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Miškininkų laukia 
nelengvi metai

Bendruomenė prieštarauja 
Kultūros centro pozicijai 

Reda ČIEČKIŪTĖ 

Už Griškabūdžio kultūros 
centro vairo stojus nau-
jam direktoriui, panaikin-
ta apie tris dešimtmečius 
gyvavusi tradicija. Jau 
kuris laikas centre ne-
rengiami šokiai, apie šios 
tradicijos atgaivinimą 
jau prakalbo ne tik šokių 
išsiilgęs jaunimas, bet ir 
Griškabūdžio bendruo-
menės centras, rajono 
savivaldybės tarybos 
nariai, aktyviai pasiraši-
nėjama ir peticija. Tačiau 
Griškabūdžio kultū-
ros centro direktorius 
Mindaugas Kriaučiūnas 
akcentuoja saugų ir kul-
tūringą laisvalaikio pra-
leidimą, todėl net nenori 
leistis į tokias kalbas.    

Savivalda pritaria
Apie legendinius šokius dar 

lapkričio pabaigoje rajono ta-
rybos posėdžio metu pirmas 
garsiai prakalbo tarybos narys 
Tomas Skaizgirys. Jo teigimu, 
rajone dar yra jaunimo, tačiau 
stovėjimo aikštelės apstatytos 
ženklais, nėra nei barų, nei klu-
bų. „Kur tam jaunimui dėtis?“,- 
klausė jis. Tarybos narys pridū-
rė, kad ir didžioji dalis posėdyje 
dalyvavusių žmonių yra buvę 
Griškabūdžio šokiuose, todėl 
ragino šį klausimą pagvildenti 
ir šią iniciatyvą atgaivinti. 

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Džiugi žinia gyvento-
jams ir nelabai džiugi 
miškininkams – nuo šių 
metų praktiškai dvigubai 
smuko medienos kaina. 
Pasak Valstybinės miškų 
urėdijos Šakių regioninio 
padalinio vadovo Gintaro 
Bacevičiaus, praėjusių 
metų paskutinėmis die-
nomis buvo prognozuo-
jama, kad vidutiniškai 
jos kaina nuo šių metų 
pradžios sumažės nuo 
56 iki 33 eurų už kubinį 
metrą, o pagal atskirus 
sortimentus – nuo 10 iki 
50 proc. Labiausiai kren-
ta malkinės medienos 
kaina, mažiau – kitos ža-
liavinės medienos. Esant 
tokiai situacijai atrodo, 
kad miškininkai, steng-
damiesi išlaikyti pajamas 
ir pelną, turėtų kirsti 
daugiau miškų. Tačiau, 
anot G.Bacevičiaus, tuo 
keliu nebus einama,- atsi-
žvelgdami į visuomenės 
lūkesčius, miškininkai 
mažins kirtimus.

Tokią ekonominę situaciją 
suformavo situacija pasauly-
je ir ypač Europoje. Padidėję 
vabzdžių kenkėjų antplūdžiai 
tiesiog paragino didelius miš-
kų plotus iškirsti Vokietijoje, 
Lenkijoje, Baltarusijoje. 

Įvertinti
Žemės ūkio ministerija inici-

javo konkursą „Krašto auksas“, 
kuriame dalyvavo kaimo ben-
druomenės. Apdovanojimų 
atrankos komisija, vertindama 
pretendentus, didžiausią dė-
mesį skyrė jų verslumui, pro-
jektų naudą visuomenei, ir iš-
rinko po devynis kiekvienos ap-
skrities nugalėtojus. Jų greto-
se – ir dviejų rajono bendruo-
menių projektai – Griškabūdžio 
bendruomenės centro projek-
tas „Griškabūdžio miestelio kul-
tūros savitumo išsaugojimas“ ir 
Briedžių bendruomenės cen-
tro projektas „Kūrybinė sto-
vykla Briedžių krašto jaunimui 
ir vietos gyventojams“.  

Atsakomybė
Gruodžio 31 d. su Lekėčių mo-

kykla–daugiafunkciu centru at-
sisveikinus ilgamečiam direkto-
riui Linui Adomaičiui, nuo sau-
sio 1-osios laikinai prie šios ug-
dymo įstaigos vairo stojo Kriūkų 
mokyklos–daugiafunkcio cen-
tro direktorė Lilija Liutvinienė. 
Pasak mero Edgaro Pilypaičio, 
apie mokyklų pertvarką kalba-
ma seniai, todėl galvota apjung-
ti daugiafunkcius centrus, ku-
riems vadovautų vienas direk-
torius. Tačiau visgi nutarta, kad 
vienam žmogui trims įstaigoms 
vadovauti per didelis krūvis. O 
kadangi Lekėčiai šiais metais pa-
skelbti dar ir Mažąja kultūros sos-
tine, meras pasirašė potvarkį, 
kad jai vadovauti turėtų žmogus, 
gebantis išeiti iš švietimo siste-
mos reguliavimo ribų ir ugdymo 
įstaigos veiklą matantis plates-
niame kontekste. Šis darbas ir 
patikėtas L.Liutvinienei.

Etika
Vyriausioji tarnybinės etikos 

komisija sausio pradžioje gavo 
du skundus dėl dviejų asmenų – 
buvusios Šakių miesto VVG pir-
mininkės Aistės Bakaitės, iš nu-
matytų strategijos lėšų planuo-
jamos įdarbinti projekto vado-
vės ir vyr. projektų koordinato-
rės pareigose Šakių miesto VVG, 
ir dėl tos pačios VVG valdybos 
nario Raimondo Januševičiaus, 
kuris vertinant savo žmonos, 
Cirko meno asociacijos pirmi-
ninkės teiktą beveik 105 tūkst. 
eurų vertės projektą, nenusiša-
lino nuo balsavimo. Šakių mies-
to VVG projektų koordinatorė 
Milda Žemaitienė teigė, kad 
pagal Europos socialinio fon-
do agentūros nuostatus, jei-
gu balsuojama už projektų są-
rašą, valdybos nariams dėl vie-
šųjų ir privačiųjų interesų nusi-
šalinti nebūtina.

Šokiai
Šeštadienį Šakių kultūros cen-

tro salėje surengta „Šokių fiesta“, 
kurios metu žiūrovai galėjo ne 
tik išvysti profesionaliai sceno-
je besisukančius šokėjus ar pa-
tys pašokti, bet ir prisidėti prie 
itin kilnaus tikslo. Fiestos metu 
buvo organizuojamas aukų rinki-
mas, nuspręsta aukoti po 1 eurą, 
o iš viso surinkti 105 eurai. Šie 
pinigai bus skirti „Gelbėkit vai-
kus“ Šakių vaikų dienos centrui 
„Šypsenos“. Apie šimtas į salę 
susirinkusių dalyvių grožėjosi iš 
Lukšių kilusios Lietuvos tarptau-
tinės baleto akademijos mokslei-
vės Emilijos Jokymaitytės, fol-
kloro ansamblio „Šakija“ šokė-
jais, o vėliau, skambant kapelų 
muzikai, galėjo patys suktis šo-
kių aikštelėje.

Patobulintas klasterinės 
brigados darbas 
Nuo sausio 1 dienos 
Šakių greitosios 
medicinos pagalbos 
stoties pajėgas papildė 
viena klasterinė 
brigada iš Kauno miesto 
greitosios medicinos 
pagalbos stoties.

Sveikatos apsaugos mi-
nistro iniciatyva dar rugsėjo 
pradžioje penkių didžiųjų 
Lietuvos miestų greitosios 
medicinos pagalbos stotyse 
pradėjo dirbti 20 klasterinių 
brigadų. Jos skirtos žmonėms, 
patyrusiems infarktą, insultą 
ar daugybines traumas, kuo 
greičiau atvežti į speciali-
zuotą tretinio lygio ligoni-
nę. Tačiau nauja iniciatyva 
nebuvo apgalvota iki galo ir 
buvo sulaukusi daug kritikos, 
mat klasterinės brigados pa-
cientus, kuriems būtina skubi 
pagalba, perimdavo pakeliui 
į gydymo įstaigą, kelyje per-
keldavo iš vieno automobilio 
į kitą. 

Šakių greitosios medici-
nos pagalbos stoties direk-
torius Rimgaudas Juozas 
Lebedžinskas pasakojo, kad 
nuo Naujų metų klasterinės 
brigados darbas patobulėjo. 
Nuo šiol tokia brigada glau-
džiasi ir prie mūsų greitosios 
pagalbos pastato. Ir toliau tiek 

nauja brigada, tiek Šakių grei-
toji pagalba veikia atskirai, ta-
čiau esant reikalui kauniečiai 
padeda šakiečiams.  

„Kartais, kai jie būna 
Šakiuose ir neturi iškvietimų, 
o mes turime daug darbo, tai 
jie nuvyksta ir į mūsų iškvieti-
mus. Taip pat labai gerai, kad 
ši brigada ligoniais pradėjo 
rūpintis įvykio vietoje, seniau 
mes pacientus paimdavome, 
tada perkeldavome,- buvo 
tikra nesąmonė“,- prisiminė 
R.J.Lebedžinskas. Klasterinė 
brigada į Šakių ligoninę ne-
užsuka, ji savo pacientus veža 
tiesiai į Kauną. Brigadoje 
dirba gydytojas, bendrosios 
praktikos slaugytoja, parame-
dikas–vairuotojas. Brigada 
turi savo automobilį ir visą 
reikalingą įrangą.

Į Šakius kasdien atvyks-
tanti vis kita klasterinė bri-
gada aptarnauja ne tik Šakių 
rajoną, bet ir Vilkaviškį bei 
Jurbarką. 

LV inf. 

nukelta į 5 psl.

nukelta į 4 psl.

Gyventojai nori, kad Griškabūdžio kultūros centras vėl rengtų šokius. Peticiją dėl to jau pasirašė daugiau nei 500 žmonių. S.Sinkevičiaus nuotr.

Valstybinės miškų urėdijos regioninio padalinio vadovas Gintaras 
Bacevičius įsitikinęs, kad pataupant pavyks išvengti staigmenų ir 
netikėtumų. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Prisidedantiems prie kelių 
asfaltavimo - darbai be eilės

Už vertingą informaciją - premija
Iš statomo gyvenamojo 
namo, esančio Rygiškių 
gatvėje, Griškabūdyje, 
buvo pavogtas brangus 
šildymo įrenginys, kiti 
daiktai. Nusikaltėlių 
ieško policija, o 
savininkas už vertingą 
informaciją siūlo premiją.

Sausio 9-osios rytą į po-
liciją kreipėsi 31 metų Justas 
Galginaitis, kuris informavo 
apie vagystę – iš statomo namo 
Rygiškių gatvėje, Griškabūdžio 
miestelyje, pavogtas šildymo 
įrenginys ir darbo įrankiai. 
Patirta žala – apie 12 tūkst. 
eurų.

Vagišių ir pavogtų daiktų 

ieško tiek policija, tiek ir pats 
savininkas. Jis įsitikinęs, kad 
kažkas turėjo matyti įtartiną 
automobilį, kuriuo vagys nak-
tį iš sausio 8-osios į 9-ąją iš jų 
namų pavogtą šilumos siurblį 
„oras–vanduo“ „Nibe F2120“ 
galėjo gabenti maršrutais 
Griškabūdis–Degutinė arba 
Šakiai–Pilviškiai. Manoma, 
kad vagystė įvyko apie 24–2 
valandą nakties.

Ieškoma įvykio liudininkų, 
kurie galėjo pastebėti įtarti-
nus asmenis arba automobilį 
Rygiškių gatvėje ir gali pasi-

dalinti informacija. „Gal yra 
žmonių, kurie minėtu laiku 
važiavo link Degutinės arba 
Pilviškių ir vaizdo registrato-
riumi užfiksavo kelyje sutiktus 
automobilius? Jeigu aplenkėte 
arba prasilenkėte su įtartinu 
automobiliu ir įsiminėte jo 
spalvą, markę, valstybinį nu-
merį, praneškite“,- visuomenės 
pagalbos prašo nukentėjęs 
griškabūdietis. Galintys su-
teikti vertingos informacijos 
apie vagystę turėtų skambinti 
savininkui telefono numeriu 
862439004 arba policijai.

J.Galginaitis neabejoja, kad 
šilumos siurblys „oras–vanduo“ 
bus parduodamas, tad jeigu kas 
nors pastebėtų montuojamą 
tokį siurblį arba jį nusipirktų, 
turėtų žinoti, kad šis daiktas 
yra pavogtas. „Už informaciją, 
kuri padės surasti nusikaltėlį, 
skirsiu 1000 eurų premiją“,- pa-
žadėjo savininkas.

Policija dėl vagystės pradėjo 
tyrimą. Už šį nusikaltimą gresia 
bauda arba areštas, arba lais-
vės apribojimas, arba laisvės 
atėmimas iki šešerių metų.

LV inf.

Loreta BATAITIENĖ

Vėluojanti beveik metus 
savivaldybės taryba 
patvirtino tvarką, kuri 
nustato, kokiu būdu 
gyventojai arba įmonės 
gali prisidėti prie kelių 
ir kitų komunikacijų 
tiesimo bei remonto. 
Tad nuo šiol, investavę 
privačias lėšas, 
asmenys pirmumo 
tvarka gali sulaukti 
rūpimo kelio remonto 
iš Kelių priežiūros ir 
plėtros programos arba 
savivaldybės lėšų.

Nori geresnio kelio 
– mokėk

Ūkininkai ir verslininkai 
ne kartą domėjosi galimybe 
prisidėti pinigais prie kelių re-
monto, tačiau tik dabar rajono 
politikai susizgribo parengti ir 
gruodžio 20 dienos posėdyje 
patvirtino susisiekimo komuni-
kacijų, inžinerinių tinklų ir kitų 
infrastruktūros objektų naujos 
statybos, rekonstravimo ir re-
monto, dalyvaujant fiziniams 
ir juridiniams asmenims, or-
ganizavimo tvarkos aprašą. 
Įdomumo dėlei reikia pasakyti, 
kad Gotlybiškių krašto ūkinin-
kai jau kelerius metus savo lė-
šomis ir jėgomis remontuoja ir 
prižiūri vieną intensyviai nau-
dojamų žvyrkelių, be to, nuolat 
šienauja gyvenvietėje esančias 
pakeles. „Gyvenu vienkiemyje 
ir nors kelias priklauso seniū-
nijai, pats jį greideriuoju ir žvy-
ruoju. Taip pat kelius prižiūri ir 
dauguma kitų ūkininkų. Būna, 
kad daugiau palijus sunki tech-
nika palieka gilias provėžas, bet 
paskui sutvarkome“,- situaciją 
aiškino kitas ūkininkas. Šakių 
miesto Miško gatvės gyvento-
jai taip pat yra užsiminę apie 
galimybę prisidėti prie gatvės 
asfaltavimo, tačiau, kol nebuvo 
tvarkos, tol to padaryti nega-
lėjo. „Manau, kad šią tvarką 
dar ne kartą reikės tobulinti, 
bet bent jau yra pradžia“,- sakė 
savivaldybės tarybos narys 
Vilhelm Haase.

Galima sakyti, kad rajono 
politikai gerokai vėluoja, nes 
Seimas dar praėjusių metų 
pavasarį pakeitė Kelių įstaty-
mą, kuriame, įsigaliojusiame 
nuo kovo, atsirado galimybė 
prie kelio ir kelio statinių pro-
jektavimo, tiesimo, statybos, 
rekonstravimo ir taisymo bei 
priežiūros prisidėti patiems 
gyventojams. O svarbiausia, 
kad tais atvejais, kai dalis sa-
vivaldybei nuosavybės teise 
priklausančio kelio remonto 
išlaidų yra padengiama pri-
vačiomis fizinių ir juridinių 
asmenų lėšomis, tokio kelio 
taisymo darbams gali būti tei-
kiamas prioritetas.

Savivaldybės taisyklės
Tvarkoje numatyta, kad pri-

vačiomis lėšomis galima finan-
suoti pusę statybos darbų. Tad 
jeigu gatvės ruožo asfaltavimas 
kainuotų 10 tūkst. eurų, tai gy-
ventojams reikėtų „susimesti“ 
mažiausiai 5 tūkstančius eurų. 
Objekto inžinerinių techninių 
paslaugų finansavimą įsiparei-
gojusios užtikrinti savivaldy-
bės dalis – ne daugiau kaip 30 
tūkst. eurų per metus.

Savivaldybės administracija 
paraiškas dėl prisidėjimo prie 
kelių arba kitų inžinerinių ko-
munikacijų klojimo žada rink-

ti du mėnesius po to, kai bus 
patvirtintas biudžetas. Prie 
paraiškos prašoma pridėti 
objekto schemą, išmatavimus, 
o geriausia – projektinius pa-
siūlymus su preliminaria darbų 
atlikimo kaina.

Paraiškas vertins komisija, 
kuri rengs ir administracijos 
direktoriui pateiks išvadas dėl 
darbų tinkamumo įgyvendin-
ti, taip pat sudarys paraiškų 
pirmumo eilę. Lėšos darbams 
gali būti skiriamos iš Kelių 
priežiūros ir plėtros programos 
arba savivaldybės biudžeto. 
Privačios lėšos finansuoja-
miems darbams pirmiausia 
bus sumokėtos į savivaldybės 
biudžeto sąskaitą, tik po to sa-
vivaldybės administracija or-
ganizuos viešąjį konkursą dėl 
projektavimo paslaugų ir darbų 
atlikimo. Statybos montavimo 
darbų techninė priežiūra – taip 
pat savivaldybės rūpestis. Priva-
taus investuotojo noras kon-
troliuoti darbų eigą ir kokybę 
nenumatytas.

Laukti ar prisidėti?
Ar daug rajono gyventojų 

ryšis investuoti į „valdišką“ 
turtą? Ar bent viena paraiška 
bus pateikta vertinimui šį pa-
vasarį? Dauguma savivaldybės 
tarybos narių ir patys tuo ne-

tiki, bet sako, jog tvarkos ap-
rašo reikėjo. „Poreikis jaučia-
mas, bet ar norinčius tenkins 
tvarka - pamatysime“,- sakė 
politikai.

Ūkininkai tvirtina, kad dar-
bus turėtų kontroliuoti tie, kas 
investuoja. Jeigu kelio remontui 
pinigų skiria tiek savivaldybė, 
tiek privatus arba juridinis as-
muo, tai abi pusės turėtų kon-
troliuoti darbų kokybę. Labai 
dažnai pasitaiko atvejų, kai 
vietos gyventojai informuoja 
savivaldybę apie atmestinai 
atliekamus kelio remonto 
arba asfaltavimo darbus, nes 
aplaidumas matomas plika 
akimi. „Kai kuriais atvejais gal 
darbai ir vyksta taip, kaip pri-
klauso, bet jeigu matome, kad 
blogai daro, tai negalime tylėti. 
Puikiai suprantame, kad mūsų 
karta kito naujo asfalto nesu-
lauks, todėl belieka „spausti“ 
dėl kokybės“,- aiškino rajono 
ūkininkas.

Laikas parodys rajono gy-
ventojų galimybes ir norą pri-
sidėti gerinant gyvenimo ko-
kybę. Kita vertus, žmonės gali 
ir susipriešinti, nes vieni keliai 
asfaltuojami be prisidėjimo, o 
kiti dešimtmečiais nesulaukia 
savo eilės.

Pasikvietė policiją ir 
pats įkliuvo
Motokroso varžybų da-
lyvis iš Latvijos praėju-
sių metų gegužės 19 die-
ną Pavilkijo autokroso teri-
torijoje automobilį „Volvo 
XC90“ vairavo girtas. 
Policijos pareigūnai buvo 
iškviesti dėl kilusių muš-
tynių, tačiau įkliuvo juos 
kvietęs vairuotojas, kuris 
pareigūnų akivaizdoje va-
žiavo girtas, o blaivumą 
tikrintis atsisakė. Teisme 
svečias iš Latvijos tikino 
nesėdęs už vairo girtas, o 
ką jam aiškino policijos pa-
reigūnai – nesupratęs, nes 
nebuvo vertėjo.

Teisme Latvijos pilietis D.M. 
kaltės, kad vairavo girtas, nepri-
sipažino. Jis nurodė, kad poli-
ciją pats iškvietė, nes kilo muš-
tynės. Atvykę pareigūnai ben-
dravo su lietuviais. Tik po ku-
rio laiko atsisuko į jį ir pradėjo 
lietuviškai kalbinti. „Pareigūnai 
man kažką aiškino, bet nesu-
pratau, ko nori. Bandžiau su jais 
kalbėti angliškai, bet tada po-
licininkai nesuprato manęs“,- 
teigė kaimyninės šalies pilietis. 
Jis tikino, kad jeigu būtų supra-
tęs policijos reikalavimą tikrintis 
girtumą, nes už tai gresia bau-
džiamoji atsakomybė, tai būtų 
pasitikrinęs. „Aš atsisakiau tik-
rintis blaivumą, nes niekas ne-
paaiškino, kam to reikia“,- savo 
versiją pateikė latvis. Beje, jis 
neprisiminė, kad vairavo au-
tomobilį, nes buvo susijaudi-
nęs, o vėliau tikino tikrai neva-
žiavęs ir netgi nebuvo įlipęs į 
transporto priemonę.

Tiek įvykio vietoje, tiek poli-
cijoje apklausos metu, anot lat-
vio, niekas nepasiūlė lietuvių–
latvių kalbų vertėjo. Jam buvo 
verčiama tik į rusų kalbą, kurios 
jis nelabai supranta. „Pareigūnai 
sako netiesą, nes aš automo-
bilio nevairavau. Jie kažką su-
painiojo“,- įrodinėjo latvis. Jis 
aiškino, kad Latvijoje baudžia-
moji atsakomybė už tokį nusi-
kaltimą netaikoma.

Policijoje vykusios apklausos 
metu D.M. tvirtino supratęs, ką 
jam vertėjas sakė rusų kalba ir 
žino, kuo kaltinamas. Jis papa-
sakojo, kad į Pavilkijo trasą at-
važiavo su žmona, mažamečiu 
vaiku, seneliais, žmonos sese-
rimi ir jos draugu. Čia įsikūrė ir 
išgėrė penkias ar šešias skar-
dines nestipraus alaus. Po vi-
durnakčio kilo muštynės, ku-
rių metu latvis nukentėjo, to-
dėl kvietė policiją. „Kas vyko 
toliau, aš gerai neprisimenu. 
Nežinau, ar važiavau savo au-
tomobiliu pasitikti policijos pa-
reigūnų, ar nevažiavau. Jeigu 
važiavau, tai ar tikrai aš vaira-
vau? Tik atsimenu, kad polici-
jos pareigūnai norėjo patikrin-
ti girtumą, bet nesutikau, nes 
neprisimenu, ar vairavau au-
tomobilį“,- sakė latvis.

Teisme policijos pareigūnas 
K.R. sakė, kad gegužės 19 die-
ną dirbo su kolege V.M. Apie 
2 valandą nakties iš budėtojo 
gavo pranešimą, kad Pavilkijo 
trasoje konfliktuoja 12 asmenų. 
Nuvykus nurodytu adresu pa-
grindiniame kelyje juos pasiti-
ko automobilį „Volvo“ vairavęs 
D.M. Jis buvo ne vienas, greta 
sėdėjo moteris. Latvis bandė 

paaiškinti, kad vyksta mušty-
nės, ir pakvietė važiuoti į įvy-
kio vietą maždaug už pusan-
tro kilometro.

„Įvykio vietoje dauguma as-
menų buvo girti. Tačiau jų gir-
tumo netikrinome. Buvo sąmy-
šis. Sužalotų nebuvo. Aiškintis 
įvykio aplinkybes padėjo lie-
tuviai, kurie įvykio metu buvo 
blaivūs. Rusų kalba kalbėjo tiek 
lietuviai, tiek latviai. Latviai tar-
pusavyje kalbėjo rusiškai. Man 
nekilo jokių abejonių, kad lat-
vis kažko nesupranta“,- tvirti-
no policininkas. Gal viskas taip 
būtų ir pasibaigę, tačiau parei-
gūnas pastebėjo, kad D.M. vėl 
sėda į automobilį „Volvo“ ir pa-
juda. Kadangi iš bendraujan-
čio su pareigūnais latvio bur-
nos sklido alkoholio kvapas, o 
judesiai buvo nekoordinuoti, 
policininkas suprato, kad vai-
ruotojas girtas. Kodėl latvis po-
licijos akivaizdoje sėdo už vairo 
ir tolėliau pavažiavęs sustojo, 
pareigūnai nesuprato. Tačiau 
pasiūlė tikrintis blaivumą, bet 
latvis nesutiko. Aiškinimasis ir 
įtikinėjimas tikrintis blaivumą 
užtruko iki paryčių, nes teko 
kviesti tyrėjų komandą.

Visas procesas buvo fiksuo-
jamas policijos vaizdo kame-
romis, tad matėsi ir emocin-
gas latvio bendravimas su pa-
reigūnais, ir tai, kaip automo-
bilis „Volvo XC90“ pavažiuoja 
į priekį, o iš jo išlipęs vairuo-
jas D.M. vėl sugrįžta prie pa-
reigūnų. Taip pat girdisi poli-
cijos pareigūnų raginimas tik-
rintis vairuotojui girtumą, aiški-
nama jam apie gresiančią bau-
džiamąją atsakomybę.

Teismui užteko įrodymų, kad 
latvis D.M. nusižengė įstaty-
mui nesitikrindamas blaivu-
mo. Juolab kad jis ir pats pri-
sipažino vartojęs alkoholio. 
„Automobilyje miegojo vai-
kas. Todėl atsisėdau į vairuo-
tojo vietą ir išsiėmiau cigaretę, 
prisidegiau ją mašininiu žieb-
tuvėliu ir išlipau. Automobilio 
nevairavau, todėl atsisakiau tik-
rintis blaivumą. Taip pat man su-
prantama kalba niekas negalėjo 
paaiškinti, kodėl reikia tikrintis 
blaivumą“,- teismo metu savo 
pozicijos laikėsi Latvijos pilie-
tis. Teismo pastebėjimu, D.M. 
kaskart, duodamas parodymus, 
nurodydavo vis skirtingas prie-
žastis, kodėl jis nesutiko tikrintis 
blaivumo. Be to, latvis apklau-
sų metu nesakė, kad nemoka 
rusų kalbos, ir neprašė latvių 
kalbos vertėjo. Išsiaiškinta, kad 
automobilis „Volvo XC90“ pri-
klauso lizingo bendrovei, o lat-
vis dar nesumokėjęs visų lizin-
go įmokų, todėl skiriant baus-
mę valstybei naudingiau sugrą-
žinti kaltinamajam transporto 
priemonę, ir priteisti iš jo auto-
mobilio vertę atitinkančią pini-
gų sumą – 3654 eurus.

Teismas, įvertinęs visas ap-
linkybes, D.M. pripažino kaltu 
ir skyrė jam 3400 eurų baudą. 
Taip pat 2,6 metų laikotarpiui 
atėmė vairuotojo pažymėjimą, 
o vietoje automobilio konfiska-
vimo pažeidėjas turės sumo-
kėti „Volvo XC90“ vertę atitin-
kančią pinigų sumą – 3654 eu-
rus. Šis nuosprendis galėjo būti 
skundžiamas.

LV inf.

Jeigu Miško gatvės gyventojai sutiktų prisidėti lėšomis prie kelio asfaltavimo, darbai būtų atlikti 
pirmumo tvarka. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Ar partinė bičiulystė gali trukdyti demokratijai?

Jeigu nenuspręs savivaldybė, spręs valstybė 

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Emocijos Šakių skyriuje, 
kai LSDP skyriaus pir-
mininku pernai balandį 
buvo renkamas jau dabar 
vicemero pareigas uži-
mantis Darius Jakavičius, 
buvo tarsi aprimusios. 
Tačiau po to, kai dalis 
socialdemokratų stojo 
į dabartinio pirmininko 
pusę, o dalis rėmė buvu-
sįjį Viktorą Lebedžinską, 
kai „bičiulių“ emocijos 
ėmė lietis laisvai ir negel-
bėjo net Gintaro Palucko 
bandymas sutaikyti abi 
puses, skyrius nukrauja-
vo netekęs dalies ilga-
mečių partijos narių, o 
buvusi aktyvistė Jurgita 
Savickienė skyriaus 
prezidiumo sprendimu 
rugpjūčio pradžioje netgi 
buvo pašalinta iš par-
tijos.

Pažeidė Statutą
Pernai rugpjūtį skyriaus pre-

zidiumas pritarė, kad neva už 
viešus aštrius kritiškus bičiulių 
atžvilgiu pasisakymus spaudo-
je ir partijos vardo menkinimą 
Jurgita Savickienė būtų paša-
linta iš partijos narių. Tačiau 
moteris laikė tokį sprendimą 
neteisėtu ir apskundė jį partijos 
Etikos ir procedūrų komisijai, 
juolab kad ir pati jautėsi įžeista. 
Todėl mano, kad kaltė ir nuo-
baudos turi būti skiriamos vi-
siems, nelaikiusiems liežuvio 
už dantų, proporcingai, neiš-
skiriant ir paties pirmininko.

Partijos Etikos ir proce-
dūrų komisija ilgokai vilkino 
šio klausimo svarstymą, kol 
gruodžio 31 d. pateikė nau-
jametinę dovanėlę – skyriaus 
pirmininkui Dariui Jakavičiui 
galbūt netikėtą, o J.Savickienei 
– greičiausiai tokią, kokios ji ir 
laukė. Išnagrinėjusi dešimties 
metų stažą partijoje turinčios 
aktyvios narės J.Savickienės 
apeliacinį skundą, Etikos ir 
procedūrų komisija konstata-
vo, kad sprendimą šalinti kole-
gę iš partijos ar ne, pirmiausia 
turėjo nuspręsti skyriaus Etikos 
ir procedūrų komisija slapto 
balsavimo metu, o ne per-
duoti jį svarstyti prezidiumui. 

Prezidiumas vėlgi savo ruož-
tu turėjo balsuoti dėl trijų ar 
keturių, o ne dėl dviejų pačių 
griežčiausių biuletenyje įrašytų 
nuobaudų – šalinti iš partijos 
ar skirti papeikimą. Į biuletenį 
turėjo būti įtraukti dar galimai 
du variantai – skirti įspėji-
mą arba išvis neskirti jokios 
nuobaudos. Todėl Komisija 
nusprendė, kad J.Savickienę 
šalinant iš partijos padaryta 
grubių procedūrinių partijos 
Statuto pažeidimų, todėl Šakių 
skyriaus prezidiumo sprendi-
mas yra neteisėtas, Jurgita lieka 
partijos nare. Tačiau pažymėjo, 
kad šis sprendimas neužkerta 
kelio Šakių partijos skyriaus 
Etikos ir procedūrų komisijai 
šį klausimą svarstyti iš naujo 
pagal partijos Statute numatytą 
tvarką.

Pagal LSDP statuto 14 str. 
iš partijos narį galima pašalinti 
„Už LSDP programos ar statuto 
nesilaikymą arba elgesį, žemi-
nantį partijos vardą, partijos 
nariui gali būti skiriamos to-
kios partinės nuobaudos: įspė-
jimas, papeikimas, pašalinimas 
iš LSDP“. Skyriaus prezidiumas 
ilgametei savo narei buvo sky-
ręs griežčiausią bausmę.

Pykčio neturi
Tačiau partijos skyriaus 

pirmininkas D.Jakavičius tei-
gė jau pavargęs nuo viso šito, 
šio sprendimo nekvestionuoja 
ir apgailestauja, kad Komisija 
visiškai nekreipė dėmesio, 
jo žodžiais tariant, į Jurgitos 
Savickienės „etiką ir mora-
lines vertybes“, kurios buvo 
akcentuojamos svarstant jos 
šalinimo klausimą Šakiuose. 
„Dabar atsitiko taip, kaip atsi-
tiko“,- komentavo jis Komisijos 
sprendimą ir, atrodo, iš naujo 
jos atleidimo iš partijos nesiū-
lys svarstyti. Nors gruodžio 15 
d. Komisijos posėdyje Kaune 
žėrė gana aštrius argumentus, 
kad neva J.Savickienė priklausė 
tam tikrai buvusio pirmininko 
V.Lebedžinsko asmenų grupei, 
kurie jo užnugaryje kartu su 
konservatoriais veikė prieš jį, 
Darių Jakavičių. Taip pat pridū-
rė, kad J.Savickienės neigiama 
veikla tuo metu buvo pasiekusi 
„apogėjų“, o dabar ji partijos 
veikloje tiesiog nedalyvauja, 
nuo pirmojo 2019 m. ketvir-
čio nario mokesčio nemoka. 
Matyt, taip sakydamas pir-
mininkas turėjo neginčijamų 
faktų ir konkrečių argumentų, 
nes jei neturėjo, tai kaip tada?.. 

Anot D.Jakavičiaus, Komisijos 
sprendimą jau šią savaitę turėtų 
svarstyti skyriaus prezidiumas 
ir nuspręsti, kaip toliau elgtis, 
„nes nesu toks, koks esu pateik-
tas, kad tai buvo mano vieno 
sprendimas, mano vieno ambi-
cija ar pyktis – tikrai jokio pyk-
čio nėra. Aš jai (J.Savickienei) 
sakiau, kad noriu, jog visa tai 
pabaigtume, sakiau, kad tu esi 
partijos ir Šakių grupės narė, 
tai ko dar nori?“, teisinosi sky-
riaus pirmininkas.

Ar pagrįstai J.Savickienė 
buvo pašalinta iš partijos, jei-
gu ne procedūriniai pažeidi-
mai? Į šį klausimą pirmiausia 
sau turėtų atsakyti kiekvienas 
Šakių skyriaus tarybos narys 
bei prezidiumo narys. Juolab 
kad ir partijos Statuto 10 str. 3 
p. numato, jog kiekvieno par-
tijos „bičiulio“ teisė „Atskleisti 
LSDP veiklos trūkumus, par-
tijos susirinkimuose ir kituose 
socialdemokratų forumuose 
kritikuoti bet kurį partijos 
narį ar valdymo organą“. Tai 
demokratiška nuostata. Tik 
ar ji veikia gyvenime sveikai? 
Pasak J.Savickienės, yra ne-
mažai ją palaikančių, tačiau 
daugelis pašneka tik už durų, 
o per susirinkimus tyli, matyt, 

bijo užsitraukti pirmininko 
nemalonę. Jurgita neatmeta ir 
Ramintos Jakelaitienės, Šakių 
prezidiumo narės ir partijos 
pirmininko pavaduotojos, su 
kuria teko dirbti kartu Šakių 
krašto VVG, asmeninių ambici-
jų J.Savickienės atžvilgiu ir net 
keršto po to, kai R.Jakelaitienei 
po aštrių Jurgitos pasisaky-
mų teko palikti Šakių krašto 
VVG pirmininkės postą. Tuo 
tarpu D.Jakavičius Jurgitos 
Savickienės kritiką galbūt libe-
raliau ir tolerantiškiau priimtų, 
bet jį skaudina, jog partijos vi-
daus reikalai „skalbiami“ viešai. 
Nes, anot jo, „viešumas taip pat 
turi ribas“. Jo manymu, Jurgita 
jas peržengė.

Neatsakyti klausimai
Taigi pagal Komisijos 

sprendimą Jurgita liko partijos 
nare. Tik ar liks? Ketvirtadienį 
vykusiame Šakių grupės susi-
rinkime bičiuliams, kaip įpratę 
vienas kitą vadinti socdemai, 
ji sakė išreiškusi nuomonę, 
kad nieko prieš, jog pagaliau 
būtų uždarytos nesantarvės 
durys ir būtų atvertos naujos 
į Naujuosius metus, bet... Bet 
yra dar vienas niuansas. Ji įsi-
tikinusi, jog ir iš Šakių grupės 

pirmininkės pareigų ji buvo pa-
šalinta neteisėtai. Ir praėjusių 
metų rugpjūčio 2 d. raštu krei-
pėsi į Šakių skyriaus Etikos ir 
procedūrų komisiją, vadovau-
jamą Vilmanto Paškevičiaus, 
prašydama panaikinti netei-
sėtus, jos nuomone, sprendi-
mus. Tačiau šis aiškina, kad 
šio pareiškimo dar nesvarstė, 
nes neva ne komisija Jurgitą 
iš Šakių grupės pirmininkės 
pareigų pašalino. Pareiškimą, 
anot jo, jis perdavęs skyriaus 
pirmininkui D.Jakakvičiui. 
Kadangi J.Savickienė oficialaus 
atsakymo iš V.Pašekvičiaus va-
dovaujamos komisijos iki šiol 
nėra gavusi, todėl teigė dar 
kartą apie tai priminusi gru-
pės susirinkime ketvirtadienį. 
Tuo tarpu D.Jakavičius mano 
priešingai ir įsitikinęs, jog gru-
pės sprendimai buvo teisėti ir 
kad J.Savickienė užmiršusi, jog 
kai išrenkamas naujas skyriaus 
pirmininkas, automatiškai turi 
būti perrinkti ir visi grupių pir-
mininkai.

Nenori vegetuoti, bet 
sunku ir trauktis

Apsispręsti, ar svarstyti ša-
linimo klausimą iš naujo, turi 
skyriaus prezidiumas, tačiau 
likti ar palikti partiją taip pat 
svarsto ir Jurgita Savickienė. 
„Svarstau įvairius variantus ir, 
ką daryti, dar nesu apsispren-
dusi. Tokioje situacijoje yra 
sudėtinga tiek likti, tiek kažką 
daryti. Ar yra prasmė vegetuo-
ti – nežinau. O išeiti vien dėl 
to, kad kažkas to nori, manau, 
neturėčiau. Kadangi tai mano 
apsisprendimo teisė ir laisvė, 
vienokį ar kitokį sprendimą 
priimsiu, kai matysiu tolimes-
nius procesus, nes gavus tokį 
Komisijos protokolą mūsų pre-
zidiumui turėtų būti gėda. Jie tą 
klaidą turėtų taisyti ir daugiau 
šitų dalykų neafišuoti. Reiktų 
bandyti uždaryti tas duris, 
o kaip bus – parodys laikas. 
Mano sprendimai su tuo bus 
labai smarkiai susiję“,- tikino 
Jurgita Savickienė, nusprendusi 
palaukti, kaip spręsis jos pra-
šymas panaikinti Šakių grupės 
sprendimą šalinti ją iš Šakių 
grupės pirmininkės pareigų ir 
išsirinkti naują pirmininką jai 
nedalyvaujant.

Rajono savivaldybės merą 
sausio 8 dieną pasiekė 
ir Lietuvos savivaldybių 
asociacijos kreipimasis, 
kuriame rašoma, kad 
Ministras Pirmininkas 
Saulius Skvernelis sausio 
6 dieną paviešino Politinių 
partijų susitarimo dėl 
Lietuvos švietimo projektą. 

Minėtame projekte siūloma 
spręsti švietimo sistemos proble-
mas ir užtikrinti tvarų finansavi-
mą, jį skiriant švietimo sistemos 
kokybės gerinimui. „Tam reikė-
tų efektyvinti bendrojo ugdy-
mo mokyklų tinklą ir skirti ypa-
tingą dėmesį mokinių pasieki-
mų atotrūkiui tarp skirtingų re-
gionų mažinti. Be to, susitari-
mo projekte numatoma ilga-
laikė vizija – siūloma ankstin-
ti privalomąjį ugdymą ir ilginti 
pradinį ugdymą, įtrauktos nuo-
statos dėl pedagogų rengimo, 
švietimo pagalbos ir kitų švieti-
mo sistemai svarbių sričių stip-

rinimo“,- rašoma asociacijos sių-
stame dokumente. 

Savivaldybių vadovų klau-
siama, ar mokyklas, vykdan-
čias aukštesnės pakopos nei 
pradinis ugdymas programas 
perduoti valstybės pavaldumui 
ribotam laikotarpiui, po kurio 
pavaldumas vėl būtų grąžintas, 
taip pat teiraujamasi, ar mokyk-
linio ugdymo tikslinių dotaci-
jų administravimą ir skirstymą 
perduoti savivaldybėms, taip 
didinti savarankiškumą ir atsa-
komybę už tinklo efektyvumą 
bei ugdymo rezultatus. 

„Jeigu mes sutiktume mo-
kyklas laikinai perduoti vals-
tybės pavaldumui, tada Šakių 
rajone liktų penkios mokyklos, 
kur yra daugiau nei 120 mokslei-
vių. Ministerijos nuomone, ma-
žesnius moksleivių skaičius tu-
rinčios mokyklos nesukuria ren-
tabilaus produkto. Vyriausybė 
prašo Lietuvos savivaldybių aso-
ciacijos nuomonės, nes mato, 
kad rajonų savivaldybės strin-

ga, politikai nenori priimti ne-
populiarių sprendimų ir stab-
do šį procesą“,- aiškino viceme-
ras Darius Jakavičius.  

Pašnekovo teigimu, naujus 
Mokyklų tinklo pertvarkos ko-
misijos klausimus, kurie palies 
Šakių „Varpo“ mokyklą, Plokščių 
mokyklą–daugiafunkcį centrą, 
Siesartėnų pagrindinio ugdy-
mo skyrių, Sudargo Martyno 
Sederevičiaus pagrindinio ugdy-
mo skyrių bei Slavikų pagrindi-
nę mokyklą, rajono taryba turė-
tų svarstyti jau greitai. „Slavikų, 
Plokščių ir „Varpo“ bendruome-
nės šioms pertvarkoms nepri-
taria. Tokiu atveju patariamąjį 
sprendimą duoda ir Švietimo, 
mokslo ir sporto ministerija. 
Dokumentai į ministeriją jau 
nusiųsti, o atsakymą turėtume 
gauti šią savaitę. Jeigu spėsi-
me ir atsakymo sulauksime iki 
Švietimo, kultūros ir sporto ko-
miteto posėdžio, šis klausimas 
bus svarstomas dar sausio mė-
nesį, jei ne – vasarį“,- informa-

vo vicemeras.  D.Jakavičius spė-
jo, kad tarybos sprendimas pri-
klausys nuo to, kaip susitars val-
dančioji koalicija. „Turime dau-
gumą, greičiausiai bus ir vienas 
kitas abejojantis tarybos narys. 
Juk ir Mokyklų tinklo pertvar-
kos komisijos posėdyje buvo 
įvairių nuomonių, tarybos na-
rių, kurie susilaikė. Tačiau gal-
voju ir tikiuosi, kad viskas bus 
gerai“,- susiklosčiusią situaciją 
komentavo vicemeras. 

Jeigu taryba pritars, nuo kitų 
mokslo metų Slavikų pagrindi-
nė mokykla liktų pradinio ug-
dymo skyriumi, Plokščių mo-
kyklos–daugiafunkciame cen-
tre bei Šakių „Varpo“ mokyklo-
je nuo kitų metų planuojama 
nekomplektuoti 9 klasės, o 
nuo 2021 metų – ir 10 klasės. 
Siesartėnų ir Sudargo Martyno 
Sederevičiaus pagrindinio ug-
dymo skyriai taps pradinio ug-
dymo skyriais. 

LV inf. 

Pagrindinis konfliktas tarp naujojo skyriaus pirmininko Dariaus Jakavičiaus ir Jurgitos Savickienės įsižiebė dėl aštrių kritiškų išsisakymų ne 
tik partiniuose susirinkimuose, bet ir spaudoje. G.Didžiapetrienės nuotr.
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“Savaitgalis“

Kas, kur, kada.
Sausio 15 d., trečiadienį,

Vinco Kudirkos muziejuje
15 val. vyks paskaita “Varpo” reikðmë lietuviø kultûrai. 

Paskaità skaitys Judita Zubavièienë. Koncertuos TAU moterø 
vokalinis ansamblis “Gija”. Maloniai kvieèiame!
Sausio 16 d., ketvirtadienį,

Lukðiø kultûros namuose (II a.) 
17 val. „Ðakiø 2020 metø kalendoriaus“ sutiktuvës.
Vinco Kudirkos muziejuje
16 val. vyks Ðakiø rajono meno mokyklos Kudirkos Nau-

miesèio filialo mokiniø koncertas “Muzikinë skrynelë”. 
Maloniai kvieèiame!

Miškininkų laukia nelengvi metai
Išdžiūvo spygliuočių me-

dynai Čekijoje ir Italijoje. Kad 
esant tokiai situacijai mediena 
neliktų visai bevertė, o dar šiek 
tiek tinkama, teko iškirsti labai 
didelius jos kiekius. Padidėjus 
malkinės medienos pasiūlai 
Europoje automatiškai krito 
ir malkinės medienos kainos 
Lietuvoje. Todėl šiais metais 
planuojama gaminti mažiau 
medienos, taip pat ir Šakių pa-
dalinyje. Jeigu 2019 m. Šakių 
miškininkai pagamino 130 
tūkst. kub. metrų medienos, 
tai šių metų planas 10 tūkst. 
kub. metrų mažesnis. Nuo 14 
tūkst. kub. metrų pernai iki 8 
tūkst. kub. metrų šiais metais 
mažinamas ir retinamų ar ug-
domų miškų kirtimo planas. O 
kad metų pradžia nebūtų tokia 
skausminga, dalį praėjusiais 
metais nukirstos įvairių sorti-
mentų medienos miškininkai 
žada realizuoti šiais metais. 
Jeigu ankstesniais metais to-
kių „lašinių“ metų pradžiai 
pasilikdavo apie 8 tūkst. kub. 
metrų, tai šiais metais planuo-
jama realizuoti 14 tūkst. kub. 
metrų iš praeitų metų likučių. 
„Nors pajamų ir pelno šiais 
metais tikimasi mažiau, teks 
bet kokiu atveju pasispausti, 
o turint šiokią tokią amorti-
zaciją, bus lengviau“,- pastebi 
G.Bacevičius. Pataupyti keti-
nama kelių priežiūros, kuriai 
praėjusiais metais skirta 200 
tūkst. eurų (2018 m. – 400 
tūkst. eurų) sąskaita, bet tai ne-
reiškia, sako jis, kad padalinys 
kelių neprižiūrės. Tai reiškia, 
kad bus atsisakyta didesnių 
projektų įgyvendinimo, ir lė-
šos bus skiriamos tik kelių prie-
žiūrai. Kasmet teritorinis Šakių 
padalinys prižiūri apie 400 km 
miško kelių iš turimų 1000 km. 
Šiek tiek mažiau planuojama 
atlikti jaunuolynų ugdymo ir 
retinimo kirtimo darbų. Iki 
šiol vidutiniškai per metus 
Šakių miškininkai jaunuoly-
nų ugdymo darbų atlikdavo 
300 ha plote, retinimo darbų 
– 150 ha plote. Jau po šešerių 
metų po pasodinimo retiname 
medelius, kad kiti galėtų geriau 
augti, pasakojo G.Bacevičius. 
Tai nemaži medienos kiekiai. 
Tačiau jeigu šiais metais tokių 
darbų bus atlikta mažiau, jei-
gu jie bus atidėti dar kitiems 
metams, teigia jis, miškui 
žalos tikrai nebus. Apie etatų 
skaičiaus mažinimą padalinio 
vadovas nekalba. „Jei krizė tęsis 
tik šiais metais, darbuotojų sąs-
kaita įmonė greičiausiai netau-
pys, o jeigu užsitęs ir persikels 
į kitus metus, tokių sprendimų 
gali būti“,- svarstė jis.

Miškų kirtimo planai nu-
statomi kiekvienais metais, 
tačiau tai vyksta atsižvelgiant 
į mokslininkų paskaičiuotus 
per dešimtmetį galimus nu-
kirsti medienos kiekius. Toks 
miškotvarkos planas Šakių pa-
daliniui buvo sudarytas 2014 
metais. Jo viršyti negalima. 
„Lubas“, anot G.Bacevičiaus, 
šakiečiai praktiškai buvo pa-
siekę pernai – pagaminta 130 
tūkst. kub. metrų medienos, 
kai leistina riba – 140 tūkst. 
„Bet mes aklai nekertame ten, 
kur miškui gali būti padaryta 
žala, visada vertiname situa-
ciją“,- aiškino padalinio va-
dovas. Šiuo metu nedėkinga 

situacija drebulynuose – pati 
vertingiausia drebulės medie-
na, kai medis pasiekia 40 metų 
amžių. Šiuo metu yra nemažai 
ir 60, ir 80 metų perbrendusių 
drebulynų, ir jų kirtimą reik-
tų paspartinti, kad mediena 
nepasidarytų nevertinga ir 
ekonomiškai nenaudinga. „Iš 
kiekvieno stiebo pirmiausia 
gaminame kuo daugiau rąstų, 
kai neišeina pagaminti jų – ga-
miname tarrasčius padėklams, 
dar žemesnės kokybės mediena 
naudojama plokščių gamybai, 
o pačios žemiausios kokybės 
– malkinei medienai,- pasakojo 
G.Bacevičius.- Jeigu miškų ne-
kirsime, naudos nebus ne tik 
miškininkams, bet ir miškui“. 
Baigiantis 2019 metams Šakių 
padalinys, pardavęs 124 tūkst. 
kub. metrų medienos, pasie-
kė daugiau nei 800 tūkst. eurų 
pelno iki mokesčių. Tačiau ne 
vien pelno siekiama,- didžiulės 

lėšos investuojamos į priešgais-
rinę apsaugą, rekreaciją, kelius, 
ypač – į miškų atsodinimą, ug-
dymą, priežiūrą. Kasmet pada-
linio prižiūrimoje teritorijoje 
pasodinama apie pusę milijo-
no sodmenų. Jeigu į hektarą 
nukirsto miško pasodinama 
mažiausiai 3000 sodmenų, tai 
brandžiame miške nukertama 
tik 300 medžių. Dešimt kartų 
mažiau. Tačiau, kol jie subręsta, 
vyksta minėti retinimo darbai, 
kad paskutiniam kirtimui už-
augtų geriausi ir kokybiškiausi 
medžiai.

Atsižvelgdami į visuomenės 
nuomonę, miškininkai sten-
giasi mažinti plynų kirtimų ir 
didinti neplynų kirtimų plotus. 
Bet yra medžių rūšių, pavyz-
džiui, pušys, kurios savaime 
po paprastų neplynų kirtimų 
neatsikuria. Pušis, kad jos už-
augtų, reikia sodinti gerai ap-
šviestoje vietoje.

Anot pašnekovo, nukirstą 
mišką būtina atkurti per trejus 
metus. Jau tais pačiais metais 
stengiamasi paruošti dirvą, 
kitais – atsodinti. 2019 metais 
pasodinta 134 ha miškų. Ir ne 
tik. Įveista 2 ha naujų miškų že-
mės ūkiui netinkamose žemėse, 
o šiais metais planuojama pa-
sodinti dar 3 ha. Taigi kasmet 
miškų plotai didėja.

Nemažą lėšų dalį miškinin-
kai skyrė kelių priežiūrai, kapi-
taliniam remontui, kelių staty-
boms iš ES projektinių lėšų. Iš 
Kelių direkcijos jau porą metų 
negaudami lėšų kelių priežiū-
rai, miškininkai, kaip minėta, 
prižiūrėjo 400 km kelių ir 30 
km iš jų suremontavo savo lė-
šomis ir pajėgomis. Iš bendrųjų 
miško ūkio reikmių programos 
lėšų pernai sutvarkyta apie 17 
km kelių už 78 tūkst. eurų 
(kelio atkarpa Klevinių giri-
ninkijoje ir keturios atkarpos 
– Lekėčių girininkijoje), taip 
pat iš ES programos lėšų nu-
tiesta 800 metrų kelio Plokščių 
girininkijoje. 

Iš rekreacijai skirtų lėšų 
miškininkai grąžina ir tvarko 
miškų aplinką 38 rekreaci-
niuose objektuose. Šiais metais 
Novaraistyje nutūpė gervių 
skulptūros, čia šiais metais pla-
nuojama įrengti tris informa-
cinius stendus, nes tai – vienas 
lankomiausių padalinio prižiū-
rimų objektų. Kitur reikia pa-
remontuoti, atnaujinti poilsio 
aikšteles, visur renkamos šiuk-
šlės. G.Bacevičius pasidžiaugė, 
kad miško lankytojų sąmonin-
gumas didėja, ir šiukšlinių nuo 
praėjusių metų lapkričio mėne-
sio rekreaciniuose objektuose 
miškininkai atsisakė. Anot jo, 
esant šiukšlinėms daugiau ža-
los padaro ne žmonės, o žvėrys 
ir paukščiai, išnešiodami tai, ką 
jose palieka žmonės.

Padalinio vadovas mano, 
kad žmonėms sąmoningumo 
užtektų ir patiems išsirenkant 
eglutę miške. Ypač, jei žmogus 
yra pasodinęs vieną kitą mede-
lį miškasodžio talkų metu, jis 
niekada nekirs pačios gražiau-
sios ir didžiausios eglės. Kirs 
tą, kuri trukdo augti kitiems 
medžiams ar yra po elektros 
laidais. „Mūsų specialistas 
galėtų palydėti grupeles žmo-
nių pirmais, antrais metais, ir 
žmonėms galbūt būtų malo-
numas patiems su vaikais iš-
sirinkti eglutę miške. Žmonių 
sąmoningumui ugdyti tai būtų 
tikrai didelė nauda“,- kalbėjo 
G.Bacevičius, patikinęs, kad 
per praėjusias Kalėdas eglučių 
užteko visiems.

pradžia 1 psl.Atskaitos 
taškas

Vakar minėjome Sausio 13-
ąją. 1991-aisiais ji lėmė mūsų 
šiandieną ir ateitį. Ir tai, kaip 
gyvenome iki šios dienos po 
jos. Ko tikėjomės, ko vylėmės, 
ko sulaukėme ir ką turime. 
Gyvename Nepriklausomoje 
valstybėje, o tai juk ir buvo pa-
grindinis siekis ir tikslas. Be bai-
mės ir abejonių – stovėti mūru 
vienybėje. Ir tas mūras buvo 
toks stiprus, kad atlaikė didžio-
sios sovietų imperijos agresiją. 
Šiandien – taip, turime valsty-
bę, tačiau mūras išretėjęs, su-
eižėjęs, gerokai aptrupėjęs. Ir 
manau, dėl vienintelės priežas-
ties – dėl tuščių partinių am-
bicijų ir į valdžią patenkančių 
besikeičiančių marginalų nepa-
garbos žmogui. Eiliniam pilie-
čiui, kuris nuolat buvo drąsina-
mas mokytis pilietiškumo, su-
prasti, kad valstybė yra ne val-
džia, besiniaujanti dėl savo in-
teresų ir partinės įtakos Seime, 
ne partijos, žarstančios paža-
dais nusėtus aukso kalnus, kad 
pateiktų į valdžią, ir ne prezi-
dentas, kuris praktiškai nieko 
niekam negali prižadėti. Tačiau, 
deja, mažai kas, patekęs į šiltą 
Seimo kėdę, suvokė, kad ne tik 
piliečiams, kurie masiškai pa-
traukė į Vakarus orumo ir dva-
sinio komforto, kurio nesulau-
kė savo šalyje, ieškoti, mokytis 
būti piliečiais reikia ir patiems, 
valdantiesiems.

Ši mintis galvoje nedyla nie-
kados. O ypač aštriai ir skau-
džiai ji sminga Sausio 13-ąją, 
kuriai pagarbos ir dėmesio, at-
rodo, mokame parodyti pakan-
kamai. Bet juk didele dalimi tai 
tik paviršius be esminio ir svar-
biausio turinio – savo gyveni-
mais kiekvieną dieną, valandą 
ir minutę statyti paminklą tai 
nesuvokiamai išdidžiai iškovo-
tai Laisvei, aplaistytai drąsių ir 
garbingų žmonių krauju.

Bet gyvenimai nuo idė-
jos ir dvasios dalykų kelio, 
nuo troškimo ne tik gyventi 
Nepriklausomoje valstybėje, 
bet ir patiems būti laisviems, 
nusprūdo šunkeliais, jau su ki-
tais tikslais, lydimais nepasiten-
kinimo dėl medžiaginės gero-
vės,  pavydo, kad kažkas užgy-
veno daugiau, dėl socialinės 
nelygybės, kurios Laisvė nieka-
da ir nežadėjo, bet žadėjo so-
cialinį teisingumą ir dėl aukš-
čiau išvardintų priežasčių iki 
šiol liko neįgyvendintas.

Jaunesni, ieškodami erdvių 
savirealizacijai, paliko mūsų kai-
mus. Liko jų tėvai ir seneliai. Nuo 
seno įsitvirtinusi vis mažėjanti 
išmirštanti mažuma su senkan-
čiu kūrybiniu potencialu, su di-
dėjančiu nuovargiu ir augan-
čiu kritiškumu visiems. Atrodo, 
kad niekados taip vienas kito 
neskundėme, kaip skundžiame 
dabar. Tiesiog atrodo, kad esam 
nusikaltėlių šalis. O ir to teisin-
gumo surandame ne prūdais. 
Kada ir kur paslydome? Kada 
asmeniniai reikalai ir interesai 
tapo aukščiau už bendražmo-
giškas vertybes, už moralę? Ar 
nebus čia koją pakišę europi-
niai pinigai, kuriuos vieni žars-
tė, nes užėmė postus, turėjo 
įtakas ir savų, atsiradusių vie-
toje ir laiku, o kiti tik žiūrėjo, 
kaip vieni pampsta ir plečiasi, 
o kiti lieka prie suskilusios gel-
dos. Susipyko tauta. Ir tą pyktį 
atvėsinti vien pamokslų baž-
nyčioje nepakanka. 

Praėjusią savaitę šia tema 
kalbinau Gelgaudiškio para-
pijos kleboną Arvydą Liepą. 
Klausiau jo, kokį testamentą 
mums visiems paliko Sausio 
13-oji, tą naktį nekaltai žuvę 
žmonės? Jis daug ir giliai mąstė. 
Tiesą pasakius, aš ir pati ban-
dau sau atsakyti į šitą klausi-
mą. Ir atsakymas peršasi vie-
nas – atsakomybės stoka už 
save, savo gyvenimą, savo są-
žinę ir savo tiesą, savo moralę 
ir tai, kaip ji paliečia kitus. Iš to 
seka ir mūsų pozicija, kai reikia 
rinkti žmones į Seimą, į vietos 
tarybą. Arba jos nebūna visai 
ir tik abejingumas, kai neina-
ma balsuoti, arba vėl ima viršų 
partinė priklausomybė, arba 
kerštas už netesėtus lūkesčius, 
kai patikima epizodiškai aukso 
kalnus žadančiais marginalais, 
kurie greit prisidirba ir dings-
ta prikūrę įstatymų ant įstaty-
mų, kuriuose nė patys jau ne-
susigaudo. Šitaip per tuos tris 
Nepriklausomybės dešimtme-
čius netekome moralinių lyde-
rių, nes galintys jais būti ne-
nori lįsti į politikos mėsmalę 
ir prisiimti sau atsakomybę, 
netekome proto ir išminties 
valdžios ešelonuose. O švie-
timas kaip tą protą ir išmintį 
lemianti sritis nugrimzdo kaž-
kur tarp svarbesnių reikalų, ku-
riuos, deja, pati sistema ir pa-
gimdė – vis gilėjančių sociali-
nių problemų, kai socialinį tei-
singumą ir nelygybę bando-
ma lyginti pašalpomis, socia-
linėmis išmokomis dar labiau 
įtvirtinant nedarbo įšalą, bes-
itęsiantį, deja, jau ne vienoje 
kartoje. Iš vergovės išėjome, 
kaip teisingai pastebėjo kuni-
gas A. Liepa, bet išėjome su 
vergo dvasia.

Vakar atlikome šventą pa-
reigą – degė laužai miestuo-
se ir miesteliuose, prisiminti 
įvykiai, pagerbtos aukos, aukš-
čiausiais lygiai surengti minė-
jimai, nuskambėjo tikrai daug 
išmintingų kalbų. Bet išaušo 
nauja diena. Deja, nusinešda-
ma į užmarštį tų žodžių pra-
smę ir palikdama kiekvieną 
mūsų toje realybėje, kurioje 
gyvename.

Bet ar ne metas įvertinti – 
kaip gyvename, ir kodėl ne 
taip, kaip norėjome? 

Tai tegul toji Sausio 13-oji, 
kuri išaušo ne vakar, o 1991 me-
tais, bus kiekvienam iš mūsų 
tas atskaitos taškas ar net prie-
kaištas, kad, gyvendami „tarp 
akmenų sienų, ten, kur pakirto 
mums sparnus, nepasiduotume 
beprasmybės inercijai“. Tai ne 
mano sugalvoti žodžiai. Juos 
girdėjau sekmadienio vakare 
per LRT rodytame filme. 

Kiekvienais metais Šakių miškininkai atsodina ir pasodina kur kas daugiau miško plotų nei iškerta. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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Dar dvi pergalės Bendruomenė prieštarauja 
Kultūros centro pozicijai 

T.Skaizgirio teigimu, Griš-
kabūdžio seniūnas tam ne-
prieštarauja, anaiptol, jis, 
reikalui esant, net žada pagel-
bėti. Rajono vadovas Edgaras 
Pilypaitis sakė, kad šį klausimą 
jau buvo aptaręs su įstaigos va-
dovu, jis, anot mero, nematė 
galimybės ir toliau vystyti šią 
veiklą saugiai ir kultūringai. 
Meras tarybos nariams siūlė 
šį klausimą gvildenti svars-
tant biudžetinių įstaigų va-
dovų ataskaitas – baigiantis 
sausiui. 

Griškabūdžio seniūnas 
Saulius Naumavičius patiki-
no, kad pritaria šokių atgai-
vinimo Griškabūdyje idėjai, 
tačiau plačiau susiklosčiusios 
situacijos komentuoti nenorė-
jo. „Bendruomenė, Kultūros 
centro darbuotojai, seniūnija 
turėtų susėsti prie vieno stalo 
ir viską aptarti. Esu valstybės 
tarnautojas, todėl peticijos ne-
sirašiau“,- kalbėjo seniūnas. 

Peticiją pasirašė 
daugiau nei pusė 
tūkstančio 

Šokėjų ir Griškabūdžio 
bendruomenės centro petici-
ja adresuota rajono savivaldy-
bei, Griškabūdžio seniūnijai ir 
Griškabūdžio kultūros centrui. 
„Šakių rajono jaunimas neturi 
vietos, kur galėtų susirinkti ir 
vakarais bent kartą per mėnesį, 
pašokt. Sustabdžius šokių veik-
lą Griškabūdžio kultūros cen-
tre, buvo sugriauta ilgus metus 
besitęsusi tradicija. Jaunimas 
yra priverstas vykti į kaimy-
ninius rajonus, nuvažiuoti 
ne vieną dešimtį kilometrų 
vien tam, kad galėtų pasišokti 
skambant jaunimui skirtai mu-
zikai. Panaikinus šokius Šakių 
rajone daroma didelė demog-
rafinė žala Lietuvos valstybei 
ir Šakių rajonui, nes būtent 
Griškabūdžio šokių pagalba 
susikūrė daug laimingų jaunų 
šeimų. Taip pat skatinamas 
aktyvus laisvalaikio praleidimo 
būdas, atitraukiantis jaunimą 
nuo šiuolaikinių informacinių 
technologijų, taip skatinamas 
tarpusavio bendravimas ir nau-
jų pažinčių atsiradimas“,- rašo-
ma gruodžio 21 dieną internete 
pasirodžiusioje peticijoje. Ją 
per šiek tiek daugiau nei tris 
savaites pasirašė 519 žmonių. 

Bendruomenės centro pirmi-
ninkė Agnė Paškauskienė pasa-
kojo, kad jaunimas ypač palai-
ko šią iniciatyvą, ji pasidžiaugė 
nemažu surinktų parašų skai-
čiumi. „Vieni galvoja vienaip, 
kiti kitaip, bet bendruomenės 
centro nuomone, šokių tikrai 
reikia. Pirmiausia apie šokius 
pasikalbėjome su Kultūros 
centro direktoriumi, tačiau jis 
informavo, kad šokių nebus, 
todėl ir imtasi tolimesnių veiks-
mų“,- aiškino griškabūdietė. 
Anot pašnekovės, direktorius 
šiuo klausimu kategoriškas, 
o šokiams reikalingą įrangą 
ar vietą Griškabūdyje turi tik 
miestelio Kultūros centras. „Ir 
mes norime, kad šokiai būtų be 
alkoholio, muštynių, bet jau-
nimas nėra prognozuojamas. 
Niekas nežino, kaip būtų, auga 

kita karta. Nežinau, ar pavyks 
šokius atgaivinti, bet tikiu tuo“,- 
kalbėjo A.Paškauskienė. 

Nuo 2018 metų birželio 
Griškabūdžio kultūros centro 
direktoriumi tapęs Mindaugas 
Kriaučiūnas dėl šokių rengimo 
buvo kategoriškai nusiteikęs 
nuo pat pirmos savo darbo 
dienos. „Kol niekas neužtik-
rins, kad šokiai būtų saugūs 
ir kultūringi, tol jų nebus. 
Planuojamas susitikimas su 
bendruomene, spręsime šį 
klausimą kartu, diskutuosime 
ir žiūrėsime“,- susiklosčiusią si-
tuaciją nedaugžodžiaudamas 
komentavo jis.  

Tikisi, kad bus rastas 
kompromisas 

Paskutinėje gimnazijos kla-
sėje besimokantis griškabūdie-

tis Simonas Buteikis teigė, kad 
dabar jaunuoliai važiuoja į arti-
miausius miestus, pavyzdžiui, 
Jurbarką. Šokiai kartais rengia-
mi ir Gelgaudiškyje. „Šeštadienį 
neatėjus į Griškabūdyje ren-
giamus šokius, pirmadienį 
neturėdavai apie ką kalbėti 
mokykloje. Aš rimtai“,- šyp-
sojosi Simonas. 

Jaunuolis sutiko, kad ren-
giant šokius susiduriama ir 
su keliomis problemomis. 
Daugelis, anot pašnekovo, 
neidavo į šokius ir vakarą leis-
davo netoliese esančioje aikš-
telėje, kur vartodavo alkoholį, 
pasitaikydavo ir muštynių. 
Simonas teigė, kad jeigu į šo-
kius susirinkdavo daugiau nei 
šimtas žmonių, dar tiek pat 
jaunuolių būriuodavosi ir lau-
ke. „Agresyvūs ar apsvaigę nuo 
alkoholio žmonės į šokius ne-
būdavo įleidžiami, ir situacija 
būdavo suvaldoma, tačiau lau-
ke šią situaciją suvaldyti tikrai 
sunkiau“,- pripažino jis. 

Tačiau pašnekovas pridūrė, 
kad jis nė kiek neabejoja šokių 
reikalingumu. „Manau, kad 
šokiai tikrai neišblėso, buvo 
ir kam šokti, ir kam groti. 
Peticiją jau pasirašiau, raginu 
ją pasirašyti ir kitus“,- kalbėjo 
S.Buteikis. Anot pašnekovo, šo-
kiai skatino nesėdėti namuose, 
bendrauti tarpusavyje, jis pa-
sakojo, kad žino atvejų, kai šių 
šokių dėka jaunuoliai rasdavo 
antras puses, yra susikūrę daug 
jaunų šeimų. Jis yra girdėjęs, 
kad į juos suvažiuodavo ir kitų 
Lietuvos miestų gyventojai.

Anot jo, jaunimas tampa 
sąmoningesnis, todėl griška-
būdietis mano, kad geriausia 
išeitis – rasti kompromisą. 
„Jeigu ne kiekvieną šeštadienį, 
tai gal kartą per mėnesį? Tada ir 
žmonių susirinks daugiau, šo-
kiai tikrai atsipirks, o jaunimas 
aktyviai leis laisvalaikį. Dabar 
tėveliai bumba, kad jaunimas 
tik į socialines medijas paniręs, 
o ką dar daryti, kai viskas, kas 
smagu, draudžiama?“,- svarstė 
Simonas.

Banguotai šį sezoną 
Nacionalinėje krepšinio 
lygoje (VIKINGLOTTO–
NKL) žaidžiantis Šakių 
krepšinio klubas „Vytis“ 
per pastarąsias šešerias 
rungtynes iškovojo 
penkias pergales. 

Ketvirtadienį šakiečiai sve-
čiuose susikovė su Tauragės 
krepšinio klubu. Šakiečiai 
šią kovą laimėjo rezultatu 
78:77 (19:22, 20:17, 28:20, 
11:18). Po trijų kėlinių mūsų 
ekipa pirmavo 67:59, tačiau 
paskutinį kėlinį tauragiškiai 
buvo nusiteikę itin kovingai 
ir net buvo perėmę rungty-
nes į savo rankas – 74:69. 
Tačiau „Vyčio“ ekipa kovojo 
iki galo, deficitą, prasidėjus 
paskutinei minutei, tritaškiu 
sumažino Karolis Kokoška 
(76:77), o Marijus Užupis re-
zultatą vėliau persvėrė 78:77. 
Šeimininkai dar turėjo šansą 
išsigelbėti, tačiau lemiamas 
metimas skriejo pro šalį. 

Šakių ekipai 21 tašką 
(0/1 dvit., 7/11 trit.) pelnė 
K.Kokoška. Snaiperis per 32 
minutes taip pat spėjo su-
rinkti 21 naudingumo balą 
ir blokuoti dviejų varžovų 
metimus. M.Užupis pelnė 19 
taškų, Domantas Vilys – 12, 

o Aurelijus Pukelis pataikė 
10 taškų.

Šeštadienį „Vytis“ namuo-
se 82:81 (25:19, 22:17, 20:15, 
15:30) pranoko ir „Palangos 
Kuršius“. Dar ketvirtojo kėli-
nio viduryje „Vytis“ pirmavo 
78:61, tačiau po truputį at-
silikimą mažinę palangiš-
kiai iš pradžių priartėjo per 
vienženklį skirtumą, o likus 
žaisti 9 sekundes, sumažino 
atsilikimą iki 78:81.

Kitos atakos metu 
A.Pukelis realizavo vieną 
baudą, todėl priešininkų 
tritaškis paskutinę sekundę 
nieko nebereiškė.

„Vyčio“ komandoje re-
zultatyviausiai pasirodė 17 
taškų surinkęs A.Pukelis (7 
atk. kam.), Justas Sakalauskas 
ir M.Užupis pelnė po 14 taš-
kų, 13 – Paulius Beliavičius, 
dar 11 taškų pridėjo Paulius 
Semaška.

Šis laimėjimas praktiškai 
garantavo vietą stipriausiųjų 
aštuonete po dviejų varžybų 
ratų. Septintoje vietoje esan-
čiam „Vyčiui“ užtenka laimėti 
paskutinį antrojo rato mačą 
kitą savaitę arba sulaukti bent 
vienos artimiausių turnyri-
nėje lentelėje išsirikiavusių 
komandų nesėkmės.

LV inf. 

pradžia 1 psl.
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Kultūros centro direktorius Mindaugas Kriaučiūnas pasisako už 
saugų ir kultūringą laisvalaikio praleidimą, todėl šokių organizuoti 
nelinkęs. 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. vasario 29d. 

Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą III aukšte Vytauto 
g., Šakiuose. Tel. 8-688 88-535.

2 kambarių butą IV aukšte Šakiuo-
se, S.Banaičio g. (su baldais ir buiti-
ne technika). Tel. 8-696 93-485.

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

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.

Namą Kęstučio g., Šakiuose (ūki-
niai, garažas, sodas, 29.5a sklypas). 
Tel. 8-600 23-430.

Mūrinį namą su ūkiniais pastatais 
Išdaguose. Tel. 8-612 12-012.

Mūrinį 2 aukštų namą Draugystės 
g., Rociškiuose (vidus naujai sure-
montuotas). Tel. 8-640 32-441.

Mūrinį namą Draugystės g., Gied-
ručiuose (ūkinis pastatas, 25a skly-
pas). Tel. 8-640 32-441.

Gyvenamąjį namą Kubilėlių k. 
(2008m. statytas, ūkiniai pastatai, 
75a sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Gyvenamąjį namą Panoviuose (visi 
patogumai, 17a sklypas). Tel. 8-640 
32-441.

Nebrangiai 2 aukštų gyvenamąjį 
namą Išdaguose (30a sklypas, 
ūkiniai pastatai, įrengtas). Tel. 8-
676 43-883.

Mūrinį gyvenamą namą su ūki-
niais pastatais Kriūkuose. Tel. 8-
673 76-188.

Pastatus Gelgaudiškyje, Skaistakai-
myje, Voniškiuose. Arba išnuomoja. 
Tel. 8-687 35-670.

Komercinės paskirties patalpas 
Šakių centre. Tinka ir ofisui. Arba 
išnuomoja. Tel. 8-685 60-277.

Namų valdos sklypus Giedručiuo-
se: 15a Ūkininkų g., 16a Ateities g., 
Miško g. Tel. 8-640 32-441.

2.59 ha žemės ūkio paskirties skly-
pą Daukantiškių k., Gelgaudiškyje 
(registro Nr. 44/1501728), kaina 
sutartinė. Tel. 8-617 93-631.

2.62 ha mišrų mišką su žeme Sin-
tautų sen., Voverių k. Viso miško 
kaina 9 000€. Tel. 8-628 96-245.

Transporto 
priemonės
2001m. FORD FOCUS 1.8D (66 kW, 
universalas, mėlynas, tik iš Vokieti-
jos) - 1200€. Tel. 8-601 20-330.

2003m. MB E270 2.7 CDI (univer-
salas, tvarkingas, TA). Tel. 8-681 
66-569.

1999m. VW GOLF IV 1.8 (benzinas 
- dujos, TA). Tel. 8-681 66-569.

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.

Pigiai 2000m. MAZDA-323 2.0D 
dalimis. Tel. 8-607 13-955.

Dalimis: 2005m. OPEL VECTRA 1.9 
CDTI (88 kW), 1999m. VW PASSAT 
1.9 TDI (81 kW), 1998m. VW PAS-
SAT 1.6. Tel. 8-601 20-330.

1995m. VW PASSAT 1.8 (benzinas, 
sidabrinis, universalas) dalimis. Tel. 
8-686 63-616.

Žemės ūkio 
technika
Traktorių MTZ-80. Tel. 8-618 84-197.

Lenkiško grėblio 5 grėbimo ratus, 
„Jumz-6“ buksyro tiltą. Tel. 8-693 
31-238.

Melasą, rankinę žolės sėjamąją, 
maišų siuvimo mašinas, siūlus, 
pakabinamas svarstykles iki 3t, 
kombinuotuosius pašarus šunims 
„Tropi“ 3-10-20 kg, 220-380V grū-
dų malūnus, traiškytuvus, burokų 
tarkas, pieno separatorius, sviesta-
mušes, melžimo aparatus, bulvių 
sodinamąsias, vagorius, šienap-
joves, šakų smulkintuvus (benzi-
ninius), didmaišius, hidraulinius 
vežimėlius paletėms, suvirinimo 
aparatus, 220V kempus, ventilia-
torius, 200-600-1000l plastmasines 
talpas, daugiamečių žolių sėklas. 
Pristatome. Tel. 8-658 97-372.

Didelį lenkišką šieno rinktuvą. Tel. 
8-628 30-912.

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

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

Skalbimo mašiną (suteikiu garanti-
ją) - 80€. Tel. 8-689 19-996.

Baldai
Naudotą virtuvinį komplektą, siuvi-
mo mašiną. Tel. 8-616 40-037.

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

Statybinę medieną. Akcija. Dviejų 
pjovimų 110-140€, vieno - 65-90€. 
Tel. 8-630 32-028.

Statybinę medieną. Pjauname 
pagal užsakymą. Gera kaina. Tel. 
8-613 71-277.

Gyvos prekės
Kiaulę skerdimui Lukšių sen. Tel. 
8-673 79-212.

Kaimiškus kalakutus ir kalakutes. 
Tel. 8-685 59-687.

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

Malkas: pušis, drebulė - 19€, 
juodalksnis - 20€, beržas 
- 22€, ąžuolas - 30€, uosis 
- 33€. Vežame rąsteliais ir 
kapotas. Tel. 8-686 94-789.
Juodalksnines, beržines malkas - 
21 €/m. Vežu miškovežiu. Galima 
kaladėmis arba skaldytas. Tel. 8-
698 05-768.

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

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

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

Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis - 28€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Malkas: beržas, juodalksnis, ąžuo-
las, uosis, skroblas. Skaldytas, kala-
dėmis, rąstais. Tel. 8-634 09-998.

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

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

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

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

Nedidelį kiekį sausų sukirstų malkų. 
Tel. 8-638 45-297.

Stambias atraižas. Dovanojame 
pjuvenas. Pasiimti patiems. Tel. 
8-630 32-028.

Uosio, beržo, juodalksnio, drebu-
lės malkas. Pristatome. Tel. 8-612 
98-010.

Uosio, beržo, juodalksnio, pušies 
sausas malkas. Tel. 8-607 13-955.

Pigiai lapuočių malkas. Atvežame. 
Tel. 8-630 32-028.

Beržo, uosio, juodalksnio, drebulės, 
pušies malkas. Turime sausų. Tel. 8-
630 32-028.

Kaimiškų vištų kiaušinius - 1.50€, 
kaimiškus gaidžius. Tel. 8-687 
94-317.

Žąsų lydytus taukus. Tel. 8-611 
66-401.

Ėrienos ir jautienos konservus, 
skerdieną. Tel. 8-620 23-942.

Ūkininkas svilintą kiaulių 
skerdieną. Perkant 2 puse-
les, visą kiaulę - 2.80€. Mo-
tininių kiaulių skerdiena 
- 2.20€. Tel. 8-607 12-690.
Maistines bulves „Laura“, morkas, 
kviečius. Galiu sumalti. Atvežu. Tel. 
8-629 31-575.

Maistines dideles ir vidutines 
bulves, burokėlius, svogūnus. Tel. 
8-345 44-635, 8-652 07-803.

Bulves „Concordia“ - 25 ct/kg, sėk-
lines bulves - 20 ct/kg, morkas - 40 
ct/kg. Tel. 8-698 40-749.

Šieną rulonais. Tel. 8-680 18-822.

3F suvirinimo aparatą ūd-306-1ūz 
(gerai virina, pjauna, mažai naudo-
tas). Tel. 8-650 19-334.

Lauko tualetus  200€, rūkyklas 
mėsai - 200€, šulinių apdailas - 
350€, voljerus šunims, malkines, 
sandėliukus - po 550€. Tel. 8-648 
61-061.

Naudotus baldus, buitinę 
techniką, dviračius, žo-
liapjoves iš Vokietijos. Tel. 
8-612 15-862, Kęstučio 
g.19-7, Šakiai.
Akselinę (yra valcų atjungimas, 
vokiška). Arba keičia į malkas. Tel. 
8-618 50-910.

Šildymo katilo alkūnę KNSR su pra-
vala (18 diametro) - 10€. Tel. 8-616 
75-704.

Buitinį dujų balioną. Tel. 8-686 
63-616.

Viengubo pjovimo sausas lentas, 
šaldytuvą, rašomąjį stalą, 2 mažus 
staliukus. Tel. 8-676 43-883.

Grūdų malūną 5.2 kW - 100€, 
el.vežimėlį „skuterį“ (keturratis). 
Tel. 8-684 02-475.

Pianiną „Riga“ su kėde (tvarkingi, 
pianinas suderintas, yra Šakiuose). 
Tel. 8-698 32-422.

Perka
3 arba 4 kambarių butą II-III 
aukšte Šakiuose. Tel. 8-623 
09-225.
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.
Statų mišką su žeme. Už 1 ha 
mokame iki 25 000€. Tel. 8-630 
32-028.

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.

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

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

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

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

Automobilį iki 800€, minitraktoriu-
ką su freza, lengvojo priekabą. Tel. 
8-672 38-276.

Priekabą 1 PTS-2, jos važiuoklę ar 
panašią savadarbę priekabą. Tel. 
8-679 15-263.

Traktoriuką - žoliapjovę. Gali būti 
su defektais. Džipą iki 1500€. Tel. 
8-672 38-276.

Motorolerius, keturračius, džipus, 
automobilius, sunkvežimius, trak-
torius. Gali būti nevažiuojantys. Tel. 
8-621 33-468.

Šieną, šienainį. Parduoda avienos, 
ėrienos skerdieną. Tel. 8-656 52-611.

Kviečius, kvietrugius, miežius, 
rugius, avižas, mišinius, žirnius, 
palėžirnius, lubinus, vikius, dau-
giamečių žolių sėklas. Tel. 8-658 
97-372.

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
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.
2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
UAB “Galvijų eksportas” 
brangiai pienu girdomus 
45-90 kg buliukus ir telyčai-
tes, “belgus”. Moka 6-21%, 
atsiskaito iš karto. Tel. 8-646 
81-037, 8-612 34-503.
Kiaules, avis ir veršelius. Nuperka-
me greitai. Tel. 8-626 19-063.

DĖMESIO AKCIJA 
UAB „KARPIS“  gyvos žuvies sandėliuose, esančiuose Bebruliškės k. Kazlų Rūdos sav., 

sausio 17-18 dienomis (penktadienį ir šeštadienį) nuo 9 iki 13val 
bus parduodamas gyvas karpis akcijine kaina -  1 kg  tik 2 Eur 60 ct .

Tel. pasiteiravimui: 8-687 83267;  8-615 35793 R-
00

37

R-
00

16

 J. Dainelienės 
įmonė

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

Granulės, akmens anglis.

R-
00

15

AKCIJA 
medienos 
pjuvenų 

BRIKETAMS!

R-0011

R-
00

12

R-0008
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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,
sausio 16 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 Kūrybingumo mokykla.
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 
6.25 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.25 Animac.ser.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.45 „Rimti reikalai 2“.
10.15 „Rozenheimo policija“.
11.15 „Atsargiai - giminės!“.
11.50 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Nakties klajūnai“. (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 „Atsargiai! Merginos“.
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 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Spartanas“. (f)
0.10 „Skubi pagalba“.

BTV 
6.35 „CSI. Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai - 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius“.
13.35 „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 „Dakaras 2020“.
21.00 „Pavojingos gatvės“. (f)
23.15 „Aukšta įtampa“. (f)
1.05 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius“.

Penktadienis,
sausio 17 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Nepažintas meras.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.35 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 „Tikroji padėtis“. (f)
0.55 „Šlovė“. (f)

LNK 
6.25 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.25 Animac.ser.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.45 „Rimti reikalai 2“.
10.15 „Rozenheimo policija“.
11.15 „Atsargiai - giminės!“.
11.50 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 Radijo stoties „Lietus“ muzikos 

apdovanojimai „Aukso lašas“ 
2019.

0.00 „Viskas prarasta“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Farai“.
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 „Troliai“. Animac.f.
21.15 „Toras. Tamsos pasaulis“. (f)
23.35 „Lok, stauk arba šauk“. (f)
1.45 „Džiunglės“. (f)

BTV 
6.35 „CSI. Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai - 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius“.
13.35 „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 „Dakaras 2020“.
22.00 „Dakaras 2020. Savaitės apžvalga“. (f)
22.30 „Svetimas“. (f)
0.25 „Pavojingos gatvės“. (f)

Nuoširdžiai užjaučiame
Kostą 

GRIGALIAUSKĄ
dėl močiutės mirties.

Šakių „Varpo“ mokyklos 2e  
klasės draugai ir mokytoja
Nuoširdžiai užjaučiame

Dalių 
ŠALTĮ

dėl močiutės mirties.
Šakių „Varpo“ mokyklos 2e 

klasės draugai ir mokytojas
Dėl brolio mirties 

nuoširdžiai užjaučiame
Daivą 

ŠILINSKIENĘ
ir jos artimuosius.

Nervų skyriaus darbuotojai

Nuoširdžiai dėkojame, kad dalinotės skausmu ir buvote 
šalia, už maldas ir giesmes, gėlių žiedus, moralinę paramą 

netekties valandą. Ačiū tariame laidojimo namų „Tyla“ 
darbuotojams, klebonui Donatui Rolskiui, giesmininkas 
G.V.Duobams, giminėms, bendradarbiams, draugams, 
kaimynams, artimiesiems ir visiems, palydėjusiems į 

amžinojo poilsio vietą vyrą, tėtį, senelį, brolį
Praną Mozūrevičių.

Tegul ilsisi ramybėje, likdamas visų mūsų širdyse.
Žmona, sūnus ir dukros su šeimomis

Nuoširdžiai dėkojame laidojimo namų „Tyla“ 
darbuotojams, Šakių pašto kolektyvui, draugams, 

pažįstamiems, užjautusiems šią sunkią valandą netekus 
mylimos mamytės, uošvės, močiutės

Janinos Raugevičienės.
Dukra Violeta su šeima

Už nuoširdžius užuojautos žodžius, gėlių žiedus, suteiktą 
paramą sunkią netekties valandą dėkojame Šakių ir 
Lukšių parapijų klebonams, giminėms, kaimynams, 
bendradarbiams ir visiems, padėjusiems palydėti į 

paskutinę kelionę mylimą tėtį, tėvuką, uošvį
Juozą Bacevičių.

Artimieji
Gyvenimas negailestingas,

Nežiūri amžiaus, nei jausmų.
Į Amžinybę pasikviečia

Brangiausius mums ir artimiausius iš visų...
Nuoširdžius padėkos žodžius tariame artimiesiems, 

draugams, kaimynams, pažįstamiems, klasės ir kurso 
draugams, Lukšių ŽŪB buvusiems bendradarbiams, 

V.Grybo gimnazijos bendruomenei, buvusiems 
auklėtiniams, Lukšių seniūnijos darbuotojams, klebonui 

V.J.Insodai, Šakių laidotuvių namų darbuotojams, 
giesmininkams, UAB „Uriga“ darbuotojams už 

nuoširdžią užuojautą, maldas, gėles, paramą sunkią 
netekties valandą buvusiems kartu ir padėjusiems 

palydėti į amžinojo poilsio vietą mylimą vyrą, tėtę, senelį
Raimundą Lukšį.

Žmona ir vaikai su šeimomis

Keičia
1 kambario butą į 2 kambarių butą. 
Tel. 8-699 89-975.

Ieško darbo
Du vaikinai ieško darbo. Kerta mal-
kas, dirba kitus darbus. Tel. 8-648 
59-879.

Moteris ieško darbo. Gali prižiūrėti 
senelius. Tel. 8-663 62-481.

Reikalingi
Lentpjūvėje „Saegewerk und Palet-
tenfertigung Paul Maag“ Zapyškyje 
reikalingi darbininkai prie medinių 
dėžių gamybos. Atlyginimas 800-
1000€ neatskaičius mokesčių. Tel. 
8-37 40-70-00.

Reikalingas vairuotojas, turintis CE 
kategoriją darbui ratais užsienyje. 
Tel. 8-657 57-010.

Paslaugos
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: 
automobilio, būsto, nelai-
mingų atsitikimų, 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.

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

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

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

Mikroautobusu pervežame kelei-
vius įvairiomis progomis. Vežame 
krovius. Perkraustome. Tel. 8-686 
63-616.

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

Klojame laminuotas grindis, par-
ketlentes, kiti smulkūs remonto 
darbai. Tel. 8-685 82-914.

Visi statybos ir remonto darbai. 
Konsultuojame, patariame, me-
džiagų pristatymas. Tel. 8-677 
48-665.

Atliekame visus vidaus apdailos ir 
remonto darbus. Tel. 8-619 28-401, 
8-614 66-987.

Atliekame karkaso konstrukcijų, 
šiltinimo,stogų dengimo, skardi-
nimo, gipso montavimo darbus. 
Tel. 8-631 91-211.

Atliekame skardinimo dar-
bus: loviai, vėjinės, kraigai, 
kaminai ir jų priežiūra. Ka-
minų valymas. Tel. 8-634 
31-287.
Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir įstatome nerūdijančio 
plieno kaminų įdėklus į ka-
minus. Pristatomi apšiltinti 
kaminai. Tel. 8-610 85-100, 
8-634 64-490.
Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.

Nuoširdžiai dėkojame už suteiktus šventėms džiaugsmus: 
savivaldybės merui ir administracijai, socialinės 

paramos skyriui, socialdemokratų partijai, kultūros 
centrui už nemokamus renginius, darželio „Klevelis“ 

vaikučiams, „Varpo“ mokyklos 3a klasės vaikams, 
Eugenijai Paketurienei už suteiktas paslaugas, Šakių 

miškų urėdijai padovanojusiai seneliams eglutę, Kristinai 
Geršvaltaitienei už kėnius parapijos bažnyčiai, „Carito“ 

savanoriams ir visiems geradariams, kurie dovanojo 
seneliams įvairių maisto produktų.

VšĮ Šakių parapijos globos ir užimtumo centras

UAB Dalios Zaleskienės ambulatorija informuoja, 
kad dar turi sezoninio gripo vakcinos, 

kuria nemokamai gali skiepytis įstaigoje prisirašę, 
rizikos grupėms priskiriami pacientai. 

Kitiems asmenims yra galimybė pasiskiepyti 
vakcina nuo gripo mokamai. 

Laukiame Jūsų Vytauto g. 17-103, Šakiuose 
ir J. Jablonskio g. 1, Griškabūdyje. R-

00
33

2020 m. sausio 24 d. 12.00 val. Šakių  r. sav., Griškabūdžio sen., Galinių k. bus 
ženklinamos žemės sklypo, kurio kadastro Nr.8440/0004:115, ribos ir atliekami šio 
sklypo kadastriniai matavimai. Kviečiame gretimo žemės sklypo  Nr.8440/0004:32 
savininkus  dalyvauti 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-0036

UAB “Samsonas“ 
Šakių gyvulių skerdyklai 

reikalingas 
skerdyklos darbininkas (ė)

Skambinti 
tel. 8-687 76-558 R-

00
35

Kaminų valymas, skardinimas, re-
montas ir įdėklų montavimas. Tel. 
8-621 99-958.

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.

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.

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

Pjaunu, kertu malkas, dirbu įvairius 
darbus. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8-626 70-751.

Nuoma
Išnuomoja 2 kambarių butą reno-
vuotame name Šakiuose. Pagei-
dautina be vaikų ir augintinių. Tel. 
8-654 73-702.

Išsinuomotų dirbamos žemės 
Griškabūdžio sen., Rygiškių k. ri-
bose. Kaina sutartinė. Tel. 8-678 
87-416.

Įvairūs
Galiu slaugyti, prižiūrėti senelius. 
Tel. 8-606 60-424.

Slaugytojos padėjėja prižiūri sene-
lius. Tel. 8-696 71-097.

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

Atiduodu pašarinius bulviukus. Tel. 
8-652 00-098.

Dovanoja šuniukus. Tel. 8-
687 45-103.
Dovanoja du plastikinius langus 
(aukštis 135 cm, plotis 143 cm, 
naudoti). Tel. 8-620 92-957.

Dovanoja drabužius vaikams ir 
suaugusiems Šakiuose, Birutės g., 
„Namai visiems“.

Dovanoja kačiukus. Tel. 8-615 
45-063.

VERTIMO 
PASLAUGOS
(su juridiniu patvirtinimu)

UAB “AVOTEC”
Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas

Tel.  8-614-81947

R-
00

02
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Kalendorius
Saulė 
teka 08 val. 35 min.
leidžiasi 16 val. 20 min.
dienos ilgumas 07 val. 45 min.
3 metų savaitė
Mėnulis - Pilnatis

Varduvininkai
01.14 Feliksas, Auksė, Laimis, 

Lilija
01.15 Paulius, Snieguolė, Meda, 

Povilas
01.16 Marcelis, Norgailas, 

Norgailė

Antradienis,
sausio 14 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
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 
6.25 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.25 Animac.ser.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.45 „Rimti reikalai 2“.
10.15 „Rozenheimo policija“.
11.15 „Atsargiai - giminės!“.
11.50 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „VIDO VIDeO“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Nindzė žudikas“. (f)
0.25 „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 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė“. (f)
23.45 „Skubi pagalba“.
0.45 „Makgaiveris“.

BTV 
6.35 „CSI. Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai - 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius“.
13.35 „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 „Dakaras 2020“.
21.00 „Mirties kurjeriai“. (f)
23.15 „Kapų plėšikė Lara Kroft“. (f)
1.10 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius“.

Trečiadienis,
sausio 15 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas.
9.20 „Senis“.
10.25 „Miuncheno kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
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 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 „Apgavikai“.
23.45 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.25 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.25 Animac.ser.
7.50 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.45 „Rimti reikalai 2“.
10.15 „Rozenheimo policija“.
11.15 „Atsargiai - giminės!“.
11.50 „Būrėja“.
13.00 „Tik tu ir aš“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.25 KK2 vaikai.
19.30 KK2.
20.00 Leo ir Bružo nuotykiai 

Madagaskare.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Žmogus be praeities“. (f)
0.20 „Akloji zona“.

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Prieš srovę“.
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 „Gero vakaro šou“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Džiunglės“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
0.25 „Skubi pagalba“.

BTV 
6.35 „CSI. Majamis“.
7.30 „Mano virtuvė geriausia“.
8.40 „Stoties policija“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Gelbėtojai - 112“.
11.35 „Jūrų pėstininkai“.
12.35 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius“.
13.35 „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 „Dakaras 2020“.
21.00 „Aukšta įtampa“. (f)
22.55 „Mirties kurjeriai“. (f)
1.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius“.

TELELOTO
Tiražo Nr. 1240 Data: 2020-01-12
46 55 65 41 19 62 58
27 01 05 54 11 10 29
20 49 60 51 08 38 07
17 53 68 21 02 34 59
16 03 33 18 25 72 45
43 32 47 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės)
57 12 14 36 64 35 50
31 71 39 66 48 28 26 
(visa lentelė)

Laimėjimai:
Visa lentelė  - 1 x 16 921 Eur
Įstrižainės   - 46,00 Eur
Eilutė        - 2,00 Eur
Keturi kampai - 3,50 Eur

Papildomi prizai:
Automobilis Renault Clio -
bil.Nr. 0213612
Automobilis PEUGEOT 5008 -
bil.Nr. 0067584

Pakvietimas į TV studiją -
003*915, 039*406, 036*031, 
000*431.

Sausio vidurys primena 
pavasario orus

Jau ir sausio vidurys, o žiema vis dar nesuran-
da kelių į mūsų šalį. Dažnai teškena lietūs, pu-
čia stiprūs pietvakarių vėjai, nešdami neįpra-
stai šiltus orus. 

Po nakties lietučio antradienio dieną numato-
mi jau sausesni orai. Debesų sluoksnis suplonės, 
bet neišsisklaidys. Nebent tik trumpam kai kur 
pasimatys retos properšos. Temperatūra įdieno-
jus svyruos apie 3-5 laipsnius šilumos. Pirmoje 
dienos pusėje pūs silpnai juntamas pietvakarių, 
pietų vėjas. Popiete pietų vėjas ims pūsti vis stip-
riau ir vėlų vakarą vėl atgins lietaus debesis.

Trečiadienio naktį lietus, pernelyg neįsilyda-

mas, neturėtų ilgai tęstis. Antroje nakties pusė-
je stiprus pietų vėjas jį nugins šiaurės kryptimi. 
Tad rytą ir dieną lyti jau neturėtų, nors dangumi 
plauks tankūs debesys. Stiprokas pietų, pietva-
karių vėjas atplukdys dar šiltesnius orus. Naktį 
temperatūra nenukris žemiau 3 laipsnių šilumos, 
o dieną kils net iki 8 laipsnių šilumos.

Be lietaus tikimasi ir ketvirtadienio orų. Debesys 
jau gali tarpais trumpam prasisklaidyti. Pietvakarių 
vėjas pūs gerokai silpniau. Temperatūra nak-
tį svyruos tarp 3–5 laipsnių, dieną bus apie 7 
laipsnius šilumos.

Sinoptikė Alva Nagelytė

Pagerbtas Laisvės gynėjų atminimas
Šįmet Sausio 13–osios 
minėjimai visoje 
Lietuvoje prasidėjo dar 
savaitgalį. Laisvės gynėjų 
diena aktyviai minėta ir 
mūsų rajone, renginiai, 
skirti pagerbti bei dar 
kartą prisiminti Sausio 
įvykiuose dalyvavusius 
žmones, prasidėjo 
šeštadienį ir tęsėsi iki pat 
pirmadienio vakaro.

Nuo pat ankstyvo pirma-
dienio ryto prie Šakių rajono 
savivaldybės, Šakių viešosios 
bibliotekos ir kitų įstaigų že-
mės ploteliuose „pražydo“ 
pirmųjų Lietuvos nepriklau-
somybės kovų 1918–1920 
m., 1944–1956 m. vykusių 
Laisvės kovų bei Sausio 13–
osios simboliu laikomos gėlės 
– Neužmirštuolės. Prie pat 
bibliotekos „prasiskleidė“ ir 
Laivės medis, jo šakas papuo-
šė kelios dešimtys trispalvių 
balandžių. Mokyklos ir kitos 
įstaigos aktyviai jungėsi prie 
visuotinės pilietinės iniciaty-
vos „Atmintis gyva, nes liudija“. 
Jos metu įstaigų langus nušvie-
tė žvakelės, simbolizuojančios 
atmintį, vienybę ir pergalę prieš 
sovietus. 

Rajono gyventojai prie at-
minimo laužų rinkosi jau nuo 
šeštadienio vakaro, pirmieji 
Laisvės gynėjų dieną pami-
nėjo panoviečiai. O sekma-
dienį Griškabūdžio kultūros 
centras pakvietė į renginį 
„Prisiminkime kodėl esame 
laisvi“, kuriame po šv. Mišių 
atidaryta Lukšių seniūno, 
tautodailininko Vido Cikanos 
skulptūrų fotografijų paroda 
„Atgimimas. Laisvė. Atmintis“. 
Susirinkusiuosius į parodos 
atidarymą svečius su pergale 
sveikinęs V.Cikana sakė, kad 
ši data lietuviams yra be galo 
svarbi. „Teko dalyvauti jos iš-
takose. Jau nuo Sąjūdžio laikų 

menininkai visuomet būdavo 
priekyje, kažką nuspėdavo, iš-
pranašaudavo šviesesnį ryto-
jų“,- mintimis dalinosi seniū-
nas. Tautodailininkas pasakojo, 
kad ir jo kūrybą įkvėpė žmonės, 

kurie buvo ištvėrę Sibirą ir kitus 
sunkius išgyvenimus, o dauge-
lis meno kūrinių sukurti slaptai, 
naktimis. V.Cikanos sąskaitoje 
apie 140 kryžių, koplytstulpių, 
apie 170 skulptūrų iš akmens, 

išdrožta apie 400 Rūpintojėlių. 
Griškabūdžio kultūros centre 
išeksponuota tik nedidelė dalis 
jo darbų. Skulptorius, pristaty-
damas parodą, pasakojo, kad 
net pats neprisimena, kur stovi 
jo darbai. Daug V.Cikanos su-
kurtų darbų galima rasti bažny-
čių šventoriuose, miesteliuose, 
kaimuose, daug išdalinta, paau-
kota, padovanota. Po parodos 
atidarymo griškabūdiečių laukė 
ansamblio „Nova“ literatūrinė 
kompozicija, kurioje prisiminti 
Sausio 13-osios įvykiai, pagerb-
ti žuvusieji. Vėliau žiūrėtas kino 
filmas „Mes dainuosim“. 

O dar aktyviau šią datą šeš-
tadienį paminėjo Krašto apsau-
gos savanorių pajėgų Dariaus 
ir Girėno apygardos 2-osios 
rinktinės Šakių 205-os pėsti-
ninkų kuopos kariai savanoriai, 
Šakių šaulių 405–osios kuo-
pos bei Kudirkos Naumiesčio 
410–osios kuopos šauliai. Jie 
dalyvavo tradiciniame pagar-
bos bėgime Vilniuje „Gyvybės 
ir mirties keliu“. Apie 7-8 tūkst. 
įvairaus amžiaus bėgikų iš 
Lietuvos ir užsienio, tarp jų 
ir Lietuvos bei sąjungininkių 
valstybių kariai vidurdienį 
startavo Antakalnio kapinėse 
ir bėgo iki televizijos bokšto. 
Šakių 205–osios pėstininkų 
kuopos narys Donatas Matuza 
teigė, kad šioje akcijoje daly-
vauja jau antrą kartą. „Smagu 
dalyvauti tokiuose renginiuose, 
kur žmonės nesivaržo, yra vie-
ningi. Smagu būti to dalimi ir 
būtent taip paminėti Lietuvai 
svarbius įvykius“,- kalbėjo ka-
rys. Bėgime dalyvavo beveik 
9 tūkst. asmenų – daugelis 
jų bėgime dalyvauja nuo pat 
1992-ųjų. 

Prieš 29 metus per sovietų 
agresiją 1991 metų sausį ka-
rinių veiksmų metu žuvo 14 
žmonių, daugiau nei 800 su-
žaloti. Sovietai karine jėga mė-
gino nuversti teisėtą Lietuvos 
valdžią, 1990-ųjų kovo 11 dieną 
paskelbusią šalies nepriklauso-
mybę nuo Sovietų Sąjungos.

LV inf. 
Sekmadienį Griškabūdžio kultūros centre atidaryta tautodailininko Vido Cikanos paroda. 
S.Sinkevičiaus nuotr.

Bėgime Vilniuje šįmet dalyvavo ir Šakių 205-osios kuopos kariai. 
Asmeninio archyvo nuotr.

Prie Šakių rajono savivaldybės administracijos pastato ir šiais metais pražydo Neužmirštuolės. 
S.Sinkevičiaus nuotr.


