujus atvejus 
savaitgalį, pirmadienio rytą, 
dar nebuvo žinoma.

„Konkrečių skaičių dėl 
Nacionalinio visuomenės svei-
katos centro darbo sulėtėjimo 
pateikti kol kas negalime. Pagal 
gautą informaciją apie nustaty-
tą virusą Šakių socialinių paslau-
gų centro darbuotojai (jos darbo 
vieta – Šakių seniūnijos pastate) 

iš Jurbarko savo ruožtu paprašė-
me izoliuotis namuose visų, tu-
rėjusių su ja kontaktų, taip pat ir 
jų artimųjų, kol nebus ištirti kiti 
jos bendradarbiai“,- dalindama-
sis savaitgalio aktualijomis, dės-
tė rajono vadovas. Anot mero, 
šiuo metu tiesiogiai kalbamasi 
su konkrečių įstaigų vadovais ir 
prašoma, kad šie taikytų atitin-
kamas ir individualizuotas ap-
saugos priemones bei nuotoli-

nį darbą, taip siekiama išvengti 
tolimesnio užkrato plitimo. „Visi, 
norintys kokių nors konsultacijų 
ar paslaugų, nevykite į įstaigas, o 
pirmiausia pasistenkite susisiek-
ti su reikiamu specialistu telefo-
nu, kad ir pavojingo kontakto iš-
vengtume, ir savo laiką sutaupy-
tume“,- dėstė E.Pilypaitis.

Nuo spalio 5 iki 16 dienos 
COVID-19 rajone sirgo 25 as-
menys, penktadienį, savivaldy-

bės duomenimis, izoliavosi 117 
asmenų, vakar nei sirgusiųjų, nei 
saviizoliacijoje esančių asmenų 
skaičius nebuvo patikslintas.

Šakių kultūros centro, kuris 
iki spalio 22 d. uždarytas dėl 
susirgusio asmens, direktorius 
R.Januševičius socialiniuose tin-
kluose jau pasidžiaugė, kad visų 
saviizoliacijoje buvusių 18 dar-
buotojų testas – neigiamas.

LV inf. 

Pro kioskelius ir pušynėlį paklotas pėsčiųjų takas drieksis iki naujai suformuoto „žiedo“, kuriame sustos 
autobusai išlaipinti mokinių. S.Sinkevičiaus nuotr.

Lukšių seniūnas Vidas Cikana teigė, kad miestelio atnaujinimo 
viziją, pasitaręs su seniūnaičiais, pats pasiūlęs, tik suabejojo, 
ar sulauks darbų pabaigos, kai taip vangiai juda projektai. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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“Savaitgalis“

Ingrida Ðimonytë: kitais metais pensijos augs 
sparèiau nei darbo uþmokestis, o vieniðiems 
senjorams áteisinsime pensijos priedà
Pirmame Seimo rinkimø ture 
Tëvynës Sàjunga pasirodë 
neblogai, taèiau, kaip jûs 
sakëte, tai yra tik pirmasis 
këlinys. Antrasis turas spalio 
25 d. Jo metu spræsis labai 
daug, o taip pat ir tai, kas 
formuos naujà Vyriausybæ. 
Naujoji Vyriausybë savo 
darbà pradës nuo 2021 
metø valstybës biudþeto. 
Tikriausiai jau galvojote apie 
jo kontûrus. Nuo ko pra-
dësite ir kokie bus svarbiausi 
biudþeto prioritetai?

Pradësime nuo to, kas yra: 
dabartinë Vyriausybë parengë 
pirminá projektà, kurá dar teks 
detaliai iðnagrinëti. Sprendi-
mai, kurie jau átvirtinti anks-
èiau priimtuose ástatymuose: 
dël pensijø indeksavimo, vaiko 
pinigø didëjimo be jokios abe-
jonës turës bûti vykdomi. Tie 
sprendimai, kurie priklauso nuo 
ekonomikos raidos – minima-
lios mënesio algos didinimas 
ar bazinio dydþio dirbantiems 
valstybës tarnyboje didinimas 
taipogi bus perkelti á biudþeto 
asignavimus. Mokesèiø pakei-
timø neplanuojame, nes jiems 
ðiuo metu nei vieta, nei laikas 
– reikia rimtø ir pamatuotø 
diskusijø. 

Daugiau klausimø kyla dël 
Vyriausybës patvirtinto vadina-
mojo DNR plano, nes bûtina 
uþtikrinti, kad investicijos bûtø 
realios ir kurtø ilgalaikæ naudà 
ekonomikai, infrastruktûrà ir 
kokybiðkas vieðàsias paslau-
gas. Negalime praleisti pro-
gos ir didelá planuojamà kitø 
metø deficità paversti vien tik 
didesne skola – svarbu, kad 
bûtø kuriama tai, kas ateityje 
generuos tvarias þmoniø, o per 
tai - ir biudþetø pajamas. 

Ko jûsø biudþete gali tikëtis 
ðalies senjorai?

Didesniø pensijø, nes kitais 
metais pensijø indeksavimo au-
gimo tempas bus spartesnis uþ 
vidutinio darbo uþmokesèio 
augimo tempà. 2016 m. dar 
anos kadencijos Seimo ástatyme 
átvirtinta indeksavimo formu-
lë lemia, kad pensijø augimo 
tempas priklauso nuo darbo 
uþmokesèio fondo dinamikos, 
o ne politikø malonës. Nors 
darbo uþmokesèio augimo 
tempas kiek sulëtës, sukauptas 
„Sodros” rezervas leis mokëti 
indeksuotas pensijas kaip nu-
matyta. 

Senjorai taipogi gali tikëtis, 
kad bus rimtai svarstoma, nuo 
kada ir kaip galime áteisinti vie-

niðø senjorø pensijos priedà 
– tai, kà buvo paþadëjusi ir ne-
ágyvendino dabartinë valdþia. 
Vieniðø pensininkø didesnis uþ 
vidutiná skurdas yra didelë pro-
blema, kurià bûtina spræsti kuo 
greièiau. 

Jûsø konkurentai neretai 
skleidþia gandus, kad gali bûti 
maþinami vaiko pinigai ir kitos 
iðmokos. Kokia situacija yra ið 
tikrøjø?

Tai ne ðiaip gandai, o tiesiog 
melagystë. Ástatymais patvirtinti 
ásipareigojimai bus vykdomi, 
kaip nustatyta. Nuolatiniai val-
danèiøjø bandymai palyginti 
esamà situacijà su 2008-2009 
metais, kuomet Lietuva netu-
rëjo euro ir siekdama iðlaikyti 

stabilø lità turëjo maþinti ið-
laidas ir didinti mokesèius, yra 
tiesiog manipuliacija. Bûdama 
eurozonos nare Lietuva turi ne-
palyginamai daugiau lankstu-
mo vykdyti savo biudþetà net 
tada, kai jo pajamos sumenksta 
þenkliai dël nenumatytø aplin-
kybiø. 

TS-LKD palaikë Vyriausybæ 
pandemijos pradþioje, kai Vy-
riausybë siekë didesnio skolini-
mosi limito tam, kad palaikytø 
ekonomikà nuosmukio metu. 
Bëda tokia, kad lëðos naudo-
tos neskaidriai ir neatsiskaitant 
Seime. Galbût neskaidrus paèiø 
valdanèiøjø elgesys verèia ban-
dyti netinkamu elgesiu kaltinti 
kitus. 

POLITINĖ REKLAMA. Užsakymo Nr. R-0655. Apmokama iš kandidatės į LR Seimą Sūduvos Šiaurinėje 
apygardoje Irenos Haase rinkiminės sąskaitos.  

Nuo lietaus gelbsti... kibirai Pašnekovas prisiminė, kad 
ši problema akis badė iš karto, 
tačiau pasvėrus visus „už“ ir 
„prieš“, sulaukus 39 tėvelių pa-
rašų dėl vaikų darželio įsteigi-
mo, nuspręsta pirmenybę skirti 
vaikų darželiui. „Viską aptarė-
me su savivaldybės vadovais ir 
nusprendėme, kad prie sporto 
salės klausimo grįšime tuomet, 
kai įrengsime darželį“,- pasako-
jo pašnekovas.

Ir išties, prie šio klausimo 
grįžta jau rugsėjo pabaigoje, 
tuomet Kidulių pagrindinėje 
mokykloje lankėsi ir rajono 
meras bei savivaldybės admi-
nistracijos direktorius. Anot 
R.Sako, valdžios atstovai pa-
žadų nepamiršo ir savo žodžių 
neišsižadėjo. „Apžiūrėjus salę 
tiek administracijos direkto-
rius, tiek meras sutiko, kad to-
kioje salėje XXI amžiuje vaikai 
sportuoti tikrai negali“,- prisi-
minė mokyklos direktorius. 

Ieškos lėšų
Paskaičiavus sąmatą pa-

aiškėjo, jog dalinis stogo su-
tvarkymas, lubų, sienų, grindų 
darbų, sporto įrangos atnau-
jinimas atsieitų apie 42 tūkst. 
eurų (darželiui reikėjo apie 44 
tūkst. eurų). Renovacijos metu 
planuojama atnaujinti ir fizinio 
ugdymo mokytojų kambarį. 
Vaikų persirengimo kamba-
riai jau suremontuoti. R.Sakas 
pasakojo, kad savivaldybės 
atstovai tikino, jog pradės ieš-
koti reikiamų lėšų. „Yra keli 

variantai – rajono biudžetas, 
stebėti ir dalyvauti Švietimo, 
mokslo ir sporto ministeri-
jos projektuose arba kreiptis 
į Seimą. Rugsėjo 25 dieną su 
meru kreipėmės į dabartinę 
Seimo narę, pridėjome sporto 
salės nuotraukas“,- pasakojo 
mokyklos direktorius. 

Jeigu pasiseks, darbai, anot 
R.Sako, startuotų jau balandį. 
„Per vaikų vasaros atostogas 
salės suremontuoti nespėtume. 
O balandį, atšilus orams, vaikai 
gali sportuoti ir lauke ar kori-
doriuje, dėl tokio tikslo verta 
pasiaukoti“,- kalbėjo jis. 

Anot jo, sporto salė pasi-
tarnautų ne tik mokiniams,- 
dažnai į mokyklą kreipiasi ir 
vietiniai bei jurbarkiečiai, kurie 
nori ją išsinuomoti ir pažaisti 
krepšinį. „Šiuo metu norinčių-
jų į salę neįleidžiame, kas bus 
jeigu pradės lyti? Sutvarkę ją, 
ant durų spynos tikrai neuž-
kabinsime, ja galės naudotis 
ne tik mūsų mokiniai“,- žadėjo 
direktorius.

Maža to, atidarius vaikų 
darželį, mokykla paaukojo 
ir ten buvusią aktų salę, tad 
sporto salėje minimi ir įvairūs 
mokyklos renginiai. „Gėda joje 

daryti renginius. Svarbiausia, 
kad atvykę valdžios atstovai 
nepasakė „ne“, vadinasi, viskas 
bus gerai“,- kalbėjo R.Sakas.

Darželis jau atsipirko
Mokyklos direktorius turi ir 

daugiau planų. Reikėtų baigti 
tvarkyti mokyklos fasadą, pa-
keisti prakiurusius lietvamz-
džius. „Kita didelė svajonė 
– naujas mokyklos stogas, ta-
čiau tam reikia labai daug pini-
gų, kol kas jis dar nėra kritinės 
būklės. Stogas buvo prakiuręs 
ne tik virš sporto salės, bet šią 
problemą išsprendėme patys. Ir 
klases pasiremontuojame, bet 
likusių išvardintų darbų be 
savivaldybės pagalbos niekaip 
neįgyvendinsime – per didelė 
našta“,- kalbėjo pašnekovas.

R.Sakas pasakojo, jog ne-
sigaili sprendimo pirmenybę 
teikti vaikų darželiui. Šiuo 
metu užimtos visos 40 vietų, 
darželį lanko ne tik Šakių rajo-
no, bet Jurbarko vaikai. Vienoje 
grupėje ugdomi dvejų–trejų 
metų vaikai, o kitoje grupėje 
trejų–šešerių metų vaikučiai. 
„Planuojame ir trečią grupę. 
Šešerių metų vaikai – priešmo-
kyklinukai. Jau gavome rajono 
valdžios sutikimą, todėl nuo 
vasario 1 dienos įruošime dar 
vieną patalpėlę ir priešmokyk-
linukus iškelsime į naują erd-
vę“,- naujienomis pasidalino 
R.Sakas.  

pradžia 1 psl.

Kova 
už būvį 
– bet kokia 
kaina?

Toje politikoje kažkas yra ne-
gerai ir sistemą būtina keisti. 
Kiek pinigų ir kiek laiko sugaiš-
tama agitacijoms tų kandida-
tų, kurie dėl mandato Seime 
kovoja vienmandatėse apy-
gardose! Straipsniai laikraš-
čiuose, socialiniuose tinkluo-
se, pasisakymai televizijos ete-
ryje – nuobodžiau, atrodo, ne-
gali būti. Be to, ne visų ausis ir 
sąmonę tie pasisakymai pasie-
kia. Dažnai jie būna aptakūs, 
mažai ką pasakantys, panašūs. 
Neatskirsi, kuris gi tas kandi-
datas geresnis, protingesnis, 
sumanesnis. Net kuriai parti-
jai priklauso. Praėjusią savai-
tę LRT organizavo debatus 
tarp Sūduvos šiaurinės rinki-
mų apygardos į antrąjį turą iš-
ėjusių kandidatų. Kas apie juos 
žinojo – nežinau. Aš nežinojau. 
Irena Haase tuose debatuose 
nedalyvavo. Giedrius Surplys, 
kad būtų linksmiau, atsinešė į 
studiją ir šalia pasidėjo Irenos 
portretą. Žurnalistė Rita Miliūtė 
pakomentavo, kad ji į studiją 
atsineša Mešką – savo šunį. Bet 
iš kur G.Surplys žinojo iš anks-
to, kad Irena nedalyvaus? Į šitą 
klausimą neatsakys niekas ir tie 
debatai jau užmaršty. 

Bet yra ir įdomesnių su rin-
kimų spekuliacijomis susijusių 
reiškinių.

Vakar rajono savivaldybės 
koalicija – Tėvynės sąjungos-
Lietuvos krikščionių demokra-
tų frakcija kartu su į tarybą iš-
rinktais socialdemokratais rin-
kosi į koalicijos posėdį. Kaip ir 
kiekvieną kartą prieš planuoja-
mą tarybos posėdį. Kadencijos 
pradžioje rajono konservatoriai 
tarybos nariai su socialdemok-
ratais pasirašė bendradarbia-
vimo susitarimą ir jo nelaužo. 
Nepavykus išsiveržti į antrąjį 
rinkimų turą, buvusi kandida-
tė į Seimo narius, rajono tary-
bos narė Raminta Jakelaitienė 
(po pirmojo rinkimų turo ji liko 
trečia) pasielgė principingai ir 
dėl „valstiečių“ kandidato (vie-
šai išsakė savo nuomonę, ko-
dėl jų politika jai nepriimtina), 
ir korektiškai pasielgė koalici-
jos partnerių atžvilgiu. Ji mano, 
kad pergalės antrajame rinki-
mų ture yra verti abu kandida-
tai ir sėkmės linki abiem. Todėl 
neagituoja nė už vieną – siūlo 
balsuoti pagal sąžinę. 

Tačiau jos partijos lyderis 
Gintautas Paluckas, priešin-
gai, atviru tekstu agituoja už 
„valstiečius“. Jis ragina balsuoti 
už G.Surplį – „už jautrų veržlu-
mą ir kūrybišką kairiąją politiką 
bei geresnę Lietuvą Tau“.

Sunku suprasti tokį manev-
rą žinant, kad besibaigiančioje 
Seimo kadencijoje buvę valdan-
čioje koalicijoje su „valstiečiais“, 
socialdemokratai skilo į paluc-
kininkus ir „bebrus“. „Bebrai“ – 
socialdemokratų darbo partijai 
priklausantys Seimo nariai liko 
su „valstiečiais“, o socdemai pa-
luckininkai pasitraukė į opozi-
ciją. Raminta yra G.Palucko pa-
vaduotoja partijoje.

Pozicijas ir interesus su-
prasti sunku dar ir dėl to, kad 
rugsėjo mėnesį sodemų lyde-

ris G.Paluckas savo „Facebook“ 
paskyroje rašė: „Žmonės me-
luoja, kai yra neteisūs ar bijo. 
Ramūnas Karbauskis žino, jog 
daug kartų melavo, buvo ne-
teisus ir bijo, jog už tai žmonės 
pareikalaus atsakyti“. Palucko 
pozicija kardinaliai pasikeitė po 
pirmojo turo, kai socdemai pa-
matė, jog slaptas planas – kai 
du pešasi, trečias laimi – sub-
yrėjo į šipulius. Socdemams 
vilčių teikia antrasis turas, kur 
viliasi „paimti“ 12 apygardų. 
Tačiau formuoti valdančiąją 
daugumą pajėgumų vis tiek 
neužteks. „Valstiečių“ pozici-
jos irgi kabo ant plauko, to-
dėl palaikymo jiems reikia iš 
bet ko. Kaip, beje, reikėjo ir da-
bar. Šansas – LSDP. Ir jie tą gau-
na! Nors penktadienį LRT pa-
kviestas į laidą „Dienos tema“, 
G.Paluckas, spaudžiamas laidos 
vedėjo R.Musnicko, primygti-
nai įrodinėjo, kad jokio palaiky-
mo niekam oficialiai nėra išreiš-
kęs – „oficialiai paramos nesu 
išreiškęs niekam nei savo, nei 
partijos vardu“, sakė jis. Tai kaip 
tada suprasti jo politinę agita-
ciją mūsų rajono laikraščiuo-
se praėjusios savaitės pabaigo-
je? Kas tada meluoja ir kas ko, 
Palucko žodžiais, bijo?  

Peršasi vienintelė logiška iš-
vada – kairieji vienija jėgas prieš 
dešiniuosius. Juolab kad savo 
nuostatas daryti viską, kad tik 
konservatoriai negautų daugu-
mos, išsakė LSDP garbės pirmi-
ninkas Aloyzas Sakalas. Vienija 
tai vienija, bet ar tokia socde-
mų ideologija – išlikti bet ko-
kia kaina? Nes visi politikos ap-
žvalgininkai vienu balsu šne-
ka, jog antrą Seimo kadenci-
ją opozicijos pozicija social-
demokratams būtų pražūtin-
ga kaip partijai.

Nesu politikos apžvalgi-
ninkė. Todėl man labai patiko 
žurnalisto, visuomenės veikė-
jo Arkadijaus Vinokuro įžval-
gos, kurias, beje, perskaičiau 
LSDP internetinėje svetainė-
je. Jis rašo:

„Taigi, būti ar nebūti (LSDP)? 
LSDP koalicija su ketverius me-
tus šmeižusiais ir save diskredi-
tavusiais veikėjais – įžengimas 
į minų lauką. Šiame kontekste 
nepakanka apeliuoti: „nu, žinai, 
Jonai, nieko asmeniška, tik rin-
kimai. Nepyk, Jonai, davaj išge-
riam bruderšaftą.“ UAB „LVŽS“ 
ir UAB „DP“ stebuklingu būdu 
nepasikeis savo laisvo elgesio 
fasonų. Juk abi partijos pareiš-
kė, kad dirbs su bet kuo, kad ir 
su konservatoriais. Todėl LSDP 
nenoras kalbėti apie būsimą 
koaliciją nesulaukus antro turo 
visiškai suprantamas“.

Kas gali paneigti, jog prapy-
lus „valstiečiams“ rinkimus, soc-
demams bus geri ir konserva-
toriai?

Viena didžiausių bėdų palijus – per stogą bėgantis vanduo. 
S.Sinkevičiaus 
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SVEIKATOS PRIEÞIÛROS ÁSTAIGØ VALDYSENOJE SVARBI NE PARTINË 
PRIKLAUSOMYBË, O VADYBINË KOMPETENCIJA IR SÀÞININGUMAS

Nuo ko priklauso sveikatos 
prieþiûros ástaigos darbo rezul-
tatai? Nuo daug ko: infrastruk-
tûros, personalo darbo krûvio, 
darbo kiekio ir kompetencijos, 
skiriamø lëðø ir daug kitø fak-
toriø... Kai matai, kaip þenkliai 
skiriasi panaðiø ástaigø su pa-
naðiu biudþetu, darbuotojø 
skaièiumi ir kita rodikliai, su-
pranti, kad atsakymas „slepiasi 

giliau“ – ástaigos valdysenoje. 
Juk tikrai nesvarbu, kad ástaigø 
vadovai konservatoriai, svar-
bu kompetencija ir visø pirma 
– valdysenos srityje.

Susidaro áspûdis, kad savi-
valdybë galvoja kitaip.

Gal todël analizuojant duo-
menis tenka tik stebëtis lyginant 
Kretingos, Jurbarko ir Ðakiø 
ligonines. Jos teikia labai pa-

naðias paslaugas ir dirba pa-
gal panaðias sutartis su ligoniø 
kasomis (4,5–5 mln. Eur). Jose 
panaðus ir darbuotojø skaièius. 
Taèiau akivaizdþiai matomas 
þenkliai prastesnis Ðakiø ligoni-
nës rezultatas ir medikø darbo 
uþmokestis. Nors Vyriausybë, 
kasmet didindama teikiamø 
paslaugø ákainius, skyrë visas 
profesiniø sàjungø ir Vyriau-

– 2500 eurø – pasiektas bent 
jau rajoniniø ligoniniø vidurkis 
(ðalyje rajoniniø ligoniniø gydy-
tojo VDU – 2500 Eur), taèiau 
èia taip pat neatiduotos visos 
lëðos per paskutiná këlimà, todël 
rezultatas prastesnis. O Ðakiø 
ligoninëje matomas akivaizdus 
net 500 eurø atotrûkis nuo ra-
joniniø ligoniniø vidurkio.

Taigi, akivaizdu ir galima da-
ryti aiðkias iðvadas, kad ligoni-
nës, kurios VLK didinant ákainá 
ðiomis lëðomis dengë savo veik-
los nuostolius, ið esmës nevyk-
dë medikø ir Vyriausybës susi-
tarime numatyto ásipareigojimo 
– darbo uþmokesèio këlimo, o 
já tik imitavo „pridengdamos“ 
padidintu paslaugø ákainiu. Tos 
sveikatos prieþiûros ástaigos, 
kurios papildomai skirtas lë-
ðas nukreipë darbo uþmokesèio 
këlimui, pasiekë tikrai neblogus 
rezultatus. 

Visuomenë verta tos val-
dþios, kurià ji iðsirenka. Bû-
kime aktyvûs, dalyvaukime 
antrame rinkimø á Seimà ture, 
nes kiekvienas Jûsø balsas yra 
svarbus. 

Lietuvai reikia ne „daugiau 
jëgos“, o iðminties ir kompe-
tencijos. Kvieèiu balsuoti uþ 
Giedriø Surplá.

Asta Kubilienë
Seimo narë, Sveikatos 

reikalø komiteto pirmininkë

sybës susitarime dël medikø 
darbo uþmokesèio didinimo 
2017–2020 m. numatytas 
lëðas, Ðakiø ligoninëje darbo 
uþmokestis augo akivaizdþiai 
maþiau nei Jurbarko ir Kretingos 
ligoninëse. Valstybinës ligoniø 
kasos (VLK) pateikti duomenys 
parodo, kad kasmet papildomai 
gautos lëðos nebuvo nukreiptos 
á darbo uþmokesèio didinimà. 
Jomis buvo dengiami asmens 
sveikatos prieþiûros ástaigos 
veiklos nuostoliai.

Sutartyje dël medikø dar-
bo uþmokesèio këlimo buvo 
numatyta, kad lëðos medikus 
pasieks kasmet didinant ákai-
nius uþ suteiktas paslaugas, t. 
y., keturiais etapais. Tai ir buvo 
padaryta. Pernai VLK pateikë 
duomenis, kad pervedus lëðas, 
skirtas darbo uþmokesèiui pa-
kelti, laukta treèiojo darbo uþ-
mokesèio augimo (15 proc.). 
Taèiau Ðakiø ligoninëje 2019 

m. gydytojø darbo uþmokestis 
pakilo vos 2–3 proc. Ðiemet 
padidinus ákainius uþ teikia-
mas paslaugas, tikëtasi 15–18 
proc. medikø darbo uþmokes-
èio augimo, bet Kazlø Rûdos 
ligoninëje jis netgi maþëjo. 
Ðakiø ligoninë kiekviename 
darbo uþmokesèio didinimo 
etape dalies papildomai gau-
tø lëðø medikø atlyginimams 
nenukreipë, todël po ketveriø 
metø praktikos – kaskart dalies 
lëðø atlyginimams neatiduodant 
– ðiandien stebimas akivaizdus 
atsilikimas nuo kitø panaðiø 
ástaigø, lyginant medikø dar-
bo uþmokestá.

Jurbarko ligoninëje gydyto-
jø vidutinis darbo uþmokestis 
(VDU) pasiekë 3000 eurø, nors 
ir ten ne visi pinigai buvo nau-
dojami darbo uþmokesèiui kel-
ti. Taèiau tikrai yra potencialo 
pasiekti susitarime numatytus 
3250 eurø. Kretingos ligoninës 
gydytojø vidutinis atlyginimas 

POLITINË REKLAMA. Uþsakymo Nr. R-0653.  Apmokama ið Lietuvos valstieèiø ir þaliøjø sàjungos rinkimø sàskaitos.

Sezoną pradeda 
pergalingai 

Nauji bendruomenės namai 
atviri žmonėms ir iniciatyvoms

Simbolinę juostelę į nau-
jas patalpas perkirpo meras 
Edgaras Pilypaitis ir biblioteki-
ninkė Valerija Endriukaitienė, 
o Sudargo seniūnė Rita 
Grigaitienė visus pakvietė į 
vidų. Kadangi patalpos skirtos 
bendruomenės poreikiams, tai 
židinį simboliškai uždegė kul-
tūros darbuotojos ir gyven-
tojų atstovai – seniūnaičiai. 
Spragsint ugnelei patalpas 
pašventino klebonas kunigas 
Zenonas Stepanauskas.

Seniūnė R.Grigaitienė 
priminė, kad šiam projektui 
buvo skirta daugiau nei 85 
tūkst. eurų Europos Sąjungos 
parama, 15 tūkst. eurų vals-
tybės lėšų ir savivaldybės da-
lis – beveik 26,3 tūkst. eurų. 
„Turėdami patalpas, mes būsi-
me dar aktyvesni, bus dar dau-
giau veiklų nei iki šiol. Pagerėjo 
darbo sąlygos bibliotekininkei, 
kuri labai rūpinosi remontu, 
taip pat naujomis patalpomis 
džiaugiasi skaitytojai ir visi 
bendruomenės nariai. Esame 
dėkingi visiems, kurie pa-
dėjo ir prisidėjo, o veiklą čia 
kuruos kultūros darbuotojos 
Irma Svetlauskienė, Valerija 
Endriukaitienė“,- kalbėjo se-
niūnė.

Meras E.Pilypaitis sakė, 
kad bendruomenės namai 
įkurti visų bendromis pa-
stangomis, ir priminė, kad šis 
objektas tuoj bus kaimynystėje 
su greta įsikursiančia seniūnija. 
Šiais metais planuojama pra-
dėti būsimos seniūnijos pa-
talpų remontą, o kitąmet gal 
bus ir įkurtuvės. „Tikėkime, 

Praėjusią savaitę star-
tavo 2020–2021 metų 
Nacionalinės krepšinio ly-
gos sezonas, šįmet lygoje 
varžosi 15 komandų, o po 
pirmosios savaitės į pirmą-
ją vietą turnyrinėje lente-
lėje šoktelėjo Šakių krepši-
nio klubas „Vytis“.

 
Naujas sezonas šakiečiams 

prasidėjo dar ketvirtadienį. 
Eriko Kučiausko vadovaujama 
komanda Mažeikiuose 99:63 
(22:25, 23:13, 27:13, 27:12) 
sutriuškino „Erelius“. Nors pir-
masis kėlinys buvo sėkmin-
gesnis priešininkams, jie vie-
nu metu buvo surinkę ir dvi-
ženklę persvarą (25:15), bet su-
laukus „Vyčio“ spurto 19:2, sve-
čiai perėmė iniciatyvą (34:27). 
Kšištofo Lavrinovičiaus aštuo-
nių taškų atkarpa inicijavo dar 
vieną mūsų ekipos kirtį varžo-
vams 11:2, o „Vytis“ nuo prieši-
ninkų atitrūko rezultatu 45:32. 
„Vytis“ trečiąjį kėlinį laimėjo dvi-
gubai (27:13), tad paskutinis 
kėlinys pradėtas su 21 taško 
persvara (72:51).

Rezultatyviausiai „Vyčio“ 
komandoje žaidė Darjušas 
Lavrinovičius, jis pelnė 19 taš-
kų (5 atk. kam., 4 rez. perd.), 
Aurelijus Pukelis – 18 (7/7 dvit.), 

Marijus Užupis – 16 (3/3 trit.), 
Paulius Semaška – 15 (6 rez. 
Perd.), o K.Lavrinovičius pridėjo 
dar 13 taškų (4 rez. perd.). 

Antrąją pergalę Nacionalinėje 
krepšinio lygoje „Vytis“ iškovojo 
šeštadienį. Šakiečiai namuose 
rezultatu 81:74 (15:15, 22:12, 
22:28, 22:19) įveikė „Telšius“.

Iki mačo pabaigos likus 8 
minutėms „Telšiai“ atsiliko 
tik 3 taškais (59:62), bet tuo-
met M.Užupis pelnė dvitaš-
kį, Šarūnas Vingelis ir Karolis 
Kokoška pridėjo po tritaškį, ir 
„Vytis“ atitrūko 70:59.

Likus vos penkioms minu-
tėms iki paskutinio kėlinio 
pabaigos „Telšiai“ priartėjo iki 
64:70, bet dar vienas Š.Vingelio 
tritaškis, ir D.Lavrinovičiaus 
dvitaškis „Vyčiui“ grąžino 
dviženklę persvarą (75:64). 
Šakių ekipos pergalę įtvirtino 
D.Lavrinovičiaus dvitaškis ir ket-
virtasis Š.Vingelio tritaškis.

Rezultatyviausiai „Vyčio“ ko-
mandoje žaidė Karolis Kokoška 
(5/7 trit.) ir Šarūnas Vingelis 
(4/5 trit.), jie pelnė po 15 taš-
kų, Marijus Užupis, Darjušas 
Lavrinovičius ir Kšištofas 
Lavrinovičius įmetė po 12 
taškų.

LV inf.

kad šiame krašte bus atlikta 
ir daugiau gražių darbų, tad 
vieni kitus palaikykime, pla-
nuokime ir nesiblaškykime“,- 
linkėjo rajono vadovas. Su 
įkurtuvėmis sveikinusi Šakių 
viešosios bibliotekos direktorė 
Kristina Lebedžinskienė teigė, 
kad Sudarge veikiantis biblio-
tekos padalinys visada jaučia 
seniūnijos dėmesį ir pagalbą. 
„Visame rajone biblioteka, kul-
tūra ir seniūnija turėtų dirbti 
kartu, vieni kitus turėtų globo-
ti ir padėti. Patalpos gražios, 
tačiau jos nykios be žmogaus. 
Tad linkiu, kad būtų kam at-
eiti, kad netrūktų veiklos“,- 
linkėjo K.Lebedžinskienė. 
Gražiomis patalpomis pasi-
džiaugė ir klebonas kunigas 

Z.Stepanauskas, taip pat seniū-
naičiai, Šakių kultūros centrui 
atstovavusios Milda Prūsaitytė 
ir I.Svetlauskienė, Sudargo 
bendruomenės centro pirmi-
ninkė Alberta Dragūnaitienė. 
Šių bendruomenės namų įsi-
kūrimui Sudargo bendruome-
nės centras skyrė paramą, už 
kurią nupirkta baldų ir indų. 
Bendruomenės centro pirmi-
ninkė A.Dragūnaitienė už rū-
pinimąsi Sudargo kraštu, už 
grožio ir tvarkos puoselėjimą 
Padėkos raštus įteikė seniūnei 
R.Grigaitienei ir bibliotekinin-
kei V.Endriukaitienei. „Smagu, 
kad turime bendrų idėjų, kad 
renkamės pabūti. Dėkoju se-
niūnei už bibliotekos įkūri-
mą, už pastangas įsteigiant 

bendruomenės namus, kurie 
atsirado jos atkaklumo dėka, ir 
pastūmėjimą prisidėti prie šio 
puikaus rezultato“,- gerų žodžių 
negailėjo V.Endriukaitienė.

Po sveikinimo kalbų visi 
apžiūrėjo pirmame aukšte ir 
rūsyje esančias patalpas, pa-
sidžiaugė kokybišku remontu 
ir naujomis erdvėmis, kuriose, 
anot bibliotekininkės, ir iki šiol 
vyko įvairūs užsiėmimai ir su-
sitikimai.

Netrukus nosį pradėjo ku-
tenti malonūs kepamo kugelio 
kvapai. Pirmą kartą išbandyta 
ir krosnis, kurią statė Vytautas 
Kasparavičius, o metalo apdai-
lą ir gartraukį nukaldino kalvis 
Rigimantas Stanaitis.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Po remonto Sudargo bibliotekoje šviesu, erdvu, šilta ir nesijaučia pelėsio kvapo, todėl dar noriau 
žmonės rinksis įvairiausioms veikloms. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Spausdinama vieną kartą.
Šį kuponą atneškite arba atsiųskite į “Laikraštis Valsčius“ 

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

Vardas:

Pavardė:

Telefonas:

Kuponas galioja 
iki 2020 m. lapkričio 30d. 

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

Gyvenamąjį namą su ūkiniais pa-
statais Šakiuose (23a žemės). Tel. 
8-648 77-077.

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

Namą Šilgaliuose (99m², visi pa-
togumai, ūkiniai pastatai, 19a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Tvarkingą mūrinį namą Draugystės 
g., Giedručiuose (visi patogumai, 
25a sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Namą Kubilėlių k. (visi patogumai, 
ūkiniai pastatai, 75a sklypas). Tel. 
8-640 32-441.

Mūrinį namą Rociškiuose (127m², 
vidus kapitaliai suremontuotas, 18a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

2 aukštų mūrinį namą Darbininkų 
g.22c, Gelgaudiškyje (0.04a skly-
pas, galimybė nusipirkti daugiau). 
Tel. 8-640 32-441.

Medinį namą J.Basanavičiaus g. (vi-
sos komunikacijos, ūkiniai pastatai, 
30a sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Sodybą (27.02a) su ūkio 
pastatais Degutinės gyven-
vietėje. Namas rąstų, 96.06 
kv.m., 4 kambariai su man-
sarda, yra wc, dušas, apšil-
dymas kietu kuru. Gatvė 
asfaltuota, vieta rami. Tel. 
8-699 35-471.
11.5a sodybą Šilgalių soduose (II 
aukštų vasarnamis, didelis garažas, 
ūkinis pastatas, aptverta teritorija, 
prie kelio). Tel. 8-696 93-485.

Tvarkingą sodybą Beržyno g., Pa-
noviuose (visi patogumai, 17a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

13a žemės sklypą Zanavykų g. Tel. 
8-345 51-671.

10 ha žemės ūkio paskirties že-
mės Kidulių sen., Kregždančių k., 
prie kelio Šakiai – Jurbarkas. Tel. 
8-634 36-653.

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

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

RENAULT ESPASE 3 žiemines pa-
dangas su ratlankiais (mažai nau-
dotos). Tel. 8-615 21-418.

Žemės ūkio 
technika
Prikabinamą purkštuvą 12m, 2.2t 
- 700€. Tel. 8-621 53-256, 8-620 
65-638.

Grūdų valomąją „Petkus Gigant“, 3 
vagų plūgą, VW TRANSPORTER T2, 
kombainą. Tel. 8-616 13-954.

3t cisterną, 4m kultivatorių su akė-
čiomis, 1000l purkštuvą. Tel. 8-611 
56-541.

GAZ-53, MTZ-50, pentininius vo-
lus, 215/65 R15 M+S. Tel. 8-611 
56-541.

K-700 lėkštes, plūgus, trąšų bars-
tyklę, MTZ dublius, 120 diametro 
vamzdį. Tel. 8-611 56-541.

Buitinė technika
Televizorius, palydovines ir TV an-
tenas, internetinius imtuvus, akty-
vines kolonėles, automagnetolas, 
navigacijas. Tel. 8-675 12-313.

Šaldiklius, šaldytuvus, skalbimo 
mašinas, džiovykles, dujinę vi-
ryklę, betono maišyklę. Tel. 8-616 
48-616.

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

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

Pigiau plastikinius langus, duris ir 
aliuminines slankiojančias siste-
mas. Tel. 8-679 19-711.

Statybinę medieną: dvigubo pjo-
vimo – 180-220€, vieno pjovimo 
lentas – 140-180€. Atvežame. Tel. 
8-630 32-028.

Statybinę medieną: dvigubo pjo-
vimo – 90-115€, vieno pjovimo 
lentas – 55-75€. Atvežame. Tel. 
8-613 71-277.

Gyvos prekės
Beragį ožiuką, dėmėtą triušių pa-
tinėlį, mopedą (kuriasi kojele). Tel. 
8-662 60-588.

Didelę kiaulę skerdimui. Tel. 8-685 
15-013.

Kiaulę skerdimui. Tel. 8-652 07-814.

200 kg kiaulę – 2.80 €/kg. Tel. 8-
601 72-693, Kidulių sen.

Kaimiškai augintas 140-150 kg 
kiaules. Tel. 8-673 32-993.

Kiaules skerdimui, žieminius čes-
nakus. Tel. 8-610 65-338.

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

Povus, žąsis, ančių skerdieną. Tel. 
8-616 13-954.

Kitos prekės
Skaldytas, kaladėmis ir rąsteliais 
alksnines, beržines malkas, juo-
dalksnio atraižas - supjautas arba 
nesupjautas pakais. Greitas ir ne-
mokamas pristatymas. Tel. 8-699 
40-234.
Kokybiškas skaldytas beržines, 
alksnines malkas, malkas rąsteliais, 
stambias alksnio atraižas. Vežu ne-
mokamai. Tel. 8-610 45-504, 8-645 
34-667.

Malkas: eglė, drebulė – 18€, 
juodalksnis – 20€, beržas 
– 23€, ąžuolas – 27€, uosis 
– 28€. Vežame rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotas. Tel. 8-686 
94-789.
Malkas: beržines, alksnines (skal-
dytos, kaladėmis ir rąsteliais), 
stambias supjautas ir nesupjautas 
(pakais) juodalksnio atraižas. Pri-
statome nemokamai. Tel. 8-602 
09-301.

Pigiai sausas lapuočio malkas. Ak-
cija. Tel. 8-609 09-072.

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

Ąžuolo, beržo medžio briketus – tik 
99€, medžio granulės – tik 155€, 
akmens anglis – tik 160€. Galime 
atvežti. Tel. 8-636 62-665.

Malkas: eglė, drebulė – 18€, 
juodalksnis – 20€, beržas 
– 23€, ąžuolas – 27€, uosis 
– 28€. Vežame rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotas. Tel. 8-686 
94-789.
Malkas: eglės, juodalksnio, beržo, 
ąžuolo (skaldytas, rąsteliais). Tel. 
8-698 05-768.

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

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

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

Sausas kaladėles didmaišiuose, 
pjuvenų briketus, supjautas atrai-
žas. Atvežu. Tel. 8-603 28-628.

Juodalksnio, drebulės, pušies, eg-
lės sausas malkas pigiai. Tel. 8-607 
13-955.

Lapuočio malkas – 12 €/m. Akcija. 
Tel. 8-609 09-072.

Pigiai beržo, uosio, drebulės, juo-
dalksnio, eglės sausas malkas. Tel. 
8-676 62-118.

Lapuočių malkas – 14 €/m. Akcija. 
Tel. 8-676 62-118.

Lapuočio malkas – 13 €/m. Tel. 8-
630 32-028.

Uosio, beržo, juodalksnio, drebulės 
sausas malkas – 17 €/m. Tel. 8-672 
03-244.

Lapuočio malkas – 12 €/m. Akcija. 
Tel. 8-672 03-244.

Bulves, morkas, burokėlius, ko-
pūstus – 3 €/maišas. Tel. 8-652 
07-803.

Įvairių veislių bulves (nepriekaiš-
tingos išvaizdos, labai skanios). 
Atvežame. Tel. 8-621 87-702.

Maistines ir pašarines bulves „Lau-
ra“, „Concordia“. Galiu atvežti. Tel. 
8-698 70-826, 8-610 11-958.

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

Pašarinius runkelius. Tel. 8-682 
11-573.

Pašarinius runkelius. Tel. 8-622 
02-055.

Pašarinius runkelius. Tel. 8-698 
25-472.

Naudotus baldus, buitinę 
techniką, dviračius, žo-
liapjoves iš Vokietijos. Tel. 
8-612 15-862, Kęstučio 
g.19-7, Šakiai.
Presą „Fortschritt 454K“, senovinę 
skalbinių lyginimo lentą, šamotines 
plytas, koklius. Tel. 8-610 45-130.

Žoliapjovę – traktoriuką (meta per 
šoną) – 550€. Tel. 8-672 38-276.

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

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

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

Automobilius, mikroautobusus, 
sunkvežimius aukščiausia kaina. 
Pasiimame patys, dirbame kasdien. 
Tel. 8-603 98-020.

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

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

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

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

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

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.
Obuolius. Sveriame elektroninėmis 
svarstyklėmis, maišus grąžiname. 
Galime pasiimti patys. Tel. 8-677 
38-036, Draugystės g.72, Lukšiai.

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
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RUOŠKIS ŽIEMAI - VASARA
•  Ypač aukštos kokybės plauta , sijota sausa 

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

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

UAB ,,ALETOVIS‘‘
Sodų g. 3A , Šakiai
TEL.:  8-686-42682
Darbo laikas:
Pirm. - penk. 8-17 

R-0614

R-
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59 UAB “Vilkdara“

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

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

06
29

medienos pjuvenų 
BRIKETAI.

 J. Dainelienės 
įmonė

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

Ypač sausų 
lapuočių 
(alksnis, 
bukas) 
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Granulės, akmens anglis.
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Grūdai ___________maišas __ 9.00-10.00€
Bulvės _______________ kg __ 0.20-0.50€
Morkos ______________ kg __ 0.30-0.70€
Kopūstai _____________ kg __ 0.50-0.70€
Svogūnai ____________ kg __ 0.40-0.80€
Burokai ______________ kg __ 0.40-0.60€
Agurkai _____________ kg __ 2.00-2.00€
Krapai ____________ 0.5 kg __ 2.00-3.00€
Česnakai ____________ kg __ 2.50-5.00€
Bruknės _______________ l __ 2.50-3.00€
Spanguolės ____________ l __ 2.50-3.00€
Slyvos _______________ kg __ 2.50-3.00€
Obuoliai _____________ kg __ 0.50-1.00€
Krienai ______________ kg __ 1.00-2.50€
Medus ______________ 0.5l __ 4.00-6.00€
Kiaušiniai _________10 vnt. __ 1.50-2.00€

Sėmenų aliejus _________ l __ 2.00-4.50€
Šakotis _____________ vnt. __ 4.00-10.00€
Grybukai ________maišelis __ 1.50-6.00€
Skruzdėlynas ________ vnt. __ 3.00-4.50€
Sūris ________________ kg __ 4.00-6.00€
Keptas sūris __________ kg __ 5.00-6.00€
Pienas _________________ l __ 0.60€
Grietinė _______________ l __ 3.80€
Varškė _______________ kg __ 3.00€
Lašiniai ______________ kg __ 6.90€
K/r pažandės _________ kg __ 4.90€
Skilandinė dešra ______ kg __ 7.90€
Š/r kiaulienos nugarinė kg __ 9.70€
Karkos vyniotinis _____ kg __ 7.90€
Chrizantemos _______ vnt. __ 1.00-6.00€
Viržiai ______________ vnt. __ 1.00-4.00€
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Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų (lotyniškais rašmenimis) galite perduoti trumpąja žinute (SMS) .
Skelbimas paprastas. Rašykite žinutę: VLS tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 2,00€. 

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

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

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

Ketvirtadienis,
spalio 22 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Gimę tą pačią dieną.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.25 Klausimėlis.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios.
17.55 „Kas ir kodėl?“.
18.25 Klauskite daktaro.
19.25 Panorama.
19.36 Eurolyga per LRT.
19.45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

Kauno „Žalgiris“ - „Valencia“.
22.05 Dviračio žinios.
22.35 Piniginės reikalai.
23.00 „Degantis pasaulis“.

LNK 
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Nevykėliai po priedanga“. (f)
0.45 „Išbandymų diena“.

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

BTV 
6.00 „Strėlė“.
7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
8.15 „Teisingumo agentai“.
9.20 „Pėdsakas“.
10.20 „Kobra 11“.
11.25 „Mirtinas ginklas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Spąstai“. (f)
23.20 „Čempionas 3. Išpirkimas“. (f)

Penktadienis,
spalio 23 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 Vakaras su Edita.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.25 Klausimėlis.
16.45 „Seselė Beti“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Warcraft. Pradžia“. (f)

LNK 
6.20 „Iš širdies į širdį“.
7.20 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Mirties troškimas“. (f)
23.15 „Niekada nepasiduok 2“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Vargšė Lialia“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.55 „Namų idėja su IKEA“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ledynmetis. Susidūrimas“. 

Animac.f.
21.15 „Persijos princas. Laiko smiltys“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.45 „Sensacija“. (f)

BTV 
6.05 „Strėlė“.
7.05 „Mano virtuvė geriausia“.
8.20 „Teisingumo agentai“.
9.25 „Pėdsakas“.
10.25 „Kobra 11“.
11.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Krydas. Gimęs kovoti“. (f)
0.15 „Spąstai“. (f)

Žmogus – tik žemės 
svečias

ir turi jis sugrįžti namo.
Bet kaip sunku išleisti jį 

į kelią,
kuriuo negrįžta niekas 

atgalios.
Dėl brolio žūties 

nuoširdžiai užjaučiame
Vaidą 

MALINAUSKĄ.
AUGA Grūduva kolektyvas
Nuoširdžiai užjaučiame

Joną 
KAŽEMĖKAITĮ
dėl brolio mirties.

Kęstučio g.7 namo 
gyventojai

Nuoširdi užuojauta
Gintarui 

DUMBLIAUSKUI
ir jo šeimai dėl mamos 

mirties.
D.Girdzijauskienė

Nuoširdžiai užjaučiame
Birutę 

ENDRIUKAITIENĘ
ir sūnus dėl vyro ir 

tėvelio mirties.
Sodybų g. gyventojai

Mirus mylimai mamytei 
Elytei Valaitienei 

dalijamės skausmu ir 
nuoširdžius užuojautos 

žodžius skiriame 
dukroms Ritutei ir 
Daivutei su šeima.

Buvę švietimo skyriaus 
bendradarbiai

Už nuoširdžius 
užuojautos žodžius, 

suteiktą paramą 
sunkią netekties 

valandą dėkojame 
giminėms, kaimynams, 

bendradarbiams ir 
visiems, padėjusiems 
palydėti į paskutinę 

kelionę mylimą 
mamą ir seserį

Virginiją 
Dumbliauskienę.

Sūnus ir duktė su šeimomis, 
brolis Valdas

UAB „Lukagro“ mėsinių (mišrūnų) 
galvijų prieauglį iki 12 mėn. Visų 
veislių veršelius nuo 2 savaičių. 
Be tarpininkų. Mokame 6-21%. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8-612 
26-974.

UAB “Galvijų eksportas” 
brangiai pienu girdomus 
45-90 kg buliukus ir telyčai-
tes, “belgus”. Moka 6-21%, 
atsiskaito iš karto. Tel. 8-646 
81-037, 8-612 34-503.
V.Sutkaičio IĮ veršelius auginimui. 
Tel. 8-655 44-847.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 
kg buliukus, telyčaites, „belgus“ 
auginimui. Moka 6-21%, atsiskaito 
vietoje. Tel. 8-699 75-181.

UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.

Keičia
4 kambarių tvarkingą, suremontuo-
tą 77 kv.m butą Šakiuose, I aukšte 
į namą Šakiuose. Siūlyti įvairius 
variantus. Tel. 8-620 29-769.

Reikalingi
Įmonėje reikalingas darbuo-
tojas. Darbo vieta: Miliškių 
k., Lukšių sen., Šakių r. Darbo 
užmokestis nuo 645 €/mėn. 
Tel. 8-686 75-537.
Reikalinga mezgėja, mezganti 
mezgimo mašina. Darbas namuo-
se. Tel. 8-629 65-728.

UAB „Vinapack“, gaminanti 
pakuotes iš popieriaus plau-
šienos, siūlo darbą gamybos 
linijos operatoriams, pakuo-
tojams. Darbas pamainomis, 
apmokama kelionė. Darbo 
užmokestis nuo 600-800€. 
Darbo vieta – Ežerėlis, Kau-
no r. Tel. 8-616 00-939.
Įmonė ieško plataus profilio
statybininkų. Darbas prie fa-
sadų. Tel. 8-622 62-167.
Reikalingas mikroautobuso vairuo-
tojas darbui su siuntomis Lietuva 
– Lenkija. Tel. 8-652 31-322.

Reikalingas vairuotojas su 
puspriekabe (iškrauti/pa-
krauti) po LT/LV/EST (kartais 
FI, PL), 60-65 €/para, euro6 
vilkikai. Savaitgaliai namuo-
se. Tel. 8-601 01-755.
Reikalingi vairuotojai su 
tentine arba šaldytuvine 
puspriekabe važiuoti “ratais” 
LT-Ispanija-LT (reisas 2-4 sa-
vaitės), 65-70 €/para. Euro6 
vilkikai. Tel. 8-601 01-755.

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

Baldų gamyba: virtuvės, spintos 
stumdomomis durimis, miegamojo, 
svetainės ir kiti nestandartiniai kor-
pusiniai baldai. Pigu ir kokybiška! 
Konsultuojame, suprojektuojame 
ir sumontuojame nemokamai. Tel. 
8-692 55-941.

Minkštų baldų restauracija ir re-
montas. Tel. 8-600 51-591, 8-628 
95-059.

“Ergo“ draudimo paslaugos: 
automobilio, būsto, nelai-
mingų atsitikimų, kelionių 
draudimas. Tel. 8-616 53-408, 
V.Kudirkos g.51-2, Šakiai.
Mobilus minkštų baldų, čiu-
žinių, kilimų, automobilių 
salonų ekologiškas valymas 
garais! Tel. 8-631 56-395.
Cheminis drabužių ir kilimų valy-
mas. Pristatyti adresu: Draugystės 
takas 6, Šakiai. Tel. 8-635 87-809, 
8-616 03-159.

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

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Vežu žvyrą, smėlį, akmenukus, 
Ežerėlio briketus ir kitus krovinius 
iki 3t. Tel. 8-614 81-211.

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

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

Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas.
Vežu žvyrą, smėlį, juodžemį, kom-
postą ir kitus krovinius savivarčiu iki 
3t. Tel. 8-603 28-628.

Pigiai atvežame smėlį, sta-
tybinį, kelinį žvyrą, įvairią 
skaldą, akmenukus, juodže-
mį, asfalto drožles (1-25t). 
Tel. 8-658 71-343, Darius.
Pervežame gyvulius. Tel. 8-673 
32-993.

Tvorų ir trinkelių dangos 
įrengimas. Pastatų rekons-
trukcija ir atnaujinimas. Tel. 
8-611 06-077.
Karkasinių pastatų, terasų, pavėsi-
nių, automobiliams stoginių staty-
mas, sudarau sąmatą, pasirūpinu 
medžiagomis. Tel. 8-605 05-650.

Visi santechnikos darbai nuo krano 
keitimo iki katilinių montavimo. Tel. 
8-638 05-500.

Valome kaminus. Tel. 8-692 
77-122.
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.
Dengiame stogus su kliento arba 
mūsų medžiagomis. Stogo karkaso 
surinkimas, gegnių keitimas, skar-
dinimo darbai. Tel. 8-635 56-052.

Dengiame stogus. Remontuojame 
senus stogus. Visi skardinimo dar-
bai. Tel. 8-685 24-332.

Tvarkingai kasame ir valome 
tvenkinius, rezervuarus. Iš-
lyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, kro-
vimo, lyginimo darbai. Tel. 
8-659 45-419, 8-686 15-419.
Ekskavatoriaus nuoma, visi ka-
simo darbai, drenažas, pagrindų 
ruošimas, polių gręžimas, žemės 
lyginimo ir kiti gerbūvio darbai. 
Tel. 8-615 18-521.

SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS

1 m²- nuo 1,40 €.
TEL. 8-628-70999

R-
04

67

UAB „Samsonas“ 
gyvulių skerdyklai 

reikalingas 
skerdyklos 

darbininkas.
Tel. 8-687 76-558.

R-
06

34

Įstaiga ieško 
valytojos 

1/2 etato. 
Kreiptis tel.: 

+370 662 84884 
darbo dienomis. R-

06
41

Paminklai, 
tvorelės, 
skaldelė.

Pamatų liejimas
Kapavietės 
uždengimas plokšte
Ilgametė patirtis
Kiduliai, Taikos g.10 
(prie kapinių). 
Tel. 62-037, 8-655 03-340.

R-
06

15

Dirbame 

be išeiginių

R-
06

45

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

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

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

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

Spaudžiame ir pasterizuojame 
sultis. Supilstome į 1.5l, 3l, 5l pa-
statomas ir paprastas pakuotes. 
Tel. 8-612 11-819, Draugystės 
g.72, Lukšiai.

Spaudžiame ir pasterizuojame 
sultis. Tel. 8-692 05-718, 8-628 
10-203, Medžiotojų g.6, Šakiai.

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

Įvairūs
Dovanoja didelį alijošių. Tel. 8-621 
73-336.

Informuojame žemės sklypo kad. nr. 8460/0003:287 esančio Šakių r., Lekėčių sen., 
Šėtijų k., savininką E.J.D. kad IDV „Baltic Geo“ matininkas Martynas Luotė paž.nr. 
2M-M-2262, 2020-11-03 9 val vykdys žemės sklypo kad. nr. 8460/0003:181, esan-
čio Šakių r., Lekėčių sen., Šėtijų k., ribų ženklinimo darbus. Prireikus išsamesnės in-
formacijos, prašom kreiptis į IDV „Baltic Geo“ adresu Simno 48, Kaunas, el. paštu 
balticgeos@gmail.com arba telefonu 860773937. R-0652
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Kalendorius
Saulė 
teka 07 val. 55 min.
leidžiasi 18 val. 12 min.
dienos ilgumas 10 val. 17 min.
43 metų savaitė
Mėnulis – Jaunatis

Varduvininkai
10.20 Irena, Gedas, Deimina, 

Adelina, Adelė
10.21 Uršulė, Gilanda, Hiliaras, 

Vilma
10.22 Donatas, Malvina, 

Severinas, Mingedė, 
Viltaras, Severas

10.23 Sanginas, Ramvydė, Odilija

Antradienis,
spalio 20 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Zachor. Atsimink.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.25 Klausimėlis.
16.45 Seselė Beti.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užverbuotas 2“.

LNK 
6.30 „Iš širdies į širdį“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Kodas 211. Banko apiplėšimas“. (f)

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

BTV 
6.50 „Mano virtuvė geriausia“.
8.20 „Teisingumo agentai“.
9.15 „Ekstrasensai tiria“.
10.20 „Kobra 11“.
11.25 „Mirtinas ginklas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Teisingumo agentai“.
15.55 „Ekstrasensai tiria“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Universalus karys. Sugrįžimas“. (f)
22.45 „Supermenas. Sugrįžimas“. (f)

Trečiadienis,
spalio 21 d.

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

LNK 
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Pakvaišusi porelė“.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Juodvarnis“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 VIDO VIDeO.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Samdomas žudikas“. (f)
0.30 „Išbandymų diena“.

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

BTV 
7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
8.15 „Teisingumo agentai“.
9.15 „Ekstrasensai tiria“.
10.20 „Kobra 11“.
11.25 „Mirtinas ginklas“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Strėlė“.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Čempionas 3. Išpirkimas“. (f)
23.00 „Universalus karys. Sugrįžimas“. (f)

Ūkininko vištos 
Šeštadienį Šakių Ūkininkų turguje nuo 7.00 iki 9.30 val. 

prekiausime gražiomis, sveikomis, raudonomis galvytėmis 
(prieš dėjimą) 5 mėn. - 6 € , 6 mėn. - 7-8 € (jau pradėjusios dėti) 
vištomis. Įvairių spalvų jauniklinėmis vištaitėmis.

Galima užsisakyti. Tel. 8-630 16-659. 
Gera kaina, kokybė garantuota. R-

05
58

Kiduliuose ____ 8.00 val.
Sudarge ______ 8.15 val.
Slavikuose ____ 8.40 val.
Panoviuose ____ 9.00 val.
K.Naumiestyje _ 9.30 val.
Keturnaujienoje 10.00 val.
Sintautuose __ 10.15 val.
Veršiuose ____ 10.30 val.
Žvirgždaičiuose 10.45 val.

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

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

R-
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28Įvairių spalvų vištos!
Spalio 23 d., (penktadienį)
bus parduodamos įvairių spalvų vakcinuotos 
3-4-5-6 mėn. vištaitės ir 3-4-5 savaičių paauginti broileriai. 
Prekiausime lesalais. Tel. 8-620 48-009.

 VIŠTOS, VIŠTAITĖS
JŪSŲ UŽSAKYMUS PRISTATYSIME Į NAMUS

Prekiaujame  5 – 6,5 mėnesių jaunomis rudomis, raibomis, juodo-
mis, pilkomis, baltomis ( Lehornų veislės) dedeklėmis vištaitėmis, 

lesalais paukščiams. Jūsų užsakymus pristatome į namus. 
PREKIAUJAME VIETOJE, ADRESU: 

ALVITAS, MALDĖNŲ KM., MALDĖNŲ gt. 25,
DARBO DIENOMIS NUO 17 val. iki 19 val.

TEL. užsakymams  8 611 51770 , 8 612 17831

R-
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Iki savaitės vidurio 
laikysis šalti orai

Persisvėrus į antrąją rudens pusę jau dažniau 
kelią į pietus prasiskina šalti, darganas nešan-
tys šiaurės oro srautai. Šią savaitę po vėsesnės 
pradžios dar apsilankys ir šilti orai.

Savaitės pradžioje kritulių bus nedaug. 
Antradienio pirmoji dienos pusė bus gana saulė-
ta, tyki. Antroje dienos pusėje dangų ims deng-
ti pamažu pilkėjantis debesų šydas. Tačiau lie-
tus dar nesusikaups. Truputį stiprės pietvaka-
rių, pietų vėjas.   Įdienojus temperatūra sieks iki 
8-10 laipsnių šilumos.

Trečiadienį jau pradės plaukti šiltesni, bet sto-
rus debesis ir lietų nešantys orai. Pūs vidutinio 
stiprumo pietvakarių vėjas. Naktį temperatū-

ra nenukris žemiau 6-8 laipsnių šilumos, dieną 
kils iki 11 -13 laipsnių.

Ketvirtadienį sustiprėjęs pietvakarių vėjas at-
plukdys jau gerokai šiltesnių orų bangą. Naktį 
praslinks sodrus lietus, dieną lietus trauksis, ra-
sis pragiedrulių.  Temperatūra nakties metu nu-
matoma apie 8-10 laipsnių, dieną tikimasi net 
15-17 laipsnių šilumos.

Penktadienį protarpiais palis. Bus gana vėjuo-
ta. Naktis šilta, apie 10 laipsnių šilumos, dieną 
šilumos banga jau truputį atslūgs, temperatū-
ra kils iki 13 laipsnių.

Sinoptikė Alva Nagelytė

Japonijos skoniai – ant 
lietuviško stalo

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

2020-ieji Lietuvoje pa-
skelbti Japonijos konsulo 
Čijunės Sugiharos, rezi-
davusio Kaune prieš 80 
metų ir nuo holokausto 
išgelbėjusio apie 6 tūks-
tančius žydų, metais. Jam 
skirta tradiciškai kasmet 
nuo 2017 metų pradėta 
minėti savaitė atvedė 
ir į Šakius,- restoranas 
„Kuchmistrai“ su japonų 
kultūra savo lankytojus 
nutarė supažindinti per 
japoniškų patiekalų, ku-
riuos gamino du virtuvės 
šefai – japonas Masahito 
Sasaki ir „Kuchmistrų“ 
šefas Artūras Rakauskas 
- skonius.

Socialinių tinklų porta-
luose po jaukios vakarienės, 
į kurią restoranas kvietė spa-
lio 14 dieną, buvo kalbama, 
jog lankytojų gausą restorane 
sąlygojo dėl pandemijos apri-
botos galimybės keliauti – kai 
išvykti nebegalima, tai verta 
atrasti tokį viešnagės būdą, 
kai Japonija atvyksta vos ne 
į namus. Tačiau faktas, kad 
„Kuchmistrai“ negalėjo sutal-
pinti visų norinčiųjų dalyvauti 
japoniškų skonių degustacijos 
vakarienėje, galbūt reiškia ir 
žingeidžių tautiečių domėji-
mąsi bei norą tiesiog turiningai 
praleisti vakarą. Vakarieniavo 
45 gurmaniško maisto pasiilgę 
svečiai. Ne tik vietiniai žmonės, 
tarp kurių – ir rajono valdžios 
atstovai, ir eiliniai gyventojai, 
bet ir svečiai iš kitų miestų, 
pasirinkę taip atžymėti savo 
asmenines progas ar sukaktis. 
Tarp viešnių buvo ir Japonijos 
ambasadorių su žmona į Šakius 
rugpjūčio mėnesį per asmeni-
nes Linos ir Arūno Tarnauskų 
pažintis atlydėjusi ir vertėjavusi 
Sima Giržadaitė-Bilė, viena iš 
Kauno–Japonijos asociacijos 
steigėjų. Šis vakaras buvo tar-
si „Kuchmistrų“ draugystės su 
japonais tęsinys.

Aperityvas, pagardintas 
japonišku likeriu, baltutėliai 
stalai, papuošti simbolinė-
mis sakuromis ir origamiais, 
Japonijos vaizdai ekrane ir 
styginio instrumento koto, 
panašaus į lietuviškas kankles, 
muzika  – taip restoranas pasi-
tiko svečius. O visiems susėdus 
prie stalų, mažosios bendrijos 
„Azija LT“ komandos narys 
Mantas Jakelaitis, dešimtmetį 
mokęsis ir gyvenęs Japonijoje, 
sutiko japonų virtuvės šefą  
Masahito Sasaki. Kadangi 
šefo vardą sunku ištarti, jis 
pats pasiūlė jį vadinti tiesiog 
Matu. Juolab kad prie lietuvių 
kultūros ir žmonių jau spėjo 
priprasti – papasakojo, kad į 
Lietuvą atvyko prieš penkerius 

metus, vedė lietuvaitę medikę 
Rūtą ir atidarė Kaune japonų 
virtuvės restoraną. Deja, dėl 
pandemijos balandžio mėnesį 
jį teko uždaryti, tačiau visada 
užkratas nesitęs, vylėsi japonas, 
ir po trejų ketverių metų resto-
raną vėl bus galima atidaryti.

Mantas papasakojo, kad 
Japonijos virtuvei didelės 
įtakos turėjo kinų virtuvė. Iš 
ten atėjo ryžiai, soja, lazdelės. 
Budizmas kaip religija taip pat 
įtakojo japonų valgymo tradi-
cijas,- beveik 300 metų buvo 
uždrausti mėsos patiekalai, to-
dėl jų vietą užėmė jau minėti 
ryžiai, įvairūs žuvies, jūros 
gėrybių patiekalai, daržovės. 
Tačiau „Kuchmistrų“ vakaro 
dalyviams buvo pasiūlyta ne 
tik žuvis – kepta skumbrė su 
firminiu padažu, bet ir mėsos 
kukulaičiai, mėsos griežinėliai, 
morkų, kiniškų kopūstų ir im-
biero salotos, viskas pagardinta 
specifinį skonį suteikiančiu ko-
dži pelėsiu, kurį japonai nau-
doja visur: sakės (ryžių vyno) 
brandinimui, marinavimui, 
padažams, užpilams. Šį pelėsį 
japonai naudoja daugiau kaip 
tūkstantį metų. Japonų šefas 
prasitarė, kad „Kuchmistrų“ 
restorano virtuvės komanda, 
kai jis gamino, rado panašumų 
su lietuviškais patiekalais, bet 
būtent pelėsis kodži suteikia 
jiems ypatingo išskirtinumo.

Prieš pradedant valgyti 

Mantas palinkėjo visiems ita-
dakimasu – tai panašu į mūsų 
palinkėjimą „skanaus!“. Tačiau 
jei mes skanaus linkime šalia 
sėdinčiam prie stalo, tai japonai  
tokiu žodžiu išreiškia padėką 
už maistą tarsi nusižemindami, 
kad gali jį suvalgyti.

Prie japonų virtuvės priside-
rino ir „Kuchmistrų“ virtuvės 
šefas Artūras. Jis pagamino 
azijietiško skonio imbiero 
sultinyje per naktį troškintą 
jaučio žandą su kalendrų alie-
jumi brokolių ir imbiero pada-
že, shimeji grybukais, česnakų 
daigais, blanširuotais žirneliais 
ir svogūnų laiškais.

Desertui šefas pateikė pista-
cijų pyragaitį – pistacijų „kem-
pinę“, sulietą japoniška arbata, 
su keptu karamelizuotu citri-
niniu kremu, papuoštą riešutų 
pabarstukais ir džiovintomis 
rugiagėlėmis. 

Prie mėsos patiekalų buvo 
siūloma tradicinė sakė, prie de-
serto – taurelė japoniško ume 
vaisių likerio.

Mantas kalbėjo, jog resto-
rano svečiams buvo pasiūlytos 
nedidelės porcijos, nors iš tie-
sų japonai valgo mažai, vertina 
maisto grynumą, paprastumą 
ir saiką. Saikas japonams yra 
labai svarbus sveikos mitybos 
principas, kurio nuo mažens 
mokosi ir vaikai. Japonai dėl 
savo gyvenimo būdo ir valgy-
mo kultūros retai serga širdies 

ligomis, diabetu, vėžiu, artritu 
ar Alzhaimerio ligomis, retai 
būna nutukę.

Vakarienė su Manto pasa-
kojimų intarpais užtruko apie 
porą valandų. Svečiai skirstė-
si kupini įspūdžių, o rajono 
Kultūros ir meno tarybos pir-
mininkė Rima Rauktienė savo 
„Facebook“ paskyroje po jos 
parašė: „Pandeminė situaci-
ja mus įpratino labiau mylėti 
savo šalį, važinėti įvairiausiais 
ir nuostabiausiais jos maršru-
tais, ilsėtis ir džiaugtis... Bet 
toks vakaras, kaip šis, baisiai 
jau užjudina norą keliauti ir į 
svečias šalis... Keliauti, para-
gauti, pažinti...“. Kasmet po ke-
lionę pasidovanojanti Raukčių 
šeima šiuo metu turėjo būti 
Kinijoje, bet... šį kartą užteko 
ir „Kuchmistrų“. R.Rauktienė 
dalinosi mintimi, kad tokius 
teminius vakarus būtų galima 
rengti ir dažniau.

Japonijos konsulo Čijunės 
Sugiharos savaitė truko nuo 
spalio 12 iki 18 dienos. Nors 
Kaune jis gyveno ir dirbo tik 
vienerius metus, nuo 1939 iki 
1940-ųjų, jo kaip humanisto 
indėlis mūsų šalies istorijai 
yra neįkainojamas. Savaitės 
renginiai baigėsi pagrindiniu 
akcentu – greta Laivės alėjos 
Kaune atidengta bronzinė 
skulptūra, įamžinusi konsulo 
atminimą.

Japonų virtuvės šefas Masahito Sasaki jau penkerius metus gyvena ir dirba Lietuvoje, yra vedęs 
lietuvaitę, todėl ir prie lietuvių skonių receptorių spėjo priprasti – patiekė ne tik žuvies, bet ir mėsiškų 
patiekalų. V.Venslovaičio nuotr.


