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Mažosios kultūros sostinės 
vėliavą iškėlė Lekėčiai

Finansavimas
Metų pradžioje Socialinės 

apsaugos ir darbo ministeri-
jos atrankos konkurso komi-
sija paskirstė 5 mln. 300 tūkst. 
eurų 343 vaikų dienos cen-
trams, iš kurių 329 projektai 
lėšas gavo iškart pasirašę su-
tartis, dalis projektų įtraukti į 
rezervinių sąrašą, tarp jų pa-
teko Gelgaudiškio ir Paluobių 
vaikų dienos centrai. Tačiau sa-
vivaldybės Socialinės paramos 
skyriaus vyriausioji specialis-
tė Milda Savukaitienė teigė, 
kad finansavimo negavę cen-
trai patikslino projektų infor-
maciją, o iki vasario 15 dienos 
ministerija turi informuoti, ar 
jiems vis tik bus skirta finan-
sinė parama. Likusiems rajo-
no vaikų dienos centrams vi-
dutiniškai skirta po 16 tūkst. 
eurų metams, prie jų išlaiky-
mo prisidėjo ir rajono savival-
dybė, skyrusi 28 tūkst. eurų. 
Iš viso rajone esančius Vaikų 
dienos centrus lanko daugiau 
nei 200 vaikų.

Tuberkuliozė
Šakių pirminės asmens 

sveikatos priežiūros centre 
(PASPC) jau atidarytas nau-
jas DOTS kabinetas, skirtas 
tuberkulioze sergantiems 
mūsų rajono gyventojams. 
Toks DOTS kabinetas reika-
lingas tam, kad stacionariai 
gydęsi asmenys galėtų tęsti 
gydymosi procesą ambulato-
riškai. Vaistus, prižiūrint Šakių 
PASPC specialistui, išgerian-
tis žmogus gaus maisto da-
vinį, bus pasirūpinta iš toliau 
atvykusio paciento kelionės 
išlaidomis. Pacientas galės ir 
toliau gydytis ne DOTS kabi-
nete, bet ir savo ambulatori-
joje. Kabinetui reikalinga įran-
ga (baldai, baktericidinė lem-
pa) įsigyta  projekto „Šakių ra-
jono pirminės asmens svei-
katos priežiūros veiklos efek-
tyvumo didinimas“ įgyven-
dinimo metu.

Rizikos
Šakių valstybinės maisto ir 

veterinarijos tarnybos viršinin-
kas Artūras Šimkus perspėja 
gyvulių ir paukščių auginto-
jus, kad nors per sausį iš atlik-
tų 800 paukštienos patikrini-
mų Marijampolės apskrityje 
nebuvo nustatytas nė vienas 
paukščių gripo atvejis, nuo 
vasario 4 d. dėl visą Europą 
apėmusios paukščių gripo 
grėsmės uždraustas laisvas 
naminių paukščių laikymas 
– jie turi būti laikomi uždaro-
se arba gerai aptvertose pa-
talpose lauke. Nuo šios savai-
tės pradedamas patikrinimas, 
kokias apsaugos priemones 
nuo afrikinio maro taiko kiau-
lių augintojai. Taip pat atkrei-
pė dėmesį, jog pernai septy-
niose bandose Šakių, Slavikų 
ir Sudargo seniūnijose nusta-
tyti galvijų leukozės atvejai. 
Todėl visiems galvijams nuo 
12 mėnesių amžiaus tose se-
niūnijose bus imami kraujo 
mėginiai. Rizika galvijams su-
sirgti leukoze yra visose su 
Kaliningrado sritimi besiri-
bojančiose teritorijose.

Agnė STALIORAITIENĖ

Šeštadienį Lekėčiams 
suteiktas Lietuvos 
mažosios kultūros 
sostinės vardas. Miestelio 
aktyviausieji šį garbingą 
įvertinimą priėmė itin 
atsakingai ir surengė 
iškilmingą šventę, kurios 
metu miestelio centre 
suplevėsavo Mažosios 
kultūros sostinės vėliava, 
atidengta skulptūrinė 
kompozicija šiam įvykiui 
įprasminti, o šventę 
vainikavo sakmė apie 
Lekėčius.

Suplevėsavo vėliava, 
atidengta skulptūra

Iškilmingos šventės diena 
prasidėjo Mišiomis Lekėčių 
Šv. Kazimiero bažnyčioje. Nuo 
seno Lekėčiai, čia veikiantis 
bendruomenės moterų klubas, 
garsėja autentiškos duonos ke-
pimu, jau keletą metų galima 
sudalyvauti duonos kepimo 
edukacijoje. Tad Lekėčių para-
pijos klebonas Ričardas Kmitas, 
kad Šv. Agota apsaugotų nuo 
nelaimių, pašventino devynis 
skirtingos duonos kepalus. 
Miestelio gyventojai Mažosios 
kultūros sostinės metus sutiko 
taip, kaip garbingiausią svečią 
pasitikdavo mūsų senoliai – su 
kvepiančiu duonos kepalu. 

Pastabų dėl žemės vertės 
lauktų viešo svarstymo metu
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Ūkininkų pasitarimas 
šį kratą buvo skirtas 
masiniam žemės verčių 
nustatymui. Sausio mė-
nesį mūsų rajone įvertinti 
99 655 sklypai, kurių 
vertė 514,55 mln. eurų. 
Penktadienį Registrų 
centro atstovai gausiai 
susirinkusiems seniūnijų 
žemės ūkio specialistams 
ir ūkininkams bandė 
išaiškinti, kokiais kriteri-
jais remiantis atliekamas 
žemės vertinimas, kokie 
faktoriai žemės vertę 
įtakoja.

Po to, kai pernai lapkričio 
mėnesį ūkininkai liko nepaten-
kinti dėl didelių valstybinės že-
mės nuomos mokesčių, savival-
dybė kreipėsi į Registrų centrą, 
kad jo atstovai rastų galimybę 
susitikti su mūsų žemdirbiais, 
paaiškintų verčių nustatymo 
metodiką ir atsakytų į rūpimus 
klausimus.

Šakių rajono savivaldybę 
sudaro 1,5 tūkst. kvadratinių 
kilometrų, iš jų 74 proc. – že-
mės ūkio paskirties žemė, su-
skirstytos į 20 verčių zonų. 

Pinigų daugiau, bet 
asfalto mažiau
Savivaldybės vietinės 
reikšmės kelių priežiūros 
ir plėtros programai šie-
met skirta beveik 1 mln. 
337 tūkst. eurų, ir tai yra 
šiek tiek daugiau nei per-
nai. Tačiau dėl to žvyrke-
lių asfaltavimas rajone ne-
bus spartesnis, nes mažiau 
lėšų atseikėta Lietuvos au-
tomobilių kelių direkci-
jai, kuri rūpinasi valstybi-
nės reikšmės kelių asfalta-
vimu.

„Buvo žadama drastiškai ap-
karpyti Kelių priežiūros ir plėt-
ros programos lėšas, tačiau re-
zultatai nėra blogi – rajono savi-
valdybei vietinės reikšmės vie-
šiesiems keliams tiesti, taisyti, 
rekonstruoti, prižiūrėti ir sau-
gaus eismo sąlygoms užtikrinti 
skiriama 1 milijonas 337 tūkst. 
eurų ir tai yra šešiais tūkstan-
čiais eurų daugiau nei pernai“,- 
situaciją komentavo rajono me-
ras Edgaras Pilypaitis. Jo pa-
stebėjimu, skirti per 1,3 mln. 
eurų senstančiai rajono kelių 
infrastruktūrai ir dar pakanka-
mai dideliam kiekiui žvyrkelių 
– yra per menka pinigų suma, 
tačiau racionaliai ir efektyviai 
šias lėšas naudojant galima ne-
mažai nuveikti.

Gyventojai pastebi gerėjan-
čią kelių būklę, tačiau proble-
mų vis dar daug ir jos spręsti-
nos. Seniūnai nuolat susiduria 
su problema, kad neprižiūrimi 
ir neaišku kam priklauso miš-

ko keliai. Kiti tvirtina, kad kelių 
greideriavimo paslaugą turė-
tų atlikti tik ta įmonė, kuri turi 
tam tinkamą techniką ir paty-
rusius specialistus.

Nors rajono vadovas ir paža-
dėjo pasirūpinti, kad rajono ke-
liams skirtos lėšos būtų naudo-
jamos efektyviai, tačiau didžio-
ji dalis rajone esančių žvyrke-
lių priklauso valstybei, jų prie-
žiūra bei asfaltavimu rūpinasi 
Lietuvos automobilių kelių di-
rekcija. Deja, dėl to, kad per-
nai nepanaudojo visų skirtų 
lėšų, direkcija buvo „nubaus-
ta“ finansavimo sumažinimu, 
tiksliau, lėšų įšaldymu, o dėl 
to kentės ir rajono gyvento-
jai. Direkcijos atstovai aiškiai 
pasakė, kad nebus asfaltuo-
jami visi žvyrkeliai, kuriuose 
buvo numatyti darbai.

Vienas iš tokių objektų – ke-
lias nuo Gelgaudiškio į Kidulius. 
„Šiais metais šis kelias būtų šeš-
toje vietoje, todėl pateko į as-
faltuotinų kelių sąrašą, bet ne-
pateko į 2018–2020 metų as-
faltuotinų kelių programą. Jis 
įtrauktas į asfaltuotinų kelių są-
rašą ir bus svarstomas rengiant 
naują kito laikotarpio rajoni-
nių kelių su žvyro danga są-
rašą“,- paaiškino direkcijos at-
stovai. Kadangi šiemet žvyrke-
lių asfaltavimui pinigų numa-
tyta mažiau, direkcijos atsto-
vų teigimu, nauji darbai nė ne-
planuojami.

LV inf.
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Garbė iškelti Kultūros sostinės vėliavą atiteko rajono merui Edgarui Pilypaičiui (kairėje) ir Lekėčių seniūnijos seniūnui Ričardui 
Krikštolaičiui. S.Sinkevičiaus nuotr.

Registrų centro ekspertas vertintojas Antanas Tumelionis bandė 
išaiškinti susirinkusiems specialistams ir ūkininkams sudėtingą 
žemės verčių nustatymo technologiją. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Nepilnamečių reikalų 
inspektoriaus funkcijos nebus?

Šviesoforo naujoves pastebi ne visi

Šakių miškininkai automobilio 
negavo, nes ir neprašė

Šakiuose praėjusių metų 
pabaigoje atnaujinus 
miesto centre esantį 
šviesoforą, įrengti myg-
tukai, kuriuos paspaudus 
pėstiesiems užsidega 
žalias šviesoforo signa-
las. Mygtuko nepaspau-
dęs pėstysis taip ir lieka 
stovėti prie perėjos, nes 
žalia šviesa neužsidega. 
Kai kurie gyventojai iki 
šiol nepastebi geltonos 
spalvos mygtuko ir prie 
perėjų sugaišta daug 
laiko.

Dalis šakiečių prie švieso-
foru reguliuojamų pėsčiųjų 
perėjų pasikeitimų nepastebi. 
Nors didžioji dalis žmonių 
supranta, ką daryti, vyresnio 
amžiaus žmonės taip ir lieka 
stovėti prie raudono šviesoforo 
signalo, laukdami, kol užsidegs 
žalia šviesa arba žalio signalo 
sulaukia tik tada, kai mygtu-
ką paspaudžia kiti asmenys. 
Paklausti, ar nepastebi pasi-
keitimų, pasimeta ir teigia, 
kad, ko gero, taip ir stovėtų prie 
šviesoforo, nes apie naujoves 
nieko nežino.

Šakietė Ernesta per švieso-
foru reguliuojamas sankryžas 
kiekvieną dieną eina į darbą ir 
neslepia pasipiktinimo naująja 
tvarka. Anot jos, pėstiesiems 
sąlygos yra apsunkintos – tenka 
ilgai laukti, kol užsidegs žalias 
signalas, mygtukai atsukti į gat-
vės pusę, todėl ne visi žmonės 
juos pamato. „Kartais, kai pa-
matau, kad žmogus stoviniuoja 
prie perėjos ir mygtuko nepa-
spaudžia, pati tai padarau, nes 
gaila žmonių. Ir tikrai daugelis 
dar to nepastebi, be to, kiek lai-
ko reikia laukti!“,- atvirai kal-
bėjo moteris, pridūrusi, kad 
kartais pasibaigus kantrybei 

Kalbama, kad Klaipėdoje 
siaučiantys paaugliai, 
kurie negali būti patrauk-
ti baudžiamai atsakomy-
bei, verčia policiją imtis 
eksperimento ir grąžinti 
nepilnamečių reikalų 
inspektoriaus funkcijas. 
O šiame eksperimente, 
be Klaipėdos, dalyvaus 
ir Plungės, Šiaulių bei 
Šakių policijos komisa-
riatai. 

Tačiau Marijampolės ap-
skrities vyriausiojo policijos 
komisariato Šakių rajono po-
licijos komisariato viršininkas 

Aušrys Kvederevičius aiškina, 
kad nepilnamečių reikalų ins-
pektoriaus funkcijos atkurtos 
nebus. Anot A.Kvederevčiaus, 
iš visos Lietuvos atrinktos tik 
keturios policijos įstaigos, 
kurios dalyvauja veiklos tobu-
linimo darbo grupės veikloje. 
Pašnekovas pasidžiaugė, kad 
tarp jų – ir Šakių rajono poli-
cijos komisariatas. „Tai veiklos 
tobulinimas, didesnio tyrimo 

efektyvumo siekimas, funkcijų 
apibrėžtumas ir paskirstymas 
siekiant pagerinti bei tobulinti 
visuomenei teikiamą paslaugą. 
Ir nieko bendra su nepilname-
čių inspektoriaus atkūrimu ar 
apylinkės inspektorių atsta-
tymu nėra. Nenorėčiau grįžti 
prie ne policijai skirtų funkci-
jų“,- komentavo komisariato 
viršininkas. 

Anot pašnekovo, Šakių ra-

jonas neišsiskiria dėl nepilna-
mečių nusikalstamumo, ir nors 
pripažįsta, kad tokių atvejų pa-
sitaiko, tačiau opia problema to 
nevadina. „Manau, kad didesnį 
vaidmenį ir daugiau darbo įdėti 
turi tiek mokyklos, tiek institu-
cijos, dirbančios su nepilname-
čiais, dažnai pasigendame atsa-
kingo tėvų požiūrio“,- pridūrė 
komisariato viršininkas.

LV inf. 

Pažeidimą padarė 
vienas, nubaudė – kitą?

Teismo sankcijos 
pristabdė tik laikinai

Liaudis sako, kad už vie-
ną muštą dešimt nemuš-
tų duoda. Panašiu principu 
buvo nubaustas vairuoto-
jas, kuriam buvo paskirta 
bauda už pažeidimą, kurį 
galimai padarė naujasis 
transporto priemonės sa-
vininkas. Šiuo atveju prei-
gūnams buvo svarbiau ne 
kaltininką išsiaiškinti, bet 
paskirti baudą.

Praėjusių metų birželio 28 
dieną rajono policijos komisa-
riato pareigūnas surašė admi-
nistracinio nusižengimo pro-
tokolą piliečiui E.S. už tai, kad 
birželio 20 dieną Kaune jo vai-
ruojama transporto priemonė 
buvo neapdrausta. Už šį admi-
nistracinį nusižengimą skirta 
90 eurų bauda.

E.S. kreipėsi į teismą prašy-
damas panaikinti baudos sky-
rimą, nes savo transporto prie-
monę buvo pardavęs ir birželio 
27-ąją apie tai informavo polici-
ją. Baudą skyrusiam pareigūnui 
E.S. pateikė automobilio pirki-
mo–pardavimo sutartį, tačiau 
liepos 16 dieną vis tiek gavo 
laišką su informacija apie jam 
paskirtą baudą dėl kelių eismo 
taisyklių pažeidimo. „Kadangi 
nusižengimo padarymo dieną 
automobilis buvo parduotas, 
iškart elektroniniu paštu parei-
gūnui G.B. antrą kartą nusiun-
čiau automobilio pirkimo–par-
davimo sutartį“,- paaiškinime 
teismui teigė E.S.

Tačiau policija nepaisė bu-
vusio automobilio savininko 
pranešimų ir rugsėjo 5 dieną 
išsiuntė jam informaciją apie 
nutarimą administracinio nusi-
žengimo byloje. Bauda paskirta, 
policijos darbas baigtas? Tada 

E.S. rašė paklausimą pareigūnei 
A.V. ir rugsėjo 19 dieną gavo 
atsakymą, kad nutarimas jau 
priimtas, o jeigu pilietis su juo 
nesutinka, tai turi teisę skųstis 
teismui. Pareigūnai teismui pa-
aiškino, kad įmonės „Regitra“ 
duomenimis, nuo birželio 27 
dienos automobilis deklaruo-
tas E.S. vardu, o prie adminis-
tracinio nusižengimo bylos ne-
buvo pridėta pirkimo – parda-
vimo sutartis, todėl šis pilietis 
ir nubaustas.

Teismas išsiaiškino, kad E.S. 
automobilį kitam savininkui 
pardavė birželio 20 dieną, o pa-
žeidimas užfiksuotas tik po 8 
dienų. Tad nusižengimo dieną 
transporto priemonė jau pri-
klausė piliečiui L.V. Nors E.S. lie-
pos 16 dieną ir liepos 27 dieną 
elektroniniu paštu siuntė pa-
reigūnui automobilio pirkimo–
pardavimo sutartį, tačiau rug-
pjūčio 5 dieną gavo nutarimą 
dėl baudos skyrimo.

Teismas nesuprato, kodėl pri-
imant nutarimą administracinio 
nusižengimo byloje nėra infor-
macijos apie E.S. parduotą au-
tomobilį, nors šis pilietis siun-
tė pareigūnui pirkimo–parda-
vimo sutarties kopijas.

Teismo nuomone, skiriant E.S. 
baudą nebuvo tinkamai išsiaiš-
kinta, kam priklauso transpor-
to priemonė ir kas ją vairavo, o 
policijos pareigūnas baudą sky-
rė skubotai, neištyręs visų bylai 
reikšmingų aplinkybių. Todėl 
policijos komisariato nutarimas 
dėl administracinio nusižengi-
mo buvo panaikintas, o poli-
cijos komisariatas įpareigotas 
iš naujo atlikti administracinio 
nusižengimo tyrimą. Šią nutar-
tį galėjo skųsti.

LV inf.

Keliuose dažnai pasitaiko 
neblaivių vairuotojų, ku-
rie pragėrė vairuotojo pa-
žymėjimą, tačiau vis tiek 
sėda už pusdykiai įsigyto 
automobilio vairo ir vėl va-
žiuoja. Tik teismo sankci-
jos, automobilio konfiska-
cija pristabdo tokius „gai-
delius“, deja, dažniausiai 
laikinai.

Niekur nedirbantis, nevedęs, 
penkis kartus teistas D.A. po-
licijai įkliuvo, kai girtas kelyje 
Kaunas–Šakiai, Lukšių miestely-
je, vairavo jam priklausantį au-
tomobilį „VW Golf“. Apie girtą 
vairuotoją pareigūnams pra-
nešė gyventojai. Jie informa-
vo, kad automobilis blaškosi 
po visą kelią, išvažiuoja į prie-
špriešinį eismą ir taip kelia pa-
vojų kitiems eismo dalyviams. 
„Golfas“ trankėsi į kelio atitva-
rus, tačiau nesustodamas važia-
vo toliau. Girtas vairuotojas, iš-
girdęs policijos tarnybinio au-
tomobilio specialiuosius gar-
so signalus, nesustojo – ban-
dė sprukti į tamsią gatvę. Kai 

pareigūnas nurodė sustoti de-
šiniame kelio kelkraštyje, „gol-
fas“ sustojo tik už 200 metrų. Iš 
automobilio išlipęs vairuotojas 
ėmė tvirtinti, kad ne jis vairavo, 
esą vairuotojas pabėgo.

D.A. sakė, kad yra pavargęs ir 
girtumo nesitikrins. Tačiau pa-
truliai akivaizdžiai matė ir kas 
vairavo, ir kad vairuotojas gir-
tas. Vėliau apklausiamas jis pri-
sipažino, kad keletą dienų var-
tojo alkoholinius gėrimus ir už 
vairo sėdo girtas. Vyras sakė, 
kad neturi teisės vairuoti trans-
porto priemonių, nes vairuo-
tojo pažymėjimas atimtas dar 
2017 metais. Automobilį D.A. 
už 100 eurų pirko prieš kelis 
mėnesius.

Teismas D.A. pripažino kal-
tu padarius nusikaltimą ir 
skyrė 60 parų arešto bausmę 
Marijampolės pataisos namuo-
se. Taip pat šiam piliečiui ket-
verius metus uždrausta nau-
dotis teise vairuoti transpor-
to priemones, o „VW Golf“ kon-
fiskuotas.

LV inf.

Valstybinių miškų urėdi-
ja informuoja, jog automo-
bilių, skirtų miško gaisrams 
gesinti, parką papildė 23 pa-
didinto pravažumo automo-
biliais su įmontuota gais-
rų gesinimo įranga, galinčia 
gabenti 300 litrų vandens, 
skirtais operatyviai aptikti 
gaisro židinio vietą ir pradė-
ti pirminį gesinimą. Jie išda-
linti teritoriniams urėdijos 
padaliniams. 

Tačiau Šakių padalinys tokios 
įrangos negavo, nes ir neprašė. 
Jis prieš dešimtmetį, kol dar Šakių 
padalinys veikė kaip atskira urė-

dija, įsigijo nuosavą gaisrams ge-
sinti pritaikytą modulį.

Modulis vežiojamas Kidulių gi-
rininkijai priskirtame automobi-
lyje. Kadangi gaisrai tame krašte 
nėra dažni, tai ir modulį teko nau-
doti retai. Kur kas daugiau gaisrų 
registruota Lekėčių girininkijoje, 
tačiau ten yra gaisrų gesinimo 
tarnyba, todėl ir pajėgumai kur 
kas didesni. Juolab kad 2019 m. 

Šakių padalinyje registruoti gais-
rai įsiplieskė būtent Lekėčių miš-
kuose. Jų buvo trys, išdegė 0,59 
ha miško. Tai labai nedidelis plo-
tas, pernai mažesni plotai išde-
gę tik Jurbarko ir Joniškio padali-
niuose. Pastarajame neregistruo-
tas nė vienas gaisras. Tuo tarpu 
kaimyniniame Dubravos padali-
nyje registruoti 26 miško gaisrai, 
kurių metu išdegė 23 hektarai. 

Visuose Valstybinių miškų urėdi-
jos padaliniuose vidutiniškai re-
gistruota po 10 gaisrų, kurių metu 
nukentėjo 15,37 ha miško.

Šiuo metu Šakių padalinio miš-
kininkai labiau sunerimę dėl ne-
palankių medienos gamybai orų,- 
nenorėdami niokoti miško ke-
lių, miškininkai gamybą yra pri-
stabdę.

LV inf.

tenka perėją pereiti degant 
raudonam signalui.

Išbandžius naujoves paste-
bėjome, kad, kol užsidegs žalias 
šviesoforo signalas, vidutiniš-
kai reikia laukti vieną minutę 
ir penkiolika sekundžių, o laiko 
pereiti perėją turi užtekti dvy-
likos sekundžių. Ar tiek laiko 
pakanka? Jaunesniems gyven-
tojams tai nesudaro kliūčių, o 
štai sunkiau vaikštantys gyven-
tojai perėją dažnai pereina jau 
užsidegus raudonam signalui. 
Tačiau automobiliais važiuo-
jantys gyventojai šviesoforu 
nesiskundžia, mat jis jų po-
reikiams sureguliuotas tinka-
mai, žalio signalo ilgai laukti 
nereikia.

Šakių seniūnijos seniūnas 
Dalius Jasevičius apgailestauja, 
kad iki šiol žmonės nepastebi 
pasikeitimų. Anot jo, jau dabar 
yra svarstoma prie šių mygtu-
kų pritaisyti lenteles, kurios 
gyventojus įspėtų, kaip reikia 
elgtis. Deja, taip seniai padary-
ta didmiesčiuose. „Turime eiti 
pirmyn, būti šiuolaikiškesni ir 
džiaugtis, kad turėjome gali-
mybę atsinaujinti. Manau, kad 
reikia šiek tiek laiko, ir gyven-
tojai pripras prie naujosios 
tvarkos bei išmoks šviesoforu 
naudotis, o nesuprantantiems 
stengsimės padėti, įrengsime 
papildomas lenteles“,- pasa-
kojo seniūnas, pridūręs, kad 
mygtukus įrengti į šaligatvio, 
o ne į gatvės pusę neleido tech-
ninės galimybės. Atnaujinus 
šviesoforą buvo įrengti ne tik 
mygtukai, kuriais reguliuoja-
mos pėsčiųjų perėjos, bet ir pa-
pildomos šviesoforo sekcijos. 
Savivaldybei šie darbai atsiėjo 
apie 6 tūkst. eurų, juos atliko 
UAB „Saugus eismas“.

LV inf.Kai kurie gyventojai iki šiol nežino, kad norint pereiti šviesoforu 
reguliuojamą pėsčiųjų perėją reikia paspausti geltoną mygtuką, 
tuomet užsidega žalias šviesofoto signalas. S.Sinkevičiaus nuotr.

Kol užsidega žalias šviesoforo signalas, pėstiesiems vidutiniškai 
reikia palaukti minutę ir penkiolika sekundžių. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Mėsos negalėjo 
nusipirkti ir šakiečiai

Svarstomas šių metų 
rajono biudžetas 

Nuomininkų netesybas teks srėbti savivaldybei

Pastabų dėl žemės vertės 
lauktų viešo svarstymo metu

Savivaldybės administracija 
mano, kad tikslinga ir teisinga 
būtų tokių zonų nustatyti dau-
giau, kadangi zonos, esančios 
prie Nemuno (Kidulių, Kriūkų, 
Gelgaudiškio ir Plokščių) turi 
nuomojamus žemės sklypus, 
kuriuose daug užliejamų ir 
sausminių pievų, ir ūkinė 
veikla tokiuose sklypuose yra 
ribojama gamtos. Tačiau nuo 
2016 m. iki 2019 m. vidutinė 
panemunių žemės rinkos ver-
tė padidėjo du kartus, atitin-
kamai padvigubėjo ir nuomos 
mokestis. Šie sklypai ūkinin-
kams išnuomoti 25 metams, o 
pagal sutartis Registrų centras 
vidutines rinkos vertes per-
skaičiuoja kas treji metai. Toje 
pačioje zonoje esantys sklypai, 
kuriuose galima intensyvinti 
žemės ūkio veiklą, ariama ir 
grūdinėmis kultūromis apsė-
ta žemė duoda didesnę ekono-
minę naudą ūkiui negu ten pat 
esančios pievos. Todėl taikyti 
vienodas vidutines rinkos ver-
tes valstybinės žemės nuomos 
mokesčiui apskaičiuoti šiems 
sklypams yra neteisinga, mano 
savivaldybės administracijos 
atstovai.

Žemės vertę įtakoja žemės 
našumo balas. Šakių rajono 
ūkininkų sąjungos pirmi-
ninkas, Žemės ūkio rūmų 
atstovas Rimantas Valiukas 
pastebėjo, kad šie balai buvo 
perskaičiuoti prieš keletą metų, 
buvo daug painiavos, ir žadėta 
klaidas ištaisyti, tačiau iki šiol 
niekas nepadaryta. Registrų 
centro vertintojas ekspertas 
Antanas Tumelionis paste-
bėjo, jog žemės našumo balą 
pagal tam tikrus kriterijus nu-
statė matininkai, jiems nuro-
dymus peržiūrėti situaciją turi 
duoti Žemės ūkio ministerija. 
Ūkininkai juokavo, kad tikriau-
siai matininkai, kad nustatytų 
našumo balą, žemę „ragauja“... 
Jei žemės našumo balas mažes-
nis nei šalies vidurkis, jis maži-
namas, jei didesnis už vidurkį 
– atitinkamai didėja.

A.Tumelionis kalbėjo, kad 
masinis žemės vertinimas 
Lietuvoje pradėtas nuo 2003 
metų, vertinimo technologi-
jos perimtos iš pažangiausių 
Europos šalių ir JAV. Žemės 
vertei nustatyti didžiausią įtaką 
turi rinkos kaina, objektyviai 
atspindinti turto vertingumą. 
Pagal rinkos kainą galima nu-
statyti, kokios rinkos kainos 

artimiausiu metu labiausiai 
tikėtinos, pagal tai nustato-
mos vidutinės žemės vertės. 
Nominali žemės vertė, anot 
jo, visiškai neatspindi dabar-
tinės rinkos. Kadangi Lietuvoje 
yra daugiau kaip 2 mln. žemės 
sklypų, naujos technologijos, 
susietos su rinkos santykiais, 
leidžia tai padaryti pakanka-
mai objektyviai. Visi sklypai 
suskirstyti į 1376 verčių zo-
nas. Zonos nustatomos pa-
gal žemės pardavimų kainą. 
Linija brėžiama tarp panašias 
kainas turinčių sklypų ir tų, ku-
rių kaina didesnė nei 15 proc. 
Atsižvelgiama į infrastruktūros 
išdėstymą, rekreacines aplinky-
bes, topografiją, hidrografiją ir 
kitus faktorius. Didėjant skly-
po plotui, pastebėjo jis, žemės 
vertė gali didėti. Taip pat ver-
tinamos ir specialiosios sąlygos 
– naftotiekių ir dujotiekių ma-
gistralinės linijos, sausminės ir 
užliejamos pievos, 6 kilovoltų ir 
aukštesnės įtampos elektros li-
nijų zonos, kurios riboja žemės 
naudojimą. Žemės suvaržymai 
dėl skolų, šalia esančių objek-
tų užterštumas, privažiavimo 
apsunkinimas, lokalūs teršėjai, 
neįrengtos komunikacijos ir 
pan. – nėra vertinami. 

Kokia gi rinka Šakių rajo-
ne? Per pastaruosius penkerius 
metus, anot prelegento, kiek-
vienais metais vidutiniškai su-
daroma apie tūkstantis žemės 
pirkimo – pardavimo sando-

rių. Aktyviausia rinka aplink 
Šakių miestą, palei Nemuną 
rinka taip pat pakankamai ak-
tyvi. Žemės pardavimo kaina 
įvairuoja iki 10 tūkst. eurų už 
hektarą. Brangiausia yra ko-
mercinės paskirties žemė ir 
gyvenamieji plotai. Pigesnė 
– pramonės ir žemės ūkio 
paskirties žemė. Panemunių 
zonoje vidutinė hektaro kaina 
– 7200 eurų. Kadangi panemu-
nių zonoje taikomos specialio-
sios žemės naudojimo sąlygos 
– sausminės ir užliejamos pie-
vos, ribojančios ūkinę veiklą, 
ten žemės vertė sumažinta per-
pus. Tačiau jis pastebėjo, kad 
potvynio tikimybė šioje zonoje 
yra nuo 1 iki 10 proc. Tai reiš-
kia, kad potvynio galima tikėtis 
kartą per dešimt arba net kartą 
per šimtą metų.

Skiriasi vidutinė rinkos ir 
mokestinė vertė. Vidutinė – tai 
būtų 2020 metų rinkos vertė. 
Mokestinė gali būti mažesnė, 
jeigu tame žemės sklype yra 
miško. Miško plotas iš žemės 
sklypo ploto eliminuojamas. 
Jeigu miško nėra, vertės su-
tampa.

Registrų centro Turto re-
gistrų tvarkymo tarnybos 
turto vertinimo valstybės 
reikmėms skyriaus vadovė 
Irena Benišauskienė priminė, 
kad kasmet rugsėjo mėnesį dvi 
savaites vyksta viešas žemės 
verčių svarstymas, ir kiekvie-
nas mokesčių mokėtojas gali 

kreiptis dėl vidutinės savo 
sklypo rinkos vertės. Tačiau nė 
vienas ne tik Šakių, bet ir kitų 
Marijampolės regiono savival-
dybių atstovas per paskutinius 
trejus metus į Registrų centrą 
nesikreipė. Jeigu būna tokių 
nusiskundimų, kiekvienas at-
vejis, remiantis oficialiais duo-
menimis, įtakojančiais žemės 
vertę, yra tikrinamas atskirai. 
Anot jos, Lietuvoje šiuo metų 
vertę nustato 31 vertintojas, 
iš jų 26 gamybininkai. Keturi 
jų darbuojasi Marijampolės 
ir Alytaus apskrityse, todėl jie 
negali kiekvieno žemės gaba-
liuko žinoti kaip savo kiemo. 
Tai fiziškai neįmanoma. Jeigu 
2003–2004 metais respublikoje 
buvo  nustatyta apie 300–400 
verčių zonų, nes tuo metų tiek 
duomenų Registrų centras 
neturėjo, tai šiuo metu jų yra 
1376. Sausio mėnesį prasidė-
jo žemės vertinimas, ir visas 
pastabas į Šakius penktadienį 
atvykę Registrų centro atstovai 
žadėjo pasižymėti ir išnagrinė-
ti.

Po susirinkimo, į kurį savo 
seniūnijų ūkininkus, anot 
R.Valiuko, turėjo pakviesti 
žemės ūkio specialistai, vyko 
individualūs pokalbiai. Itin 
daug pastabų Registro centro 
darbuotojams turėjo kidulietė 
ūkininkė Viktorija Šimaitienė ir 
jos šeimos atstovė, iš valstybės 
žemės sklypus nuomojančios 
Nemuno lankose. 

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Lietuvos verslo 
paramos agentūra 
(LVPA) savivaldybės 
administraciją informavo, 
kad dėl neįvykdytų 
įsipareigojimų 
įgyvendinus pirmąjį 
Gelgaudiškio dvaro 
sodybos restauravimo 
projektą pagal su 
Agentūra sudarytą 
sutartį savivaldybė iš 
įsipareigotų 650 tūkst. 
eurų neinvestavo 
nė euro. Agentūra 
nekalba apie tai, 
kad Gelgaudiškio 
dvaro sodybos 
nuomos sutartyje su 
investuotojais šis rodiklis 
per abu dvaro pastatų 
restauravimo projektus 
buvo sumažintas iki 300 
tūkst. eurų.

Pagal sutartį su  LVPA, 
pasirašytą 2011 metų pra-
džioje, investuotojas iki 2017 
m. gruodžio turėjo investuoti 
650 tūkst. eurų. Tačiau su nuo-
mininku savivaldybei nuomos 
sutartį sudarius tik pernai vasa-
rį, investicijų terminas atidėtas 
iki 2019 m. rugpjūčio mėnesio. 
Deja, net pagal nuomos sutartį 
su UAB „Kartai“, kurioje numa-
tyta žymiai mažesnė investicija, 
nė vienas euras iki šiol neinves-
tuotas. Savivaldybės adminis-
tracijai nepavyksta išreikalauti 
iš įmonės investicijų plano, nes 
UAB „Kartai“ atsimušinėja res-
tauravimo darbus vykdžiusios 
UAB „Virmalda“ paliktais de-
fektais. Neva tai jie yra pagrin-
dinė priežastis, trukdanti įmo-
nei investuoti. Tokią priežastį 
LVPA susirašinėjimų metu yra 

nurodžiusi ir savivaldybės ad-
ministracija. Jos vadovybė ne 
kartą bandė įtikinti statybi-
ninkus apie jų paliktą broką, 
tačiau „Virmalda“ į kalbas lei-
džiasi sunkiai, apie numatomus 
atlikti darbus savivaldybę turi 
informuoti iki vasario 13 d. 
Paskutinio susitikimo metu 
įmonės atstovai buvo įspėti, 
kad savivaldybės administracija 
kreipsis į teismą, ir „Virmalda“ 
neprieštaravo. Ieškinys iki šiol 
nepaduotas.

Tačiau nustatyti statybos 
defektai dar nėra priežastis, 
kad UAB „Kartai“ negalėjo 
investuoti į kilnojamąjį turtą 
viešbučio ir restorano įrengi-
mui. Dėl to, pasak Ūkio, archi-
tektūros ir investicijų skyriaus 
vyriausios projektų koordina-
torės Kristinos Juodvalkienės, 

savivaldybė ruošiasi raštu 
informuoti ir UAB „Kartai“ 
direktorę. Klausimas – ar ką 
nors pozityvaus peš? Nebent 
savivaldybė imtųsi kardinalių 
žingsnių – 2019 m. vasario 15 
d. su nuomininkais pasirašy-
toje sutartyje yra numatytos ir 
sutarties nutraukimo sąlygos. 
Viena jų – jei nuomininkas 
daugiau kaip tris mėnesius 
vėluoja atlikti numatytas inves-
ticijas ir tai trukdo užtikrinti 
sutarties vykdymo punktuose 
nustatytos kokybės turizmo 
paslaugų tiekimą. Pagal nu-
leistą investicijų kartelę iki 300 
tūkst. eurų „Kartai“ iki gegu-
žės 15 d. privalo investuoti 180 
tūkst. eurų vietoje 650 tūkst., 
numatytų savivaldybės sutar-
tyje su LVPA.

Ir čia dar ne viskas. LVPA 

dabar reikalauja pirmojo 
Gelgaudiškio dvaro projekto 
sutarties rodiklių. Įgyvendinti 
buvo du,- po antrojo projekto 
įgyvendinimo savivaldybė įsi-
pareigojo pritraukti 380 tūkst. 
investicijų. Vadinasi, teks pa-
siekti dar vieno etapo rodiklius. 
Tuo tarpu „Kartai“ vietoje šios 
sumos įsipareigoję per sutar-
tyje numatytą laikotarpį kitais 
metais investuoti 120 tūkst. 
eurų.

Kad nebūtų taikomas pa-
žeidimas, sausio 31 d. savival-
dybė išsiuntė 85 lapų apimties 
su preidais raštą, išsamiai iš-
dėsčiusi visą susirašinėjimų ir 
derybų su „Virmalda“ medžia-
gą, kurią parengė samdyti teisi-
ninkai. Laukia bylinėjimosi su 
„Virmalda“ išlaidos, jeigu ieški-
nį savivaldybės administracija 

vis dėlto ryšis paduoti. „Kartai“ 
neskuba, taip klampindami sa-
vivaldybę į pato poziciją.

O LVPA dėsto pagal „raidę“: 
esant didesniam nei 50 proc. 
vieno rodiklio (šiuo atveju – su-
tartimi su LVPA įsipareigotų 
investicijų) reikšmės nepasie-
kimui nagrinėjamas projekto 
tikslų pasiekimas ir viso pro-
jekto pagrįstumas (nutraukiant 
sutartį ir (arba) susigrąžinant 
visą projektui skirtą finansa-
vimą – 2 mln. 536 tūkst. 396 
eurus. Jeigu iki numatytos da-
tos į dvarą būtų investuota bent 
dalis sumos, nors ir mažesnė, 
bet ne nulis, greičiausiai LVPA 
požiūris nebūtų toks griežtas. 
Dabar košę srėbti teks savival-
dybei, nes už tai atsakinga ji.

Rajono savivaldybės 
taryba šią savaitę 
pradeda diskusijas dėl 
paties svarbiausio šiais 
metais dokumento 
– 2020 metų biudžeto, 
kurį planuoja patvirtinti 
jau penktadienį 
vyksiančiame posėdyje.  
Biudžetas numatomas 
deficitinis: planuojamos 
pajamos – 32 mln. 117 
tūkst. 282 eurai su 
nepanaudota praėjusių 
metų dalimi, išlaidos 
– 32 mln. 836 tūkst. 
320 eurų. Palnuojamas 
deficitas – 719 038 
eurai. Biudžetą šią 
savaitę dar svarstys 
savivaldybės tarybos 
komitetai.

Pagrindinis savivaldybės 
pajamų šaltinis – gyventojų 
pajamų mokestis. Jo planuo-
jama šiais metais surinkti 1 
mln. 605 tūkst. eurų daugiau 
nei pernai – iki 15 mln. 898 
tūkst. eurų. Padidėjimą lemia 
minimalios mėnesinės algos 
iki 607 eurų padidėjimas, taip 
pat bazinio darbo užmokesčio 
dydžio padidėjimas iki 176 
eurų. Planuojama surinkti 165 
tūkst. eurų daugiau žemės ir 
230 tūkst. eurų daugiau žemės 
nuomos mokesčio, 10 tūkst. 
eurų mažiau planuojama su-
rinkti nekilnojamojo turto 
mokesčio. Iš įvairių mokesčių 
savivaldybė planuoja surink-

ti 1 mln. 960 tūkst.113 eurų 
daugiau pajamų nei 2019 m.  
Valstybinėms (perduotoms 
savivaldybėms) funkcijoms 
vykdyti numatoma skirti 
11 mln. 349 tūkst. 660 eurų 
(2019 m. – 10 mln. 579 tūkst. 
844 eurai). Nors sumažėjo 
mokinių skaičius, mokymo 
reikmėms numatoma skir-
ti 395 tūkst. eurų daugiau 
nei 2019 m. (2019 m. – be-
veik 7 mln. 324 tūkst. eurų). 
Padidėjimą nulėmė pasikei-
tusi pedagogų darbo apmo-
kėjimo tvarka. Neformaliam 
vaikų švietimui numatoma 
skirti 112 tūkst. 129 tūkst. 
eurų Europos Sąjungos 
lėšų. Iš viso savarankiškoms 
funkcijoms vykdyti (kartu 
su nepanaudotomis 2019 m. 
pajamomis ir numatomomis 
2020 m. skolintomis lėšomis) 
planuojamos 462 439 eurais 
didesnės pajamos nei 2019 m. 
(20 mln. 439 tūkst. eurų).

Savivaldybės biudžetas 
planuojamas pagal šešias 
programas: Mokymosi visą 
gyvenimą ir sporto (planuoja-
ma skirti 44,9 proc. biudžeto 
lėšų); Socialinės ir sveikatos 
apsaugos (18,9 proc. lėšų); 
Valdymo (14,8 proc. lėšų); 
Ūkio plėtros (8,6 proc. lėšų); 
Kultūros ir turizmo plėtros 
(6,5 proc. lėšų) bei Regioninės 
plėtros ir bendro meninių ini-
ciatyvų (6,3 proc. lėšų) pro-
gramas.

LV inf.

Vasario 7-osios vakare 
iš UAB „Maxima LT“ 
vitrinų staiga dingo 
šviežia atvėsinta mėsa ir 
jos pusgaminiai. 

Tokį sprendimą priėmė 
pats prekybos centras po 
savikontrolės tyrimų, kurių 
metu keliuose tirtuose švie-
žios mėsos mėginiuose buvo 
aptikta salmonelių – ūmią 
žarnyno infekciją galinčių 
sukelti mikroorganizmų. 
Tyrimą dėl šio atvejo pradėjo 
Valstybinė maisto ir veteri-
narijos tarnyba, o šios tarny-

bos Šakių skyriui papildomų 
užduočių nebuvo. „Nesaugi 
mėsa buvo išimta iš prekybos, 
o visus veiksmus kontroliuoja 
centrinė tarnyba“,- paaiškino 
rajono Valstybinės maisto ir 
veterinarijos tarnybos vado-
vas Artūras Šimkus. Po poros 
dienų prekyba šviežia mėsa 
buvo atnaujinta, tik laikinai 
atsisakyta „Biovelos“ produk-
cijos, nes mikrobiologinė tar-
ša nustatyta šios įmonės tiek-
tuose kiaulienos sprandinėje 
ir kumpyje.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Ūkininkų sąjungos pirmininkas Rimantas Valiukas domėjosi, ar kas nors bando aiškintis, kodėl Šakių 
rajone nustatant žemės našumo balus buvo padaryta tiek daug painiavos ir kada klaidos bus ištaisytos, 
tačiau atsakymo neišgirdo. S.Sinkevičiaus nuotr.
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“Savaitgalis“ Mažosios kultūros sostinės 
vėliavą iškėlė Lekėčiai

Po Mišių visi patraukė į 
miestelio centrą, kur Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
atstovas Tomas Skaizgirys 
Lekėčių seniūnui Ričardui 
Krikštolaičiui įteikė Mažosios 
kultūros sostinės vėliavą. Ją, 
visiems giedant Lietuvos him-
ną, iškelė seniūnas Ričardas 
Krikštolaitis drauge su rajono 
meru Edgaru Pilypaičiu.

Lekėtiškiai Mažosios kul-
tūros sostinės vardo sutrikimą 
norės atsiminti ir vėliau, todėl 
šiam įsimintinam įvykiui pami-
nėti miestelio skvere pastatyta 
skulptūrinė kompozicija. Prieš 
jos atidengimą Lekėčių meno 
mėgėjų kolektyvų vadovai sim-
boliškai sujungė rankas prie 
vieno bendro deglo ir uždegė 
Lekėčių – Lietuvos mažosios 
kultūros sostinės – simboli-
nį kūrybinės ugnies aukurą. 
Degant kūrybinės ugnies auku-
rui sutikta iš metalo ir akmens 
pagaminta skulptūrinė kom-
pozicija „Lekėčiai – Lietuvos 
mažoji kultūros sostinė“. Ją ati-
dengė šio skulptūrinio projekto 
iniciatorius Kęstutis Bybartas, 
skulptūrą sukurti padėję Loreta 
ir Arūnas Valantiejai, Ignas 
Krikštopaitis, Arūnas Eimuts 
ir rajono meras, kuris taip pat 
sutiko būti Lekėčių mažosios 
kultūros sostinės projekto 
globėju.

Sakmė, menanti Lekėčių 
istoriją

Kad lekėtiškiai yra stiprūs 
teatralai, buvo įrodyta ir šį-
kart. Teatro režisierė Vaida 
Brazaitienė sukūrė sakmę apie 
Lekėčius, kurios metu sceno-
je pasirodė jos vadovaujami 
Lekėčių meno mėgėjų teatrai 
(vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų), 
Jurgio Jarašiaus vadovaujamas 
Lekėčių moterų vokalinis an-
samblis, Violetos Briaukienės 
vadovaujami Lekėčių merginų 
ir mokytojų vokaliniai ansam-
bliai bei Erikos Lukšienės va-
dovaujamas Šakių rajono meno 
mokyklos Lekėčių filialo vaikų 
vokalinis ansamblis.

Visi kolektyvai sukūrė mis-
tišką, užburiančią atmosferą, o 
sakmė visus susirinkusius nu-
kėlė į Lekėčių miškus, kuriuose 
laiką leidžiantiems vaikams ant 
kelmo sėdintis senolis pasako-
jo apie Rūdšilio girią, kad joje 
kiekvienas atras ramybę – pa-
ukščių čiulbėjimą, gaivių oro 
gūsių atnešamą sakų kvapą. 
Šmaikščiai įsiterpęs jaunikaitis 
vaikams papasakojo kiek bai-
sesnę Rūdšilio legendą – kad 
čia velnias Klaidukas gyveno, 
kuris visus, pro šalį važiuo-
jančius, suklaidina, apgauti 

žmonės tik suka ratus, tačiau 
niekaip negali rasti kelio iš 
girios.

Kur buvęs, kur nebuvęs, 
pasirodė ir pats Klaidukas, 
nemenkai išgąsdinęs giria 
važiavusį aplinkinių vietovių 
gyventoją. Kol vienoje girios 
vietoje vaikai sukosi, velnias 
pravažiuojančius klaidino, 
kitoje, skalbėjėlės žlugtą velė-
damos, dainas dainuodamos 
savo veidus Lekėčių didžiojo 
šaltinio vandeniu skaistino. 
Lekėčių šaltinis gerai žinomas 
ne tik mūsų rajono, bet ir ap-
linkinių vietovių gyventojams. 
Manoma, kad šio vandens vi-
siems naudinga atsigerti ar 
veidą nusiprausti – vanduo 
skaistina ne tik veidą, nuo akių 
nuima rūką, bet valo ir sielą. 
Į girią atėjusios paryžietės tik 
nusijuokė iš žlugtą velėjančių 
moterų, mat jos nori tik su 
lakštingalomis kartu skaityti 
eiles ar šokti su klevų lapais.

Sakoma, kad kadaise pie-

tinėje Lekėčių pusėje buvo 
kaimas – Lekėčių Paryžius, 
čia buvo poetės, mokytojos 
Gražinos Tulauskaitės gim-
tinė. Paryžiumi ši vieta pa-
vadinta neatsitiktinai. Esą 
netoliese vingiuojančiu keliu 
prajojo ne vienas nenugalimo-
sios Napoleono armijos karys. 
Apie tai liudija Rūdšilio kalvose 
aptikti prancūzų karių palai-
kai. Čia nuo senų laikų buvo 
smuklė, kuri taip pat susijusi 
su prancūzais. Apie 1936 metus 
buvo surastas prancūzų karei-
vių slėptas lobis.

Sakmę sekantys lekėtiškiai 
teigė, kad Lekėčiuose iš tikrų-
jų yra lobis, tik ne Napoleono 
paliktas, o kur kas brangesnis 
– tai Tėviškės namų slenkstis, 
Nemuno vingis, Rūdšilio pu-
šynai ir smėlėtos kalvos, šal-
tiniai ir uogienojai, į pintines 
netelpantys grybai… Baigus 
sekti sakmę, visi scenoje likę 
kolektyvų atlikėjai oficialiai 
paskelbė: Lekėčiai – Lietuvos 

mažoji kultūros sostinė – ati-
daryta!

Antroji Mažoji
Kad miestelio gyventojai 

ir svečiai išvystų šį reginį, pa-
aukota nemažai laiko. Sakmę 
kūrusi V.Brazaitienė pasakojo, 
kad mintis dėliojo mėnesį lai-
ko, o su visais kolektyvų nariais 
sakmė žiūrovų vertinimui buvo 
parengta per du mėnesius. 
Sausį ji jau buvo pastatyta, be-
liko tik nugludinti kai kurias 
detales.

Kai pasirodymas baigėsi, at-
ėjo laikas apdovanoti, paminėti 
ir pasidžiaugti tais, kurie triūso 
rengiant šventę įdėjo daugiau-
sia. Drąsiai galima sakyti, kad 
šilčiausiais, nenutylančiais plo-
jimais ir ovacijomis gyventojai 
pasveikino V.Brazaitienę, kuri 
būtent ir sugalvojo parengti 
projektą, jog Lekėčiai taptų 
Kultūros sostine. Padėkoti 
nepamiršta ir skulptūros auto-
riams, Lekėčių miestelio seniū-
nui, rajono meras pasveikino 
visus miestelio gyventojus ir 
tris moteris, kurios, surėmu-
sios pečius, ruošėsi šiai šven-
tei – V.Brazaitienę, laikinai 
Lekėčių mokyklos-daugiafunk-
cio centro direktorės pareigas 
einančią Liliją Liutvinienę ir 
kultūrinių renginių organizato-
rę Mildą Ratomskienę. Lietuvos 
kaimo bendruomenių sąjun-
gos pirmininkė Jolanta Marija 
Malinauskaitė, sveikindama 
lekėtiškius, įteikė skulptūrėlę, 
kurioje puikuojasi visos šiųme-
tės Mažosios kultūros sostinės. 
Pasibaigus sveikinimams visi 
suskubo ragauti bažnyčioje 
pašventintos duonos.

Pirmąja Lietuvos mažąja 
kultūros sostine 2015 metais 
paskelbti Naisiai. Iki šiol 40 
mūsų šalies miestelių jau yra 
tapę Lietuvos mažosiomis kul-
tūros sostinėmis. O šįmet jomis 
paskelbti Simnas, Kačerginė, 
Veiviržėnai, Lekėčiai, Juodupė, 
Akmenė, Skaudvilė, Žlibinai, 
Musninkai ir Tauragnai. 2016 
metais Mažąja kultūros sostine 
buvo paskelbtas Gelgaudiškis. 
Tai, kad Lekėčiai paskelbti 
Mažąja kultūros sostine, yra ne 
tik džiaugsmas, bet ir didelis 
įpareigojimas – stengtis, tobu-
lėti ir organizuoti aukšto lygio 
renginius. Jau yra išleistas ir 
lankstinukas, kuriame įvardinti 
šiųmečiai miestelyje vyksiantys 
renginiai. Jų bus per 40. 

Kam rūpi 
valstybė?

Seniai praėjo tie laikai, kai pa-
tys sau turėtume būti svarbiau-
si. Matome, kas vyksta pasau-
lyje net per daug nesistengda-
mi. Brexitas, Trumpas, Putinas, 
Lukašenka, Kinija, koronaviru-
sas.... Aibės dalykų, kurie vie-
naip ar kitaip, galbūt netiesio-
giai, bet vis tiek ateina į Lietuvą. 
Gyvename atvirame pasaulyje. 
Ir nors daug dalykų jame ne-
priklauso nuo mūsų, bet mes 
visada nuo pasaulio priklausy-
sime. Kartais būdami indiferen-
tiški, abejingi ir tuo kenksmingi 
valstybei, o kartais šio to galbūt 
ir pasimokydami. Pavyzdžiui, 
demokratijos, nes vis dar kaps-
tomės embrioninėje jos stadi-
joje, galbūt stokodami pagar-
bos žmogui, nekalbant apie pa-
garbą oponentui, galbūt sto-
kojame orumo, kada sąžinė ir 
moralinis stuburas turėtų būti 
svarbesni už užimamą postą. 
Kartais, net ne kartais, o daž-
nai kyla minčių, kad abejingi 
savo valstybei piliečiai tos de-
mokratijos net neverti, kad gal-
būt būtų geriau sąžininga au-
tokratija nei iškreipta ir sergan-
ti demokratija, kuomet ne tik 
eiliniai, bet ir atsakingus po-
stus užimantys pareigūnai, ma-
tantys interesais grįstą valsty-
bės valdymą, paklūsta nesąži-
ningiems aukščiausių politikų 
veiksmams. Tada tampa akivaiz-
du, kad apie valstybę mažai kas 
galvoja. Nei aukščiausios vals-
tybės grandys, nei žemiausios. 
Vis dėlto bandančių priešintis 
yra. Bet niekam nebūna įdomu, 
dėl ko paskui „kertamos“ gal-
vos, dėl ko iš postų šalinami 
vieni ar kiti ministrai, institu-
cijų vadovai. Štai, pavyzdžiui, 
redakciją pasiekė informacija, 
ir gana patikima, jog Kudirkos 
Naumiesčio užtvankos reikalus 
tvarkyti pas Nacionalinės žemės 
tarnybos vadovą kreipėsi ap-
linkos ministras. Juk nėra abe-
jonės, kad Aplinkos ministerija 
situaciją žino – vasarą į ją krei-
pėsi tarybos narys V.Stankūnas. 
Tiek jis, tiek ministras – „valstie-
čiai“. Tačiau išpešti teisybės re-
dakcijai nepavyko – tiesiai mi-
nistrui Mažeikai parašytas elek-
troninis laiškas buvo perduotas 
ministerijos ryšių su visuome-
ne specialistams, kurie atsakė 
trumpai – Nacionalinė žemės 
tarnyba pavaldi Žemės ūkio mi-
nisterijai, į ją ir kreipkitės. Taigi 
ar buvo daroma įtaka priimant 
sprendimą, ar ne – nei patvir-
tinti, nei paneigti faktų neturi-
me. Ir čia tik maža smulki deta-
lė, kurių mūsų valstybės gyve-
nime būna aibės. Pažįstami per 
pažįstamus, partiečiai per par-
tiečius – ir taip nusikapstoma 
iki aukščiausių institucijų, net 
iki teismų, kurie, būdami šališ-
ki, priima sprendimus Lietuvos 
Respublikos vardu.

Nebuvau nuosekli JAV pre-
zidento apkaltos proceso ste-
bėtoja, tačiau mačiau, kaip už 
savo įsitikinimus kovojama ten. 
Tie, kurie liudijo prieš Trumpą, 
liko be postų.  Tačiau su švaria 
sąžine. Kažin, ar mūsų valsty-
bėje būtų įmanomas toks ne-
dviprasmiškas veiksmas kaip 
demonstratyviai suplėšyti 
metinio prezidento praneši-
mo kopiją šiam dar nenuėjus 
nuo tribūnos. „Tai buvo man-
dagu atsižvelgiant į alterna-
tyvas“,- tuomet žurnalistams 
pareiškė Atstovų rūmų vado-
vė Nancy Pelosi, po nepavyku-
sios Tumpo apkaltos pareišku-
si, kad niekas nėra aukščiau už 
įstatymą. Alternatyvų išreikš-
ti savo pozicijai ji tuomet ne-
matė, bet rankų dėl teisingu-

mo nenuleidžia ir toliau, kad 
ir kokius epitetus savo adresu 
girdėtų iš Baltųjų rūmų.

Belieka tik žavėtis. Nes patys 
tokie nesame. Vis dar esame so-
vietinio mentaliteto žmonės, 
nemokantys nei priimti kritikos, 
nei į ją atsižvelgti, nei už savo 
įsitikinimus pastovėti. Tiesiog 
pastovėti už valstybę, kurios 
esmė ir esame mes visi. Ir šitas 
šleifas tęsiasi nuo pat valstybės 
atkūrimo pradžios, nuo 1990 
metų kovo 11-osios, kai vals-
tybė buvo kuriama selekcio-
nuojant žmones į savus ir sve-
timus, supriešinant kaimynus, 
kai rajoną tvarkė išsilavinimo ir 
erudicijos neturintys politikų, 
Aukščiausios tarybos atstovų 
statytiniai. Svarbu buvo griauti, 
nušalinti, išgryninti. Išsigrynino 
nuskalstamų interesų grupuo-
tės, savo milijonams dauginti 
pagrindus dėjusios iš pažemin-
tų eilinių žmonių, kurių niekas 
net neketino ginti, vargingai 
uždirbto turto. Išsigrynino jų 
veidai, išlindę iš šešėlio ir tapę 
tarsi švarūs. Bet jų įtakos jun-
tamos buvo visada.

Ir dabar valstybėje tiek pai-
niavos, tiek nesąmoningų įsta-
tymų, kad kiekvieną žmogų kaž-
kam įtakingam panorėjus būtų 
galima sutvarkyti kaip švelnią 
vilną. Todėl toks liūdesys. Todėl 
toks nepasitikėjimas valdžia. 
Todėl tokie emigracijos mas-
tai. Lietuvos idėja kažkur irgi 
išplaukė. Tiesiog liūdesys, kad 
Lietuvą kurti tapo lengviau ir 
smagiau joje negyvenant. Kiek 
patriotų mojuoja vėliavėlėmis 
Amerikoje, Australijoje, net toje 
pačioje Europoje. Ir tai gerai. Bet 
kiek jų mojuoja čia? Paimkime 
net mūsų savivaldybę. Net ir 
jos valstybė kaip savo dalies 
dažnai nemato. Tik formaliai. Į 
kokius voratinklius įpainiojo ją 
Kudirkos Naumiesčio hidroelek-
trinės, Gelgaudiškio dvaro sody-
bos reikalai. Ne be mūsų vieti-
nių politikų neįžvalgių sprendi-
mų. Dabar tenka bylinėtis, sam-
dyti teisininkus, konsultantus, 
ekspertus.... Už mūsų, mokes-
čių mokėtojų, pinigus. Bet ar 
tai kam nors rūpi? Ne mano 
daržas – ne mano pupos! Kol 
tos pupos nepradės leisti šak-
nų ir į mano daržą.

Žinoma, galima sakyti, kad 
dėl to patys esam kalti. Tik ar 
galima kaltinti žmogų, kuris po 
rinkimų praktiškai lieka be bal-
so. Jį sistema taip suvartoja, kad 
vieną kartą pabandęs pastovėti 
už save ar kitą, gautą guzą pri-
simena visą gyvenimą.

Manau, kad dar kažką gali 
profsąjungos. Bet nuo dažno 
daužymo galva į sieną ir tie 
žmonės pavargsta, atbunka, 
suprasdami, kad kito gyveni-
mo jau nenugyvens. Pasilieka 
prie savo kasdienybės. Iki kito 
karto, kol valdžios mestas kau-
las įstrigs gerklėj. O gebančių 
iš idėjos aukotis asmenybių – 
nėra.

Taip plinta visuotinis nusivy-
limas. Bent jau čia, kaime. 

pradžia 1 psl.

Lekėčiai - jau antrasis rajono miestelis, kuriam suteiktas Mažosios kultūros sostinės vardas. 2016 metais ja buvo Gelgaudiškis. 
S.Sinkevičiaus nuotr.

Šventės dieną taip pat atidengta ir skulptūrinė kompozicija 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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Kas, kur, kada.

Kalėdojančiam kunigui 
duris atveria dažnas 

Pripažino priešininkų pranašumą 

Reda ČIEČKIŪTĖ 

Kalėdojimas, parapijiečių 
lankymas ir jų namų 
šventinimas baigiantis 
metams ar prasidedant 
naujiesiems seniau 
buvo ypač populiarus 
tarp tikinčiųjų. Tačiau 
jau septynerius metus 
žmones po šv.Kalėdų 
lankantis Griškabūdžio 
Kristaus Atsimainymo 
parapijos klebonas 
kunigas Vytautas 
Mazirskas pasakojo, kad 
ši itin sena tradicija ne ką 
mažiau svarbi ir šiandien. 

   
Lankosi ne dėl pinigų 

Griškabūdžio parapijiečius 
jau aplankęs ir šią bei kitą sa-
vaitę Barzduose gyvenančius 
tikinčiuosius lankysiantis 
klebonas pasakojo, kad šios 
tradicijos pradininkais buvo 
ubagai, kurie žiemą eidavo pas 
žmones. „Kiekvienos parapijos 
klebonas yra įpareigotas aplan-
kyti savo tikinčiųjų parapijiečių 
namus ir juos palaiminti. O iš 
to seno papročio išlikusi ir tra-
dicija paremti atėjusį kunigą. 
Anksčiau dvasininkai buvo 
remiami maisto produktais ir 
kitomis gėrybėmis. Parapijos 
anksčiau turėjo didelius tvar-
tus, augino gyvulius, todėl bū-
davo duodama ne tik maisto 
produktų, bet ir pašarų“,- pa-
sakojo klebonas.  V.Mazirskas 
prisiminė, kad ir šiais laikais 
parapijiečiai kleboną palepi-
na naminiais kiaušiniais, ma-
rinuotais grybais. Keičiantis 
laikams priimta aukoti pinigų. 
Klebonas teigė, kad dalis paau-
kotų pinigų skiriama parapijos 
reikmėms, dalis – kunigų išlai-
kymui. „Tačiau pirminis tikslas 
tikrai ne pinigai, jeigu eičiau 
pasipinigauti, neužeičiau ten, 
kur žmonės nieko neaukoja. 
Tokių šeimų tikrai būna, tačiau 
jie būna aplankyti kiekvienais 
metais“,- tikino pašnekovas. 

Kalėdojimo metu klebonai 
lankosi parapijiečių namuose, 
laimina juos, meldžiasi už ten 
gyvenančius žmones, pasi-
kalba. „Ir svarbiausias viso 
to tikslas – ne pasipinigauti,- 
kunigui atstovaujant į namus 
įžengia pats Jėzus Kristus“,- 
apie tikrąją kalėdojimo prasmę 
kalbėjo dvasininkas.

Eina tik ten, kur yra 
laukiamas 

V.Mazirskas pasakojo, kad 
žmonės į namus jo nekviečia, 
o informacija, susijusią su ka-
lėdojimu, skelbiama parapijos 
internetiniame puslapyje, todėl 
parapijiečiai žino, kurią dieną 
ir valandą bus lankomasi jų 
gyvenvietėje ar gatvėje.  

Tai jau septintasis klebono 
kalėdojimas šiame krašte, per 
šiuos metus  V.Mazirskas spė-
jo susipažinti su parapijiečiais, 
todėl gerai žino, kur yra lau-
kiamas. Klebonas tikino, kad 
nepyksta ir neteisia tų žmonių, 

kurie kunigo į namus neįsilei-
džia, ir priduria, kad ir pačiam 
palengvėja, kai nereikia eiti ten, 
kur nelaukiamas. „Negali už-
eiti ten, kur nesi kviečiamas, 
to principo laikausi, reikia 
gerbti ir kitokią nuomonę, ki-
tokį apsisprendimą. Taip pat 
nesu kerštingas, jei žmogus į 
namus neįsileidžia, tačiau jam 
prireikus Sakramento, neap-
leidžiu parapijiečio. Galėčiau 
kerštauti, bet kokią žinią tada 
skelbčiau? Mūsų tikėjime tei-
sėjas yra Dievas, ne kunigas“,- 
kalbėjo pašnekovas.

Klebonas prisipažino, kad 
pirmaisiais metais kalėdoti 
buvo sunkiau. Jis atėjo iš di-
desnės parapijos, kur buvo su-
daromas lankomų parapijiečių 
sąrašas, tačiau Griškabūdyje 
nebuvo jokių sąrašų ar parapi-
jiečių kvietimų, tad teko belstis 
į visų namų duris. Pirmaisiais 
metais ir pasidarė aišku, ku-
riuose namuose yra laukiamas. 
V.Mazirskas pasakojo, kad kar-
tais pasitaiko atvejų, kai žmo-
nės pasisako, jog laukė klebono 
apsilankymo, o jis taip ir nepa-
sirodė, tačiau tokios situacijos 
retos. Didesniuose miestuose 
yra laikomasi tradicijos patiems 
parapijiečiams pasikviesti ku-
nigą į namus.

Kunigas kartais 
prilygsta Prezidentui 

V.Mazirskas prisiminė, kad 

palaiminus namus aplankyti 
parapijiečiai pasidalina savais 
džiaugsmais ir išgyvenimais. 
Pastarųjų, anot pašnekovo, 
būna daugiau. „Einu iš namo 
į namą, pakeliu akis į dangų 
ir atsidūstu už tą situaciją, 
žmogų, skausmą. Nudžiungu 
dėl džiaugsmo. Ir pasibaigus 
savaitei sekmadienio Mišiose 
už visus aplankytus žmones pa-
simeldžiu dar kartą“,- kalbėjo 
V.Mazirskas. Klebonas pasa-
kojo, kad laukiantiems dvasi-
ninko parapijiečiams dera ant 
stalo užtiesti baltą staltiesę ir 
pastatyti kryželį. 

Tokių apsilankymų trukmė 
– įvairi, yra parapijiečių, su ku-
riais klebonas yra artimesnis, 
todėl ir tas pasibuvimas trunka 
ilgiau – apie 30 minučių, bet 
daugumai parapijiečių, anot 
V.Mazirsko, kunigo apsilanky-
mas lygus Prezidento vizitui. 
„Tada galima kalbinti žmogų 
kiek tik nori, o jis atsako trum-
pai ir konkrečiai, žmonėms 
drovu kalbėtis, nenori mūsų 
trukdyti. Labai džiaugiuosi, kai 
žmonės vis tik išdrįsta pasikal-
bėti apie dvasinius dalykus, juk 
tam mes ir esame“,- šypsojosi 
pašnekovas. 

Apsilankymų skaičius 
beveik nepakito  

Kada prasideda ir baigiasi 
kalėdojimas, anot klebono, 
priklauso nuo pačios parapijos, 

Vasario 12 d., trečiadienį,
Lekëèiø mokyklos - daugiafunkcio centre
11.00 val. vyks edukacinë programa „Vaikystës pasaulio 

tradicijos“.
Vasario 14 d., penktadienį,

Briedþiø laisvalaikio salëje
19 val. koncertas, skirtas Lietuvos valstybës nepriklau-

somybës atkûrimo dienai paminëti „Su meile Lietuvai“. 
Dalyvauja Marijampolës kultûros centro Daukðiø skyriaus 
moterø vokalinis ansamblis, Marijampolës kultûros centro 
Baraginës skyriaus jaunimo kapela „Svaja“.
Vasario 15 d., šeštadienį,

Keturnaujienos bendruomenës centre
13 val. Lietuvos Valstybës atkûrimo dienos minëjimas. 

Koncertuos Sintautø KC folkloro ansamblis “Santaka“.
Gerdþiûnø laisvalaikio salëje
14 val. Lukðiø teatro parodijø komedija „Sapnø ðou“.
Slavikø seniûnijos salëje,
15 val. kvieèiame kartu minëti Valstybës atkûrimo dienà. 

Sveèiuose Ðakiø kultûros centro Briedþiø laisvalaikio salës 
moterø vokalinis ansamblis „Gija”.

Verðiø bendruomenës centre
15 val. Lietuvos Valstybës atkûrimo dienos minëjimas. 

Koncertuos Sintautø KC folkloro ansamblis “Santaka“.
Griðkabûdþio kultûros centre
16 val. ðventinis koncertas, skirtas Lietuvos valstybës atkû-

rimo dienai. Dalyvauja: Romualdas Jazukonis su koncertine 
programa „Myliu Tëvynæ ir tave“.
Vasario 16 d., sekmadienį,

Lekëèiø ðv.Kazimiero baþnyèioje
10 val. ðv.Miðios, skirtos Lietuvai ir jos þmonëms.
Lekëèiø mokykloje - daugiafunkciame centre
11.30 val. vyks Vasario 16-osios - Lietuvos valstybës at-

kûrimo dienos minëjimas „Lietuviais esame mes gimæ“.

Nacionalinėje krepšinio 
lygoje (VIKINGLOTTO-NKL) 
žaidžiantis Šakių krepšinio 
klubas „Vytis“ ketvirtadienį 
susirungė su Marijampolės 
„Sūduva-Mantinga“ 
ekipa. Ir nors šakiečiai 
buvo nusiteikę kovingai, 
tačiau jiems teko pripažinti 
priešininkų pranašumą.  

Į Šakius atvykę marijampo-
liečiai pergalę rezultatu 75:69 
(16:22, 22:10, 20:17, 17:20) iš-
plėšė paskutinę rungtynių mi-
nutę. 

Pirmąjį kėlinį į priekį išsiveržė 
„Vyčio“ krepšininkai 22:16, tačiau 
nesnaudė ir svečiai, kurie rezul-
tatą sulygino jau antrojo kėlinio 
pradžioje (22:22). O prieš pat il-
gąją pertrauką, po kelių sėkmin-
gų priešininkų atakų, „Sūduva-
Mantinga“ susikrovė 9 taškų per-
svarą – 38:29.

Ketvirtojo kėlinio pradžioje 
Paulius Beliavičius pataikė dvi-
taškį, Paulius Semaška – tritaš-

kį, ir „Vytis“ atsilikimą sumažino 
iki 6 taškų (54:60). Tačiau mari-
jampoliečiai vėl pademonstra-
vo kelias sėkmingas atakas, ir 
jų persvara išaugo iki 14 taškų 
(68:54). Net ir tada „Vytis“ nenu-
leido rankų – P.Beliavičius patai-
kė iš toli, Darjušas Lavrinovičius 
pridėjo dvitaškį, Aurelijus Pukelis 
realizavo baudas ir, likus mažiau 
nei minutei, šeimininkų deficitas 
sumenko iki minimumo (69:70). 

Tačiau tiksint paskutinėms se-
kundėms svečiai smeigė tritaš-
kį ir pataikė baudas, taip ir nepa-
likdami šansų šakiečiams. 

„Vyčio“ komandoje rezultaty-
viausiai pasirodė A.Pukelis, pel-
nęs 22 taškus, 13 taškų įmetė 
Paulius Semaška, 11 – Karolis 
Kokoška.

LV inf. 

jos dydžio, nuo to, kiek žmonių 
įsileidžia kunigus į savo namus 
ir panašiai. Dvi parapijas po di-
džiųjų žiemos švenčių lankan-
tis dvasininkas kalėdojimą pra-
dėjo nuo Trijų Karalių šventės, 
sausio 6 dienos, ir žada baigti 
vasario 18 dieną. 

V.Mazirskas atviravo, kad 
džiaugiasi kalėdojimu, nors ši 
tarnystė reikalauja daug laiko, 
dėmesio ir tam tikrų apmąsty-
mų. Penktadienį V.Mazirskas 
dviejose Griškabūdžio gatvėse 
aplankė dešimt parapijiečių. O 
kartais reikia aplankyti ir dau-
giau nei 20 namų. „Bet prisi-
menu tikslą, kodėl ten einu, gal 
kaip žmogus ir nuvargstu, bet 
einu ten Dievo vardu“,- sakė 
jis. Dvasininkas pasakojo, kad 
kalėdojimu džiaugiasi ir patys 
parapijiečiai – laukia klebono, 
dėkoja, kad nuo šiol gyvens ra-
miau, ir laukia kitų metų. 

Griškabūdyje ir Barzduose 
kalėdojimas populiarus, ir 
didžioji dalis parapijiečių 
kleboną įsileidžia į namus. 
Pernai klebonas paskaičiavo, 
kad Griškabūdyje gyvena apie 
1200 parapijiečių. Dar 450 pa-
rapijiečių yra Barzduose. Tokį 
skaičių žmonių V.Mazirskas iš 
viso ir aplankė, tačiau pridūrė, 
kad suskaičiavo visus vienuose 
namuose gyvenančius šeimos 
narius. „Kai kurios šeimos yra 
didesnės, namuose randu ne vi-
sus šeimos narius, dažniausiai 
nebūna moksleivių, kurie tuo 
metu mokosi. Drūčiai didesnė 
parapijiečių pusė laukia ir pri-
ima“,- tikino pašnekovas. 

Neabejoja kalėdojimo 
reikalingumu

Sąmoningas krikščionis 
neabejoja kalėdojimo reikalin-
gumu. „Dažnai kalbame apie 
oro užterštumą. Namai taip 
pat yra ta vieta, kur nori veik-
ti piktoji dvasia, todėl namus 
reikia palaiminti. Manau, kad 
sąmoningam krikščioniui, ku-
ris išgyvena ir praktikuoja savo 
tikėjimą, šis palaiminimas yra 
labai prasmingas ir reikalin-
gas“,- kalbėjo klebonas.

Ir nors, anot V.Mazirsko, 
dažniausiai žmonės girdi kuni-
gus, tačiau būna visko. Jis pri-
minė, kad kartais kunigas va-
dinamas dvasios tėvu, o vaikai 
tėvų irgi neklauso. „Atsakysiu 
Apaštalo Petro žodžiais: „Dievo 
reikia labiau klausyti negu 
žmogaus. Kunigas irgi žmogus, 
kuris taip pat kartais suklysta ir 
pasielgia žmogiškai“,- kalbėjo 
klebonas. V.Mazirskas pasako-
jo, kad meldžiasi, jog toks ap-
silankymas būtų veiksmingas 
ir neštų vaisius, o parapijiečiai 
praturtėtų dvasiškai. 

Klebonas Vytautas Mazirskas pasakojo, kad Griškabūdžio ir Barzdų 
parapijose kalėdojimas yra populiarus. 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. kovo 31d. 

Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
2 kambarių butą renovuotame 
name Šakiuose, prie didžiosios 
„Maximos“. Tel. 8-698 07-521.

4 kambarių butą I aukšte Jaunystės 
take, Šakiuose - 35 000€. Tel. 8-685 
74-745.

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

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

Mūrinį, tvarkingą namą Draugystės 
g., Giedručiuose (ūkiniai pastatai, 
25a sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Naujos statybos namą Kubilėliuose 
(ūkiniai pastatai, geras privažiavi-
mas). Tel. 8-640 32-441.

Mūrinį gyvenamą namą su ūkiniais 
pastatais Kriūkuose. Sklypo plotas 
18.5a. Tel. 8-673 76-188.

Gyvenamą namą su ūkiniais pa-
statais Paluobiuose. Tel. 8-614 
84-671.

Mūrinį namą Darbininkų g., Gel-
gaudiškyje (visi patogumai, 4a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

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

Gyvenamą namą Panoviuose (visi 
patogumai, ūkiniai pastatai). Tel. 
8-640 32-441.

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

Sodybą Buktiškių gyvenvietėje, 
Barzdų sen., kaina sutartinė. Tel. 
8-620 65-524.

Tvarkingą sodybą Sudarge (visi 
patogumai, ūkiniai pastatai, 41a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Medinį garažą Šaulių g.19, Šakiuo-
se (žemė išpirkta), kaina sutartinė. 
Tel. 8-610 38-085.

8.4a sklypą „Draugystės“ sodų ben-
drijoje g.3 (šalia sklypo yra miesto 
vandentiekis, kanalizacija, elektra) 
- 8000€. Tel. 8-687 49-403.

10.3a sodą su nameliu Šilgalių ben-
drijoje. Šalia yra vandens telkinys ir 
elektra. Tel. 8-613 02-526.

Komercinės paskirties patalpas 
miesto centre (tinka ofisui). Arba 
išnuomoja. Tel. 8-685 60-277.

1.5 ha žemės Išdaguose. Tel. 8-685 
74-745.

13.88421 ha žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą, esantis Bagdžių k., 
Kidulių sen., Šakių r. Tel. 8-603 
74-577.

19.0 ha žemės ūkio paskirties 
sklypą Šakių raj., Kubilėlių k. - 160 
000€. Tel. 8-679 48-805.

Transporto 
priemonės
2003m. CHRYSLER GRAND VOYA-
GER. Tel. 8-655 60-277.

2009m. FORD GALAXY 2.0D (103 
kW, TA iki 2022 02 mėn., tvarkin-
gas). Tel. 8-656 74-763.

2004m. MB E 2.7 CDI (tvarkingas, 
TA, daug privalumų). Tel. 8-681 
66-569.

2001m. VW GOLF TDI (66 kW), 
2005m. VW TOURAN 2.0 (103 kW, 
iš Vokietijos). Tel. 8-640 15-410.

1994m. VW PASSAT 1.9 TDI (66 kW, 
TA). Tel. 8-618 34-832.

2005 12 mėn. VW PASSAT 2.0D 
(Lietuvoje neeksploatuotas, geros 
būklės) - 3000€. Tel. 8-674 97-
215.

1993m. VW MULTIVAN 2.4D (sta-
liukas, išsitiesia lova, 7 sėdimos 
vietos, TA, visapusiškai tvarkingas, 
Lt vieno šeimininko) - 1550€. Tel. 
8-672 02-772.

Įvairių markių automobilius su TA. 
Tel. 8-685 24-036, 8-600 67-669.

Autodetalės
Dalimis: VW PASSAT B5, VW GOLF 
III; kombaino variklį „New Holland“, 
„Ford“. Tel. 8-614 41-781.

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.

VW GOLF 1.9D gerą 47 kW variklį. 
Tinka savadarbei technikai. Arba 
keičia. Tel. 8-672 92-345.

Žemės ūkio 
technika
1994m. traktorių FORD 8340 (120 
AG) - 9500€. Tel. 8-600 16-539.

Buitinė technika
Naują šaldytuvą „Samsung“ (su pa-
pildoma 5m. garantija, talpa 230l). 
Tel. 8-624 22-330.

Televizorius, palydovines ir TV 
antenas, internetinius imtuvus, 
aktyvines kolonėles, automagne-
tolas, videoregistratorius. Tel. 8-675 
12-313.

Šaldymo dėžes, šaldytuvus, šal-
diklius, skalbimo mašinas, džio-
vykles, indaploves, dujines. Tel. 
8-616 48-616.

“Apple Iphone 7“ (juodas, 32 
gb, puikiai veikia, su dėžu-
te). Tel. 8-622 57-996.

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

Polikarbonato šiltnamius, 
jų priedus. Pristatome, su-
renkame. Tel. 8-656 74-783, 
Vasario 16-osios g.6, Šakiai, 
UAB „Naubreta“.
Šiltnamius, priedus, laisty-
mo sistemas, polikarbona-
tą, stogelius. Montavimo 
paslaugos. Gamintojo kai-
nomis. Tel. 8-659 08-776, 
8-604 98-184.
Tripalį naudotą plastikinį langą 
161x525. Tel. 8-670 56-179.

Gyvos prekės
Karves. Tel. 8-611 86-539.

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

Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis - 28€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Kokybiškas skaldytas beržines, 
alksnines malkas, malkas rąsteliais, 
stambias alksnio atraižas. Vežu ne-
mokamai. Tel. 8-610 45-504, 8-645 
34-667.

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

Juodalksnines, beržines malkas - 
21 €/m. Vežu miškovežiu. Galima 
kaladėmis arba skaldytas. Tel. 8-
698 05-768.

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

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

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

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. Tel. 
8-677 44-884.

Malkas: pušis, drebulė - 17€, 
juodalksnis - 20€, beržas 
- 22€, ąžuolas - 27€, uosis 
- 28€. Vežame rąsteliais, 
kaladėmis ir kapotas. Tel. 
8-686 94-789.
Malkas: sausa pušis - 17 €/m, la-
puotis - 20 €/m. Tel. 8-692 08-795.

Sausas kapotas malkas, sausas ber-
žo, juodalksnio kaladėles didmai-
šiais, stambias lapuočių atraižas, 
beržo pjuvenų briketus - po 1.20 
€/10 kg. Tel. 8-626 41-082.

Alksnio malkas - 20€. Tel. 8-674 
77-049.

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

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

Jautienos ir avienos konservus. Tel. 
8-620 23-942.

Kiaulienos skerdieną puselėmis: 
lietuviška - 2.85 €/kg, lenkiška - 
2.60 €/kg. Tel. 8-607 12-690.

Kaimiškus vištų kiaušinius - 1.50 €/ 
10 vnt. Tel. 8-673 73-719.

Maistines bulves „Laura“, morkas, 
kviečius. Galiu sumalti, atvežu. Tel. 
8-629 31-575.

Bulves „Concordia“ - 20 ct/kg, sėk-
lines bulves - 15 ct/kg, morkas - 30 
ct/kg. Tel. 8-698 40-749.

Avižas. Tel. 8-611 86-539.

Kviečius. Tel. 8-641 02-051.

Žieminius kviečius - 10 €/50 kg. 
Tinka sėklai. Tel. 8-605 78-736, 
Šakiai.

Melasą, išvalytus vasarinius mie-
žius, kviečius, kvietrugius, avižas, 
mišinius, vikius, pelėžirnius, žirnius. 
Beicuojame. Atvykstame į namus. 
Daugiamečių žolių sėklas. Atveža-
me. Tel. 8-634 41-466.

Pašarinius runkelius ir bulves. Tel. 
8-652 06-050.

Naudotus baldus, buitinę 
techniką, dviračius, žo-
liapjoves iš Vokietijos. Tel. 
8-612 15-862, Kęstučio 
g.19-7, Šakiai.
Naudotus vokiškus paprastus ir 
elektrinius dviračius. Tel. 8-603 
24-694.

Savaeigę žoliapjovę. Tel. 8-695 
79-534.

Galingą virinimo aparatą (su defek-
tu). Tel. 8-695 79-534.

Naudotą vyrišką rusišką dviratį. Tel. 
8-670 56-179.

Kreizą (7.5 kW variklis). Tel. 8-345 
57-528.

Perka
Garažą Šakiuose, prie pirties. Tel. 
8-616 47-618.

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.

Brangiai ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje. Tel. 8-614 
11-114.
Automobilius, mikroautobusus, 
sunkvežimius, motociklus, ketur-
račius, priekabas. Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Kainos sutartinės. 
Sutvarkome dokumentus, atsiskai-
tome iš karto. Tel. 8-658 07-503.

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

Automobilius (lengvuosius, auto-
busus, sunkvežimius, visureigius) 
aukščiausia kaina. Tel. 8-624 36-612.

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

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

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

Motociklų techninius pasus bei lop-
šius „Jawa“, „Ural“, „Emka“ ir t.t. Tel. 
8-605 69-845.

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.
UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 
kg buliukus, telyčaites, „belgus“ 
auginimui. Moka 6-21%, atsiskaito 
vietoje. Tel. 8-699 75-181.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
Kiaules, avis ir veršelius. Nuperka-
me greitai. Tel. 8-626 19-063.
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Parduotuvėje  „AUDRĖ“

Nauji turkiški drabužiai
suknelės, tunikos, bliuskutės, džinsai, rankinės, delninukės, 
skarelės, vyriškos stilingos kelnės, džinsai, švarkai, marški-

niai, mot. vyr. sportinė apranga ir įvairus apatinis trikotažas.
Patalyne, rankšluosčiai ir kitos malonios smulkmenos.

Gera kokybė, gausu didelių dydžių.
Mus rasite Vytauto g.12, 2 aukšte

www.audre.lt R-
00

84

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

Šakių mieste ir rajone. 
Pirkimo būdas - skelbiamos derybos. Pirkimo dokumentus ga-
lima gauti rajono savivaldybės administracijos Ūkio, architek-
tūros ir investicijų skyriuje, 201 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai, arba 
rasti rajono savivaldybės interneto svetainėje www.sakiai.lt. 
Paraiškos pateikiamos lietuvių kalba iki 2020 m. vasario 14 
d. 15:45 val. rajono savivaldybės administracijos Ūkio, archi-
tektūros ir investicijų skyriuje, 201 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai, 
pirmadienį – ketvirtadienį 8.00–17.00 val., penktadienį - 8.00-
15.45 val. 
Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiūly-
mais, vyks 2020 m. vasario 17 d. 13.30 val. Šakių rajono savival-
dybės administracijos 214 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. Telefonas 
pasiteirauti (8 345) 66 138. Savivaldybė gyvenamųjų patalpų 
pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar sumažinti 
pirkimo dalių skaičių. R-0094
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Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų (lotyniškais rašmenimis) galite perduoti trumpąja žinute (SMS) .
Skelbimas paprastas. Rašykite žinutę: VLS tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 2,00€. 

Skelbimas paryškintas. Rašykite žinutę: VLP tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 4,00€.
Žinutės, gautos iki penktadienio 15.00 val., spausdinamos antradieniniame “Laikraštis Valsčius” numeryje. 
Žinutės, gautos iki trečiadienio 15.00 val., spausdinamos penktadieniniame “Laikraštis Valsčius” numeryje.  

Skelbimo žinutėje būtinai nurodykite telefoną, kuriuo kreiptis.  Redakcija už negautas žinutes neatsako.

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

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

Ketvirtadienis,
vasario 13 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir tvarka 10“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
15.00 Lietuvos nacionalinių kultūros ir 

meno premijų įteikimo iškilmės.
16.00 Žinios.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Ištikimybė“.
23.45 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.35 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Lūžio taškas“. (f)
0.40 „Akloji zona“.

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „12 galimybių 3. Padėtis be 

išeities“. (f)
23.50 „Majų“ baikerių klubas“.

BTV 
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 Mano virtuvė geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Paskutinis faras“.
10.50 „Gelbėtojai - 112“.
11.50 „Jūrų pėstininkai“.
12.50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai - 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Roninas“. (f)
23.20 „Kovotojas“. (f)
1.15 „Didžiojo sprogimo teorija“.

Penktadienis,
vasario 14 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir tvarka 10“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Nepažintas meras.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Visi kalba. Pokalbių šou.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 „Dangoraižio apiplėšimas“. (f)

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.35 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Laiko ribos“. (f)
22.50 „Vingiuotas kelias namo“. (f)
0.45 „Naujoji karta Z“. (f)

TV3 
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Dama ir valkata“. Animac.f.
21.05 „Mažoji Italija“. (f)
23.15 „Brangusis Džonai“. (f)

BTV 
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Paskutinis faras“.
10.50 „Gelbėtojai - 112“.
11.50 „Jūrų pėstininkai“.
12.50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai - 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Trigubas X“. (f)
23.50 „Roninas“. (f)

Mirtis skaudi, tačiau 
ji bejėgė prieš gero 

žmogaus atminimą.
Už šventą žvakelės 

liepsną, už tylų buvimą 
šalia, gėlių žiedus, 

materialinę paramą 
nuoširdžiai dėkojame 
visiems, kurie buvo 

su mumis tą liūdną ir 
skaudžią išsiskyrimo 

valandą, palydint į 
Amžinojo poilsio vietą

Rimantą Leveckį.
Artimieji

Ieško darbo
Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 
senelius. Tel. 8-625 51-588.

Reikalingi
Reikalingas vilkiko vairuo-
tojas. Reikalinga CE kate-
gorija, 95 kodas. Darbas 
su savivarte puspriekabe. 
Savaitiniai reisai po LT, PL, 
LV. Laiku mokamas atlygi-
nimas, soc.garantijos. Tel. 
8-686 80-556.
Reikalingas pardavėjas - konsul-
tantas dirbti santechnikos prekių 
parduotuvėje. Tel. 8-345 60-327, 
8-685 82-754.

Reikalingi pjūklininkai bei pagalbi-
niai darbuotojai darbui miške. Tel. 
8-682 52-094.

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

Baldų gamyba ir projektavimas: 
virtuvės, spintos stumdomomis 
durimis, miegamojo, svetainės, 
biuro ir kiti nestandartiniai korpu-
siniai baldai. Nebrangiai, kokybiš-
kai ir greitai! Konsultuojame, su-
projektuojame ir sumontuojame 
Nemokamai. Tel. 8-692 55-941.

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

Cheminis drabužių ir kilimų valy-
mas. Pristatyti adresu: Draugystės 
takas 6, Šakiai. Tel. 8-659 54-633, 
8-616 03-159.

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

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

Remontuoja skalbykles, el.virykles, 
orkaites, indaploves, džiovykles. At-
vyksta. Tel. 8-670 41-303.

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

Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas.
Vežu Sintautų kaladėles, žvyrą, 
smėlį ir kitus krovinius savivarčiu 
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.

Pervežame gyvulius palankiomis 
kainomis. Tel. 8-620 23-942.

Keičia dujas Šakiuose. Pasiimant pa-
čiam nuolaidos. Tel. 8-616 93-418.

Glaistymas, dažymas, tapetavimas, 
grindų dėjimas, gipso montavimas, 
angokraščių sutvarkymas. Tel. 8-
600 00-353.

Įvairūs statybos, remonto, santech-
nikos darbai. Dirbame ir savaitga-
liais. Tel. 8-617 06-432.

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

Atliekame visus statybos darbus, 
butų remontas. Suteikiame ga-
rantiją. Tel. 8-612 09-001.

Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
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, atliekame skar-
dinimo darbus su savo arba užsako-
vo medžiagomis. Tel. 8-635 56-052.

Atliekame skardinimo dar-
bus: loviai, vėjinės, kraigai, 
kaminai ir jų priežiūra. Kami-
nų valymas. Tel. 8-634 31-278.

                     Domiesi rajono gyvenimu;
           Tau patinka bendrauti su žmonėmis;
   Nepriekaištingai moki lietuvių kalbą;
                         Kompiuteris Tau ne baubas;
             Spausdini ne nykščiu, o keliais pirštais; 
         Gali dirbti savarankiškai ir komandoje;
                     Tau patinka žurnalistų darbas;
                                             Esi kūrybingas (a) -

Kviečiame prisijungti prie mūsų.
Rašyk: redakcija.valscius@gmail.com
Skambink: +370 685 01717

2020 m. vasario 21 d. 15.00 val. Šakių  r. sav., Lukšių mstl., A.Tatarės g.49 bus 
ženklinamos žemės sklypų, kurio kurių projektiniai Nr.49-1 ir 49-2, ribos ir atlieka-
mi šių sklypų kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės sklypo  Nr.8464/
0002:423, esančio Šakių  r. sav., Lukšių mstl., A.Tatarės g.47 savininkus  dalyvau-
ti ženklinant žemės sklypo ribas.  
Matavimus atliks UAB „Geotakas“ darbuotojai (Šakiai, Nepriklausomybės g.12, 
tel.862178513, 8-345-51592, el.paštas  geotakas.sakiai@gmail.com). R-0092

Žemės kasimo darbai miniekskava-
toriumi. Pagrindų ruošimas, trinke-
lių klojimas. Tel. 8-623 10-428.

Automobilių servise MB “Laraga“ 
atliekami šie darbai: variklio dar-
bai – nuo dirželio pakeitimo iki 
kapitalinio remonto, automobilio 
paruošimas techninei apžiūrai, 
vairo mechanizmų tvarkymas, kei-
timas, stabdžių sistemos remontas, 
diskinių stabdžių suportų tvarky-
mas, sankabos remonto darbai, 
važiuoklės remontas, duslintuvų 
keitimas bei suvirinimo darbai, 
ratų montavimas, balansavimas, 
tepalų keitimas (variklio, greičio 
dėžių ir kt.), nestandartiniai dar-
bai, padangų prekyba. Tel. 8-689 
88-999.

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

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

Pjauname (pjūklu, trimeriu) me-
džius, krūmus, gyvatvores, malkas. 
Genime sodus. Tel. 8-656 30-135.

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

Pjaunu benzopjūklu malkas, kapo-
ju. Tel. 8-630 23-125.

Pjaunu malkas. Tel. 8-692 85-263.

Pjauname, kapojame malkas, tai-
some, mūrijame kaminus, krosnis. 
Tel. 8-679 26-257.

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

Taisau vejapjoves, žoliapjoves, 
traktoriukus, motociklus. Tel. 8-
633 96-318.

Nuoma
Nuo vasario 22d. išnuomoja 1 
kambarį su virtuve ir vonia vienam 
žmogui. Tel. 8-691 93-118.

Įvairūs
34m. vyras susipažintų su mergina 
draugystei. Tel. 8-622 49-205.

Dovanojame šuniukus. Augs ne-
dideli. Tel. 8-626 79-766.

Konkursas Šakių rajono savivaldybės administracijos 
Žemės ūkio ir kaimo reikalų skyriaus vyriausiojo 

specialisto pareigoms užimti.
Informacija apie konkursą – https://www.sakiai.lt/puslapiai/

konkursai-valstybes-tarnautoju-pareigoms-uzimti-
20180330040345 R-0091
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Kalendorius

TELELOTO
Tiražo Nr. 1244 
Data: 2020-02-09
69 02 31 20 37 36 33
58 21 70 42 13 10 75
04 72 66 38 22 56 52
54 05 59 08 24 64 16
61 44 73 57 34 41 03
18 60 65 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės)
14 28 19 30 53 32 01
74 55 06 29 35 50 (visa 
lentelė)

Laimėjimai:
Visa lentelė  - 2 x 8 359 Eur
Įstrižainės   - 25,50 Eur
Eilutė        - 2,00 Eur
Keturi kampai - 1,00 Eur

Papildomi prizai:
Automobilis PEUGEOT 5008 -
bil.Nr. 0098723

Pakvietimas į TV studiją -
021*674, 035*406, 023*170, 
018*259.

Saulė 
teka 07 val. 52 min.
leidžiasi 17 val. 15 min.
dienos ilgumas 09 val. 23 min.
7 metų savaitė
Mėnulis - Pilnatis

Varduvininkai
02.11 Teodora, Algirdas, Algirdė, 

Adolfas, Liucijus, Evelina
02.12 Benediktas, Reginaldas, 

Deimantė, Eulalija
02.13 Kotryna, Algaudas, Ugnė, 

Benignas

Antradienis,
vasario 11 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.15 „Įstatymas ir tvarka“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)migrantai.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai 2“.
23.45 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.35 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Mergina traukiny“. (f)
0.45 „Akloji zona“.

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Visi mes žmonės“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Sabotažas“. (f)
0.10 „Majų“ baikerių klubas“.

BTV 
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Paskutinis faras“.
10.50 „Gelbėtojai - 112“.
11.50 „Jūrų pėstininkai“.
12.50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai - 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Nežemiška audra“. (f)
22.50 „Pavojai gelmėse 2. Rifas“. (f)
0.35 „Didžioji sprogimo teorija“.

Trečiadienis,
vasario 12 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas.
9.15 „Įstatymas ir tvarka 10“.
10.00 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.45 „Komisaras Reksas“.
11.30 Kas ir kodėl?
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.00 Nacionalinės Jono Basanavičiaus 

premijos įteikimo iškilmės.
16.30 Klausimėlis.
16.45 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nepažintas meras.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Ištikimybė“.
23.45 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.35 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo policija“.
11.00 „Paveldėtoja 3“.
11.50 „Monikai reikia meilės“.
12.20 „Būrėja“.
13.30 „Tik tu ir aš“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.40 „Paveldėtoja 3“.
18.30 Žinios.
19.25 KK2 vaikai.
19.30 KK2.
20.00 Leo ir Bružo nuotykiai 

Madagaskare.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Pasaulinis karas Z“. (f)
0.50 „Akloji zona“.

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12.00 „Tarp mūsų mergaičių“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Lūšnynų milijonierius“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
0.30 „Majų“ baikerių klubas“.

BTV 
6.55 „CSI. Majamis“.
7.50 „Mano virtuvė geriausia“.
8.50 „Stoties policija“.
9.50 „Paskutinis faras“.
10.50 „Gelbėtojai - 112“.
11.50 „Jūrų pėstininkai“.
12.50 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.50 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Gelbėtojai - 112“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Jūrų pėstininkai“.
20.30 „Galiu rytoj“.
21.00 „Kovotojas“. (f)
23.10 „Nežemiška audra“. (f)
0.55 „Didžiojo sprogimo teorija“.

Šią savaitę vyraus 
labai vėjuoti ir drėgni orai

Nuo Atlanto vandenyno slenkantys galin-
gi ciklonai šią savaitę išlaikys labai vėjuotus ir 
drėgnus orus. Nuo trečiadienio naktimis teks 
saugotis plikledžių, nes sugrįš silpnai neigia-
ma temperatūra.

Antradienį debesys į Suvalkiją neš jau mažes-
nius kiekius kritulių, lietų keis šlapdriba. Pūs gū-
singas pietvakarių, vakarų vėjas, kartais stiprė-
damas iki 16-18 m/s. Termometrai rodys tarp 2-
4 laipsnių šilumos.

Trečiadienį Lietuvoje lankysis naujas ciklonas 
iš vakarų, susiformavęs šaltesniame ore jis atgins 
sniego ir šlapdribos pavidalo kritulius. Suvalkijoje 
vyraus šlapdriba. Išsilaikys vėjuoti orai, naktį gū-
siai iki 15, dieną iki 17-19 m/s. Naktį tempera-
tūra artės prie 0 laipsnių, bus silpnai teigiama, 
dieną oras sunkiai šils iki 3-4 laipsnių.

Ketvirtadienį mažės ne tik kritulių kiekis, bet 
keisis ir jų pobūdis. Dieną dažniau pasirodys trum-
palaikis lietus, besikaitaliojantis su šlapdriba. Ir 
toliau siautės vakarų, pietvakarių vėjas. Naktį 
bus apie 0 laipsnių, vietomis formuosis plikle-
dis. Dieną atsiradus pragiedruliams sugrįš 3-4 
laipsnių šiluma.

Penktadienį vyraus malonesni orai, kuriuos 
lems aukštesnio slėgio laukas. Suvalkijoje kritulių 
tikimybė sumažės iki minimumo. Vėjas aprims. 
Giedresnis dangus leis pašalti iki 1-3 laipsnių 
šalčio ir dengs kelius bei šaligatvius plikledžiu. 
Dieną bus nuo 2 iki 4 laipsnių šilumos.

Savaitgalį sulauksime dar vieno galingo cik-
lono iš vakarų.

Sinoptikė Margarita Kirkliauskaitė

Išsipildė sena mokytojo svajonė 
Reda ČIEČKIŪTĖ

 
Praėjusį savaitgalį Šakių 
„Žiburio“ gimnazijoje 
anglų kalbos mokytojas 
Liudas Jurgaitis lankėsi 
Anglijos futbolo klubo 
„Liverpool“ varžybose, 
į kurias retai patenka 
net didžiausi futbolo 
mėgėjai. O dar įdomiau, 
kad šakietis Anglijoje 
viešėjo būtent tą 
savaitgalį, kai Didžioji 
Britanija oficialiai išstojo 
iš Europos Sąjungos. 

 
Nedvejojo 

L.Jurgaitis save vadina ne-
tradiciniu lietuviu – jis mie-
liau stebi futbolą nei krepšinį. 
Pašnekovas prisiminė, kad 
ir pats yra žaidęs futbolą, be 
to, yra kilęs iš Gargždų, kur 
gilios šios sporto šakos tradi-
cijos. Ir nors lietuvišką futbolą 
L.Jurgaitis stebi retai, tačiau 
itin domisi anglišku.

Jis pasakojo, kad šis vizitas 
buvo labai netikėtas. „Esu di-
delis futbolo fanas, domiuosi 
Anglijos čempionato „Premier“ 
lyga. Ir seniai svajojau, kad rei-
kia ten nuvažiuoti, tačiau pa-
tekti į varžybas – labai sunku, 
„Liverpool“ dabar yra kiečiau-
sia futbolo komanda Europoje, 
fanų klubai greitai išsidalija bi-
lietus“,- pasakojo pašnekovas. 
Tačiau vienoje tarptautinėje 
įmonėje Lietuvoje dirbantis 
L.Jurgaičio žentas laimėjo du 
bilietus į artėjantį mačą. „Apie 
bilietus sužinojau likus trims 
dienoms iki varžybų, žinoma, 
kad nedvejojau ir iš karto suti-
kau“,- prisiminė jis. Pašnekovas 
į Angliją nuskrido penktadienio 
vakarą. O šeštadienį apsilankė 
futbolo mače.

Neišdildomi įspūdžiai
L.Jurgaitis pasakojo, kad 

apie tokią patirtį buvo galima 
tik pasvajoti. Rungtynės ste-
bėtos VIP ložėje pasipuošus 
„Liverpool“ komandos atribu-
tika 60 tūkst. žmonių talpinan-
čiame stadione. „Kas supranta 
šią sporto šaką, tas žino, kas 
yra „Liverpool“ ir angliškas 
futbolas. Tos emocijos yra 
nenupasakojamos. Esu buvęs 
Žalgirio arenoje, kur stebėjau 
krepšinio varžybas, tačiau jos 
prieš šį mačą nublanksta. Tuo 
metu 60 tūkst. žmonių tampa 
viena šeima“,- neišdildomais 
įspūdžiais dalinosi jis. Šakietis 
pasakojo, kad mačą kartu ste-
bėję anglai negalėjo patikėti, 
jog lietuviai į Liverpulį atvyko 
tiesiog dėl futbolo. 

Bilietai į rungtynes iššluo-
jami vos pasirodę prekyboje, 
jų kaina svyruoja nuo 155 iki 
600 svarų. Pakalbėjęs su an-
glais, L.Jurgaitis sužinojo, kad 
bilietai pardavinėjami ir juo-
dojoje rinkoje, kur vienas jų 
kainuoja apie 2 tūkst. svarų. 
„Ir yra pirkėjų“,- pridūrė jis. 
O į svarbesnius mačus bilietų 
kainos šokteli daugiau negu 
trigubai. „Britai dėl futbolo 
yra pamišę, atmosfera nepa-
kartojama, įmušus įvartį visi 
glėbesčiuojasi“,- su šypsena 
prisiminė mokytojas. 

Nors jis „Liverpool“ rungty-
nes stebi per televizorių, tačiau 
viską pamatyti savo akimis – du 

nepalyginami dalykai. „Savo 
akimis mačiau futbolininką 
Mohamed Salah, komandos 
vyriausiąjį trenerį Jurgen 
Klopp ir kitas futbolo žvaigž-
des“,- vardino pašnekovas. Dar 
įspūdingiau, kad stebėtas ma-
čas laimėtas rezultatu 4:0. 

Anot pašnekovo, Liverpulis 
gali pasigirti ne tik geriausia 
futbolo komanda Europoje. 
Pirmą kartą mokytojas viešė-
jo ir legendinės grupės „The 
Beatles“ lopšyje. Todėl laisvą 
nuo futbolo laiką skyrė miesto 
pažinimui, apsilankė viename 
populiariausių pasaulyje klubų 
– „Caver“, kuriame vieną pir-
mųjų savo koncertų surengė 

grupė „The Beatles“. L.Jurgaitis 
pasakojo, kad iš viso pasaulio 
atvykstančios minios turistų 
traukia žymios grupės keliais, 
daug kavinių, parduotuvių pa-
vadintos „The Beatles“ albumų, 
dainų pavadinimais. Net pats 
Liverpulio oro uostas vadi-
nasi grupės vokalisto Džono 
Lenono vardu. 

Brexsit`as
Keliauti mėgstantis moky-

tojas vasarą daugiau nei dvi sa-
vaites atostogavo Australijoje, 
Sidnėjuje. Nors nuo studijų 
laikų keliones mėgstantis pe-
dagogas aplankytų šalių ne-
skaičiuoja, bet jau yra išmaišęs 
visą Europą. O per šv.Kalėdas 
planuoja aplankyti Čilės sostinę 
Santjagą.

Šių metų vasario 1–ąją 
Didžioji Britanija po 47 matų 
narystės oficialiai paliko 
Europos Sąjungą. Antrą kartą 
Anglijoje viešėjęs L.Jurgaitis 
sakė, kad pokyčių dėl Brexsit`o 
pats nepajuto. „Kiek bendravau 
su ten gyvenančiais žmonėmis 
iš Lietuvos ar pačiais anglais 
– didelių pokyčių nesitikima. 
Naktį po futbolo nuėjome į 
miesto centrą. Jaunimas ėjo ir 
šaukė „Brexsit!“, tačiau ar tai 
buvo teigiamos emocijos, ar ne 
– sunku pasakyti“,- pasakojo 
L.Jurgaitis. Jis pridūrė, kad ne-
rimo nejaučia ir ten gyvenantis 
žento brolis, kuris jau seniai yra 
įsitvirtinęs Anglijoje, net gal-
voja apie naują pilietybę. „Kai 
atvažiavome, Didžioji Britanija 
dar dvi valandas buvo Europos 
Sąjungoje, o į Lietuvą sekma-
dienį grįžome ne iš ES šalies“,- 
kalbėjo pašnekovas.

Lietuviams, vykstantiems į 
Didžiąją Britaniją turistiniais 
tikslais kol kas nėra jokių ap-
ribojimų. Tačiau Didžiojoje 
Britanijoje gyvenantys lietuviai 
turi susitvarkyti savo statusą, 
kuris leis toliau gyventi ir dirbti 
užsienyje. Be to, naujai atvyku-
siems tautiečiams bus sunkiau 
įsidarbinti.

Netoli Londono jau apie še-
šerius metus gyvenanti jauna 
šakiečių šeima kol kas didesnių 
pokyčių taip pat nepastebi.

„Pastebėjome, kad pakilo 
maisto prekių kainos, tačiau jos 
kilo ir prieš Brexsit`ą. Kalbama, 
kad didžiausius pokyčius pa-
jusime šių metų gale“,- teigė 
pašnekovė. Šakietė viename 
banke dirba administratore, 
o jos vyras – statybininkas. 
Grįžti šakiečiai neplanuoja, 
jau yra įsigiję nuosavą būstą ir 
svečioje šalyje yra laimingi. 

Savanoriai
Akcijos „Darom 2020“ organizatoriai kreipėsi į rajono savival-

dybių jaunimo reikalų koordinatorius, mūsų rajone – į Danutę 
Jurgutienę, dėl išsamesnio akcijos viešinimo ir bendradarbia-
vimo. Pasak akcijos organizatorių, kiekvienoje savivaldybėje 
akcija „Darom” turi po pagrindinį savo atstovą, kuris yra atsa-
kingas už tvarkomų vietų sąrašo sudarymą ir šiukšlių išveži-
mą, tačiau šiais metais organizatoriai nori, kad kiekvienoje sa-
vivaldybės administracijoje dirbtų dar du asmenys – jaunimo 
reikalų koordinatorius ir viešųjų ryšių atstovas. Norintys daly-
vauti atrankoje turi užpildyti anketą, kurią galima rasti savival-
dybės interneto svetainėje. LV inf.

Mokytojas Liudas Jurgaitis (iš dešinės) teigė, kad patekti į 60 tūkst. 
žmonių talpinantį stadioną ir futbolo mačą stebėti gyvai - iššūkis. 
O prie svajonės įgyvendinimo prisidėjo dukters vyras Gediminas. 
Asmenio archyvo nuotr.


