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COVID–19
Pirmąsias dvi šios savaitės 

dienas Šakių greitosios me-
dicinos pagalbos stotis nevy-
ko į iškvietimus dėl įtariamų 
COVID–19 atvejų, mūsų kraš-
tiečiai savarankiškai nevažiavo ir 
į Marijampolės mobilų patikros 
punktą, naujų oficialiai patvirtin-
tų koronaviruso atvejų mūsų ra-
jone taip pat nėra. Savivaldybei 
ir vėl teko pasirūpinti trijų iš už-
sienio grįžusių asmenų pavėžė-
jimu į Šakius, kur jie privalo 14 
dienų saviizoliuotis. Gegužės 
12 dienos duomenimis, Šakių 
rajone saviizoliacijoje buvo 27 
žmonės, šeši iš jų apgyvendinti 
savivaldybės paskirtose patal-
pose. Praėjusią savaitę savival-
dybė laikinai apgyvendino ke-
turis mūsų kraštiečius.

Parama
Po pertraukos balandžio mė-

nesį, kai paraiškų priėmimas dėl 
pandemijos buvo sustabdytas, 
rajono savivaldybės Smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros fon-
das gegužės mėnesį vėl renka 
paraiškas beprocentėms pa-
skoloms ir negrąžintinai para-
mai gauti. Paraiškos renkamos 
iki gegužės 29 d. Šakių verslo 
informacijos centre (karantino 
metu – nuotoliniu būdu). Anot 
direktorės Daivos Palukaitienės, 
kol kas nepateikta nė viena pa-
raiška, tačiau tikimasi, kad ver-
slo atsigavimui jų bus pateikta 
ne viena, ir pirmiausia bus at-
sižvelgiama į prašymus tų ver-
slo subjektų, kurie nukentėjo 
nuo pandemijos. Kovo mėne-
sį pateikta viena paraiška, be-
procentei paskolai skirta 4,5 
tūkst. eurų. Prasidėjus karan-
tinui ir veiklą sustabdžius ne-
mažai verslo subjektų, paraiš-
kų priėmimas balandį buvo su-
stabdytas.

Metrikacija
Koronavirusas, atrodo, re-

guliuoja gimimų, mirčių ir, ži-
noma, santuokų intensyvumą. 
Pasak Teisės, personalo ir metri-
kacijos skyriaus vedėjos Daivos 
Subačienės, tokio mažo gimimų, 
santuokų ir net mirimų skaičiaus 
ji savo darbo praktikoje nepri-
simena: gimė tik septyni kūdi-
kiai, mirė 34 asmenys, susituo-
kė – trys poros. Visos jos tuokė-
si Metrikacijos skyriuje, laikan-
tis visų saugumo reikalavimų – 
su veido apsaugos kaukėmis ir 
pirštinėmis. Bažnyčia apie san-
tuokų sudarymą taip pat nepa-
teikė jokių dokumentų. Tačiau 
šiais metais gimusių ir mirusių 
asmenų santykis tiesiog dras-
tiškas – gimė 62, mirė 161 Šakių 
rajono gyventojas.

Fontanas 
Nors įpaprastai Šakių mies-

to skvere tokiu metu jau vei-
kia fontanas, tačiau šįmet teks 
luktelti. Anot Šakių seniūno 
Daliaus Jasevičiaus, fontanas 
turėtų būti įjungtas iki vasaros, 
o pasakyti tikslesnę datą sudė-
tinga. Seniūnija laukia fontaną 
apšviečiančių šviestuvų, kurie, 
atitarnavę penkerius metus, su-
gedo. „Jų laukiame jau daugiau 
nei mėnesį. Žadėta, kad užsa-
kymo sulauksime kitą savaitę. 
Tik gavę šviestuvus sudėsime 
ir įjungsime fontaną“,- žadėjo 
Šakių seniūnas.

Verslo taryba siūlo rajono 
ekonomikos gelbėjimo startą
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Trečiadienį į posėdį 
rinkosi rajono trišalė 
Verslo taryba. 
Esminiai klausimai 
– kaip karantino 
nustekentam rajono 
verslui, negavusiam 
praktiškai jokios žadėtos 
nacionalinės paramos, 
galėtų padėti rajono 
savivaldybė. Pagrindinis 
dėmesys buvo sutelktas 
į žemės ir nekilnojamojo 
turto mokesčių mažinimo 
ir kitas su vietos reklama 
ir prekybos vietų 
išplėtimu susijusias 
galimybes.

Kadangi Verslo tarybą su-
daro savivaldos, verslo ir žemės 
ūkio atstovai, esminė diskusijas 
lydėjusi mintis – solidarumo 
principas. Vadinasi, praradimų 
naštą visi turėtų dalintis taip, 
kad ji būtų mažiausiai skaus-
minga visai rajono ekonomikai, 
įskaitant ir kol kas dar tik eilu-
tėse sudėliotą rajono biudžetą, 
kuris jau dabar braška.

Didžiuojasi, kad 
yra zanavykas
Eurolygos čempionų titulas, olimpinių žaidynių 
bronza, Lietuvos (LKL), Lenkijos ir Latvijos čempio-
nų žiedai, Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės postas 
– tokią ir dar didesnę dosjė sunkiu darbu susikūrė 
Degutinės kaime, Šakių rajone, gimęs bei pirmuo-
sius žingsnius žengęs Dainius Adomaitis. 46-erių 
šakietis yra puikiai žinomas visam krepšinio pasau-
liui, dar praėjusią vasarą vadovavo Lietuvos vyrų 
krepšinio rinktinei ir šiuo metu pergalių receptą 
kuria Vilniaus „Ryto“ komandoje, kuri sėkmingai 
pasirodė Europos taurėje bei netikėtai pasibaigusį 
sezoną užbaigė 2-oje LKL vietoje.

Vietoje raudonų ikrų – blynai? Reda ČIEČKIŪTĖ 

Antradienį surengtas 
išvažiuojamasis rajono 
savivaldybės Ūkio ir 
verslo komiteto posėdis. 
Iš ryto komiteto nariai 
rinkosi prie Šakių 
ligoninės, kur aptarti 
automobilių stovėjimo 
aikštelių išplėtimo 
bei dviejų avarinių 
pastatų, esančių 
ligoninės vidiniame 
kieme, nugriovimo ir 
teritorijos sutvarkymo 
klausimai. Nors diskusija 
gryname ore truko apie 
valandą, tačiau bendras 
kompromisas taip ir 
nepasiektas. Tarybos 
nariai lyg ir sutaria, kad 
pokyčiai būtini, tačiau 
vieni ragina darbų imtis 
greičiau, kiti svarsto, 
jog išlaukus nuo 2012 
metų, kai savivaldybės 
taryba nutarė pastatus 
nugriauti, nieko nenutiks 
dar šiek tiek luktelėjus. 

Sąstingio taške 
Dar prieš dvejus metus 

Šakių ligoninės vidiniame 
kieme sukosi pirmieji rekons-
trukcijos darbai, kurių metu 
specialiesiems neįgaliųjų po-
reikiams pritaikyti įėjimai, 
įrengta pandusų ir nuožulni 
keltuvų sistema, dar po metų 
nutiestas takas, įrengtas ap-
švietimas. 

nukelta į 4 psl.

nukelta į 5 psl.

nukelta į 3 psl.

Šakių ligoninės vadovas Algirdas Klimaitis viliasi, kad prieš bemaž dešimt metų pradėtas planuoti projektas bus įgyvendintas. 
S.Sinkevičiaus nuotr.

Neplanuotas karantino atostogas Dainius Adomaitis su žmona 
leidžia namuose. Tačiau labiausiai visus stebina pasikeitusi jo 
išvaizda. D.Adomaičio archyvo nuotr.

Trišalės verslo tarybos pirmininkas Arūnas Tarnauskas 
savivaldybės tarybai siūlė  nuo kitų metų 20-30 proc. mažinti 
žemės ir nekilnojamojo turto mokesčius, kad nenukentėtų kur kas 
svarbesnis savivaldybės biudžetui gyventojų pajamų mokestis. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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Gegužės 7–12 dienomis ra-
jono policijos komisariate 
registruotų įvykių suves-
tinėje – vienas smurto, du 
vagystės atvejai.

Smurtautojas sulaikytas
Gegužės 7 dieną policijoje 

gautas pranešimas, kad die-
nos metu namuose Joginiškių 
kaime (Kriūkų seniūnija) vyras 
(gim. 1975 m.) smurtavo prieš 
moterį (gim. 1977 m.). Ranką 
pakėlęs vyras buvo sulaikytas. 
Dėl fizinio skausmo sukėlimo ar 
nežymaus sveikatos sutrikdy-
mo pradėtas tyrimas. Už šį nu-
sižengimą gresia viešieji dar-
bai arba laisvės apribojimas iki 
vienerių metų.

Iškūlė stiklą
Gegužės 9-osios vakare, 

apie 19.30 val., Jagėliškių kai-
me (Lekėčių seniūnija) paste-
bėtas išdaužtas negyvenamo-
jo namo stiklas. Per jį patekta 

į vidų, tačiau iš patalpos lyg ir 
niekas nepavogta. Nuostolis – 
20 eurų. Jeigu būtų sučiuptas 
vagis, jam grėstų viešieji darbai 
arba bauda, arba laisvės apri-
bojimas iki trejų metų.

Pavogtos detalės
Gegužės 10 dieną, apie 16.30 

val., policijoje gautas praneši-
mas, kad gegužės 9-ąją, maž-
daug 21 val., nulaužus ant durų 
buvusią pakabinamą spyną, įsi-
laužta į Baltkojų kaime (Šakių se-
niūnija) esančios sodybos ūkinį 
pastatą – sandėliuką. Iš jo din-
go įvairios naudotos automo-
bilio „Chevrolet Corvette“ de-
talės. Nuostolis įvertintas 5300 
eurų. Dėl vagystės pradėtas ty-
rimas, nusikaltėliui gresia vie-
šieji darbai arba kelerių metų 
nelaisvė.

Informacija parengta pagal 
rajono policijos komisariato 

pateiktus duomenis.

Žuvo dviratininkas, 
sužalota pėsčioji

Klausimas rajono savivaldybės tarybos nariui, 
Antikorupcijos komisijos pirmininkui 

Tomui SKAIZGIRIUI:
– Kodėl nuo 2019 m. gegužės 24 d., kai buvote patvirtintas 

Antikorupcijos komisijos pirmininku, iki šiol nesušaukėte nė 
vieno komisijos posėdžio, kai jie pagal nuostatus turėtų būti 

šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusę metų?

– Laikas labai greit bėga, tiesiog pražioplinau – nėra ką slėpti. Atrodė, 
kad jie šaukiami pagal poreikį arba vieną kartą per metus. Pasirodo – 
du. Kadangi maniau, kad kartą per metus, tai ir neskubėjau, o porei-
kio realaus ir nebuvo. Pažadu pasitaisyti.

Daugiau taupyti ar daugiau padaryti?
Loreta BATAITIENĖ

Nusprendus asfaltuoti, 
įrengti apšvietimą ir 
šaligatvius Daukantiškių 
kaime esančioje Atžalyno 
gatvėje buvo sakoma, 
kad po tokios didelės 
investicijos Gelgaudiškio 
seniūnija ilgai nematys 
lėšų gatvių asfaltavimui. 
Tačiau gelgaudiškiečiams 
pasisekė, kai savivaldy-
bės taryba nusprendė 
Atžalyno gatvės asfalta-
vimą pratęsti su ja bes-
iribojančioje Mokyklos 
gatvėje.

Pabalsavę pradėjo 
rūpintis

Kai Lietuvos automobilių 
kelių direkcija rajonui papil-
domai atseikėjo 88,2 tūkst. 
eurų, šie pinigai buvo skirti 
dviejų kelių remontui. Tik po 
kurio laiko savivaldybės ta-
rybos nariai susizgribo, kad 
balsavo už Mokyklos gatvės, 
esančios Gelgaudiškyje, asfal-
tavimą ir žvyrkelio remontą 
kelyje Juškakaimiai–Šilgaliai, 
tačiau nežino, kokie darbai bus 
atlikti.

Dėl 1786 metrų žvyrkelio 
Juškakaimiai–Šilgaliai remon-
to, kuriam numatyta 27,7 tūkst. 
eurų, politikams klausimų lyg 
ir nekilo. Tačiau susimąstyta, 
kokie darbai už 60 tūkst. eurų 
numatyti Mokyklos gatvės 395 
metrų atkarpoje. Todėl gegu-
žės 12-ąją savivaldybės tarybos 
Ūkio ir verslo komiteto nariai, 
vadovaujami Vilhelm Haase, iš-
važiuojamojo posėdžio metu 
situaciją vertino investicijų 
laukiančioje Mokyklos gatvė-
je. „Tikriausiai ne tik mums, 
bet ir gyventojams svarbu, ar 
asfaltuojant kelią bus keičiami 
kelio bortai, ar bus asfaltuoja-
mos automobilių stovėjimo 
aikštelės, kur įrengs buitinių 
atliekų ir rūšiuojamoms atlie-
koms skirtų konteinerių aikš-
teles?“- klausimus diskusijai 
pateikė V.Haase. Jis atkreipė 
dėmesį, kad Mokyklos gatvėje 
išties intensyvus eismas, o kelio 
būklė prasta – asfaltas nelygus, 
sulopytas, yra pavojingų duo-
bių, o kelio borteliai išvirtę.

Kelio nelygumams 
borteliai įtakos neturi

Savivaldybės Ūkio, archi-
tektūros ir investicijų skyriaus 
vedėjas Arvydas Šlėderis pa-
aiškino, kad lėšos skirtos tik 

Mokyklos gatvės asfaltavimui, 
todėl automobilių stovėjimo 
aikštelės nebus atnaujinamos 
ir kelio bortelių nei tvarkyti, 
nei keisti nenumatyta. Gatvės 
danga pirmiausia bus frezuo-
jama, paskui klojamas 4 centi-
metrų išlyginamasis sluoksnis 
ir asfaltas.

„Turime nuspręsti, ar no-
rime brangiau remontuoti 
dvi–tris gatves, ar taupydami 
– penkias–šešias gatves per 
metus. Keliame klausimą, ar 
reikia kelio bortų Šakių mies-
to asfaltuojamose gatvėse, 
nes ten jų išvis nėra. O jeigu 
gelgaudiškiečiai nori ko nors 
išskirtinio, tai turi pagalvoti, 
kad nori kitų sąskaita? Reikia 
vienodai taupyti tvarkant 
visus rajono kelius“,- atsakė 
A.Šlėderis. „Bus lygus kelias, 
ir ko čia daugiau reikia“,- pri-
tarė savivaldybės tarybos na-
rys Artūras Varankevičius. 
Gal kreivų bortelių taisymą 
patikėti seniūnijai? Seniūnas 
Vincas Dabravolskis patikino, 
kad seniūnijai tai per brangi 
investicija.

A.Šlėderis paskaičiavo, kad 
asfaltuojant Girėnų gatvę bor-
telių keitimas kainuotų apie 
100 tūkst. eurų. Prie gerbūvio 
kūrimo gali prisidėti patys gy-
ventojai, tačiau suabejota, ar 
visi geranoriškai tam pasiruo-
šę skirti pinigų. „Asfaltuojant 
gatvę vandeniu užtvindysite 
automobilių stovėjimo aikšte-
les“,- pastebėjo gatvės seniū-
naitis Saulius Urbanavičius. 
Tačiau ši problema, regis, ne-
bus sprendžiama.

Nei vizijos, nei aikštelių
Prie Mokyklos gatvės liks 

tik viena buitinių atliekų kon-

teinerių aikštė, o kitoms nau-
jas vietas parinko seniūnas 
V.Dabravolskis. Jų įrengimas 
buvo numatytas balandį, tačiau 
Marijampolės atliekų tvarkymo 
centras darbų dar nepradėjo. 
Tarybos narių nuomone, gali 
atsitikti taip, kad pirmiau bus 
išasfaltuota gatvė, o tik paskui 
pajudės konteineriams skirtų 
aikštelių statybos.

Gyventojai labiausiai apgai-
lestavo, kad asfaltuojant gatvę 
nenumatytos naujos automo-
bilių stovėjimo vietos. Būtų 
racionalu jas įrengti išplatinus 
kelią, tačiau tokie darbai pro-
jekte nenumatyti.

Seniūnaitis S.Urbanavičius 
priminė, jog ne kartą dėl to 
buvo kreiptasi ir į seniūniją, 
ir į savivaldybės adminis-
traciją, tačiau per kelerius 
metus jokio sprendimo ne-
sulaukė. A.Šlėderis sakė, kad 
tarybos narių kompetencija, 
kam paskirti lėšas, o seniūnas 
V.Dabravolskis aiškino, kad tai 
didelė problema, nes pirmiau-
sia reikia nuspręsti, ar racio-
naliau įrengti vieną didesnę 
automobilių stovėjimo aikštelę, 
ar kelias mažesnes, o tada gy-
ventojai raštu turi kreiptis dėl 
poreikio. „Kreiptis galima, bet 
jeigu tam nebus numatyta biu-
džeto lėšų, tai darbai nejudės. 
Biudžetą tvirtina savivaldybės 
taryba“,- sakė A.Šlėderis. Jo pa-
stebėjimu, reikia paisyti ir dar-
žo lysvių naudotojų nuomonės 
– ar jie nesukils, sužinoję, jog 
toje vietoje gali būti įrengiama 
automobilių stovėjimo aikštelė. 
„Manau, kad užtektų vietos ir 
aikštelei, ir lysvėms. Tik tegul 
žmonės naudojasi“,- kalbėjo 
Ūkio, architektūros ir investi-
cijų skyriaus vedėjas. Tarybos 

narys V.Haase įsitikinęs, kad 
tiek Gelgaudiškio, tiek kitoms 
seniūnijoms reikia aiškios vizi-
jos. „Yra architektai, kurie turė-
tų imtis šio darbo, ir kainuotų 
ne jos kūrimas, bet įgyvendi-
nimas“,- sakė V.Haase.

Žmonės laukia 
sprendimų

„Jeigu asfaltuojama gatvė, 
tai ir kelio bortus reikia su-
tvarkyti. Taupyti, žinoma, 
reikia, bet projektus galima 
tobulinti. Nors esu tarybos 
narys, tokių niuansų, kaip bus 
tvarkoma gatvė, negirdėjau. 
Pasikliaujame savivaldybės 
specialistų darbu, bet kai su-
pranti, kad pasiūtą švarką 
gausi be guzikų, tai jau keis-
ta“,- palygino tarybos narys 
Romas Pukinskas. A.Šlėderis 
nuramino sakydamas, kad sa-
vivaldybės taryba, tvirtindama 
trimetę kelių programą, negali 
žinoti tam tikrų niuansų, nes 
ir tikrosios pinigų sumos dar-
bams paaiškėja tik po viešųjų 
pirkimų. „Gatvių priežiūros 
ir asfaltavimo darbų princi-
pai visame rajone turi būti 
vienodi. Negali taip būti, kad 
viename miestelyje gatvę iš-
blizginame, o kitame darome 
atmestinai. Kaip Girėnų gatvėje 
nusprendėme taupyti, taip ir 
Mokyklos gatvėje“,- paaiškino 
A.Šlėderis.

Paaiškėjo, kad sprendimai 
dėl Mokyklos gatvės asfaltavi-
mo priimti ir jų keisti neketi-
nama. Tad išvažiuojamojo po-
sėdžio dalyvių nuomonė įtakos 
neturėjo. Tačiau politikai turėjo 
galimybę išgirsti apie ketverius 
metus gyventojų puoselėjamus 
lūkesčius dėl automobilių sto-
vėjimo aikštelių plėtros.

Gegužės 12-ąją rajone 
registruoti du eismo 
įvykiai – vienas baigėsi 
tragiškai 18-mečio 
dviratininko žūtimi, 
kito metu nukentėjo 
pėsčioji.

Apie 20.15 val. kelyje 
Pilviškiai–Šakiai–Jurbarkas, 
ties Batiškių kaimu esančioje 
sankryžoje Šakiai–Prūseliai, 
kauniečio (gim. 1987 m.) vai-
ruojamas automobilis „BMW 
530 D“ partrenkė ir sužalojo 
dviračiu važiavusį 18 metų 
vaikiną. Jis buvo paguldytas 
į ligoninę, buvo ištiktas ko-
mos ir neišgyveno – maždaug 
po dviejų valandų mirė. Dėl 
kelių transporto eismo saugu-
mo ar transporto priemonių 
eksploatavimo taisyklių pa-
žeidimo pradėtas tyrimas.

Tą pačią dieną, apie 10.40 
val., Šakių miesto centre, 
V.Kudirkos gatvėje, blaivus 
52 metų Adomiškių kaimo, 
Lukšių seniūnijos, gyvento-
jas, vairuodamas automobilį 
„Seat Alhambra“, esant sli-
džiai kelio dangai, kliudė ne-
reguliuojama pėsčiųjų perėja 
ėjusią Išdagų kaime (Šakių se-
niūnija) gyvenančią blaivią 48 
metų moterį. Ji išvežta į Šakių 
ligoninę. Pareigūnai pradėjo 
tyrimą dėl kelių transporto 
eismo saugumo ar transpor-
to priemonių eksploatavimo 
taisyklių pažeidimo.

Gegužės 12-ąją policijos 
pareigūnai šalyje užregis-
travo 37 eismo įvykius, iš jų 
šešiuose buvo sužaloti žmo-
nės, vienas žuvo.

LV inf.

Keturratį 
vairavo 
neblaivus

Ne tik vairuojantiems au-
tomobilius, bet ir dvira-
čius, taip pat keturračius 
galioja ta pati taisyklė – 
būti blaiviems.

Gegužės 12 dieną polici-
joje gautas pranešimas, kad 
apie 18.30 val. Papartynų kai-
me (Šakių seniūnija), Šunkarių 
kaime gyvenantis vyras (gim. 
1994 metais) vairavo kitam 
asmeniui priklausantį ketur-

ratį CFMOTO CFORCE 450L. 
Vairuotojui nustatytas 1.88 
promilės girtumas, jis netu-
rėjo teisės vairuoti transpor-
to priemones.

LV inf.

Šioje Šakių miesto sankryžoje pėsčioji buvo sužalota galimai dėl 
slidžios kelio dangos. R.Čiečkiūtės nuotr.

Savivaldybės Ūkio, architektūros ir investicijų skyriaus vedėjas Arvydas Šlėderis (centre) seniūnaičiui 
Sauliui Urbanavičiui (kairėje) ir tarybos nariui Vilhelm Haase aiškina, kodėl Mokyklos gatvėje klojant 
asfaltą nebus kečiami kelio borteliai. S.Sinkevičiaus nuotr.



3® 2020 m. gegužės 15 d. Penktadienis. Nr. 36 (354)

Verslo taryba siūlo rajono ekonomikos gelbėjimo startą
Tiek verslo atstovai, tiek 

žemdirbiai bandė įrodyti posė-
dyje dalyvavusiam rajono me-
rui Edgarui Pilypaičiui, admi-
nistracijos direktoriui Dainiui 
Grincevičiui ir Biudžeto, 
turto bei strateginio planavi-
mo skyriaus vedėjai Egidijai 
Grigaitienei, kad žlugęs ver-
slas sniego gniūžte nusiris iki 
savivaldybės biudžeto reikalų ir 
kentės visas viešasis sektorius. 
Juk, kaip bebūtų, argumenta-
vo jie, kur kas geriau išlaikyti 
darbo vietas ir surinkti savival-
dybei kuo daugiau gyventojų 
pajamų mokesčio (GPM), kuris 
yra pagrindinis pajamų šaltinis, 
nei kur kas mažiau planuoto 
žemės ir nekilnojamojo turto 
mokesčių,- jie siūlė jį mažinti. 
Juolab kad jau dabar, anot ra-
jono mero, Finansų ministerija 
Šakių rajono savivaldybei pro-
gnozuoja pesimistinę situaciją 
– nebus surinkta 2 mln. 139 
tūkst. GPM. Tai reiškia, kad 
apie pusantro mėnesio biudže-
tinės įstaigos ir visas viešasis 
sektorius su daugiau kaip 2000 
darbuotojų gyvens be pinigų. 
Tuo tarpu skolinimosi galimy-
bės savivaldybei ribotos – ga-
lima skolintis 640 tūkst. eurų, 
tačiau juos bet kokiu atveju teks 
atiduoti per 2021 metus, o net 
ir jie savivaldybės situacijos iš 
esmės neišgelbės.

Pasidžiaugęs, kad akis į 
akį posėdžiauti ir diskutuoti 
lengviau, posėdį pradėjo Verslo 
tarybos pirmininkas Arūnas 
Tarnauskas, vylęsis, kad per 
valandą sprendimai bus rasti. 
Tačiau posėdžiauta apie dvi 
valandas, tik ar tarybos nariai 
– verslininkai ir žemdirbiai 
– skirstėsi tikėdami, kad, jei 
sprendimai ir rasti, bet ar jie 
bus priimtini rajono tarybai.

Kad susipažintų su esama 
verslo situacija, Šakių verslo 
informacijos centras buvo iš-
platinęs anketą, kurioje ver-
slo įmonių vadovai nurodytų 

esamą finansinę padėtį ir pra-
radimus dėl jau tris mėnesius 
besitęsiančio karantino, kurio 
metu visas viešojo maitinimo, 
apnakvindinimo, turizmo, pra-
mogų verslas buvo sustabdytas. 
Ir ne tik – nutrūko eksportas 
ir importas, sustojo statybų, 
transporto sektoriai. Ir nors 
dar pirmadienį dalininkų su-
sirinkime Šakių verslo infor-
macijos centro vadovė kalbėjo, 
kad rajone turime daugiau nei 
500 veikiančių verslo subjektų, 
anketas užpildė tik 21 įmonė. 
Iš jų, konstatavo direktorė, 
šešios įmonės veiklą sustabdė 
dėl šalies Ekstremalių situaci-
jų operacijų vadovo įsakymų ir 
Vyriausybės nutarimų, 38 proc. 
veiklą sumažino visi respon-
dentai, 24 proc. įmonių veiklą 
vykdo įprastai. Vidutiniškai 
visų apklaustųjų apyvarta smu-
ko iki 42 proc. D.Palukaitienės 
nuomone, į anketas atsakė 
tik labiausiai nukentėjusios 
įmonės, dėl to rezultatai to-
kie prasti. Ji pažymėjo, jog į 
valstybinės mokesčių inspek-
cijos pateiktą įmonių, kurioms 
taikomos mokesčių lengvatos, 
sąrašą, nepateko daug rajone 

veikiančių mažųjų įmonių. O 
jų reikia visiems, kad išgyventų, 
juolab sunku prognozuoti, kiek 
laiko tęsis tokia padėtis.

Kas galėtų įmonėms šioje 
situacijoje padėti išgyventi, 
kai tiesioginių instrumentų 
savivaldybė neturi, nacionali-
nė parama rajono kol kas ne-
pasiekia.

UAB „Gelgaudiškio gelžbe-
tonis“ direktorius Edmundas 
Rinkevičius bandė įrodyti, kad 
Lietuvoje situacija visiškai ki-
tokia nei per 2008–2009 metų 
krizę, kai reikėjo susiveržti 
diržus visiems. Dabar pinigų 
yra ir skolintis galimybių yra. 
Todėl reikia kuo labiau didinti 
vidaus vartojimą, kad įmonės 
darbuotojams galėtų mokė-
ti atlyginimus ir mokesčius, 
tuomet nebūtų tiek daug rū-
pesčių. Reikia, anot jo, didinti 
viešuosius pirkimus ir savival-
dybei skolintis ne 600 tūkst., o 
6 mln. eurų. Savivaldybė, anot 
jo, gali veikti per Lietuvos sa-
vivaldybių asociaciją, kitas 
institucijas, kad pasididintų 
skolinimosi limitus. Tačiau 
administracijos direktoriui 
antrinant meras aiškino, jog 

savivaldybei skolintis dides-
nės sumos neleis. E.Pilypaitis 
kalbėjo, kad didžioji savival-
dybės pajamų dalis nukreipta 
darbo užmokesčiui, o skolintis 
teks tam, kad galėtume prisi-
dėti prie projektų, kurie jau 
patvirtinti ir jų nebeatšauksi. 
Norint ką nors mažinti, pritarė 
merui E.Grigaitienė, reikia ko 
nors ir atsisakyti. Iš žemės ir 
nekilnojamojo turto mokes-
čių dalis lėšų buvo nukreipta 
keliams žvyruoti, melioracijos 
projektams vykdyti, Smulkaus 
ir vidutinio verslo plėtros fon-
dui verslui skatinti. Ragino 
siūlyti, ką reiktų išbraukti. 
Savivaldybės atstovai nepri-
tarė, kad šių metų mokesčiai 
visiems būtų mažinami urmu, 
nes ir verslas gyvena skirtingai. 
Tam pritarė ir verslininkė tary-
bos narė Rasita Grincevičienė 
– lengvatas svarstyti reikėtų 
individualiai.

Kokie sprendimai priimami 
kitose savivaldybėse, trumpai 
informavo D.Palukaitienė. 
Anot jos, kadangi 2021 me-
tams žemės ir nekilnojamojo 
turto mokesčių tarifai turi būti 
nustatyti iki liepos 1 d., dau-

gelis savivaldybių dar nėra ap-
sisprendusios. O dėl šių metų 
mokesčių sprendimų yra įvai-
rių. Daugelis siūlo svarstyti 
mokesčių lengvatų klausimą 
pagal individualius prašymus, 
Kauno rajone nutarta atleisti 
50 proc. nuo minėtų mokesčių 
tik tuos verslo subjektus, kurie 
buvo priversti veiklą nutraukti 
– viešojo maitinimo, pramogų 
ir laisvalaikio sektoriams.

Humanišką, vos ne patrioti-
nę kalbą išrėžė daržininkas, ta-
rybos narys Tomas Skaizgirys, 
pasiguodęs, kad tokioje situaci-
joje per 40 metų atsidūrė pirmą 
kartą. Padėtis labai sudėtinga, 
ir dar ne galas, svarstė jis. Tai 
visos Tėvynės išlikimo klausi-
mas. Anot jo, pirmiausia verta 
išsiaiškinti, ar tikrai visi verslai 
nukentėjo. Apie 10–30 proc. 
pajamų neteko daugelis, ir 
klausimas, ar „mes numirsime 
jų negavę, ar atleisime šimtus 
žmonių, ar kaip nors išgyven-
sim“. Atpigo nafta, tai gal kaip 
nors. Svarbu nedaryti tragedi-
jų. „Turime sukti pinigus, kad 
ekonomika vyktų, nes kitaip 
neištempsim. Todėl būkime są-
žiningi, mokėkime mokesčius, 

Praėjusieji buvo geri, bet ar bus pasidžiaugta šiais?

nes reikia išlaikyti darželius, 
mokyklas, jei ne – kreipkimės 
į valdžią. Pabūkime solidarūs ir 
stenkimės ištverti visi“. Matyt, 
daržininkai tiek nenukentėjo, 
replikavo Ramūnas Kaunas, jau 
kuris laikas svarstąs likviduoti 
karvių bandą.

Kad mokesčius mažinti pra-
sminga, pritarė ir tarybos narė, 
žemės ūkio įmonės vadovė 
Raminta Jakilaitienė. Nežiūrėti 
vien tik į save, kad man vienam 
blogai, bet svarstyti ir priimti 
sprendimus, kaip subalansuo-
ti visą sistemą, veikiančią kaip 
susisiekiantys indai, ragino ir 
E.Pilypaitis.

Pagaliau buvo rastas kon-
sensusas, kuris reiškia tik reko-
mendacijas rajono savivaldybės 
tarybai – COVID–19 pande-
mijos pasekmes mažinti ragi-
nant visus nukentėjusiuosius 
šiais metais teikti individua-
lius prašymus rajono tarybai 
dėl mokesčių mažinimo, labai 
svariai argumentuojant, kodėl 
juos reikia mažinti, taip pat ra-
jono tarybai siūlė 2021 metų 
žemės ir nekilnojamojo turto 
mokestį mažinti 20–30 proc., 
peržiūrėti vietinės reklamos 
taisykles ir tarifus, kurie yra 
parengti netinkamai, praplėsti 
prekybos ir maitinimo vietas 
šias paslaugas teikiantiems 
vietos verslininkams.

Taigi viskas priklausys tik 
nuo savivaldybės tarybos, 
kuri nuspręs, ar iš tiesų ra-
jonui svarbu išlaikyti verslą, 
darbingus žmones ir gyvy-
bingą rajoną. Kita vertus, tie 
„einantys“ projektai, kuriems 
reikia savivaldybės prisidėji-
mo, šiandien jau visai kitaip 
vertintini nei tuomet, kai buvo 
patvirtinti. Tikrai ne visus juos 
reiktų vadinti investicijomis, o 
geriausiu atveju – tik lėšų įsi-
savinimu, ypač teikiamus per 
VVG programas, kurios šiomis 
sąlygomis jokios nei socialinės, 
nei juolab ekonominės naudos 
rajonui neduos.

Pirmadienį dalininkai – 
Šakių rajono savivaldybė, 
atstovaujama Ūkio, 
arhitektūros ir investicijų 
skyriaus vedėjo Arvydo 
Šlėderio, bei Šakių verslo 
klubas, atstovaujamas 
pirmininko Vaido 
Morkevičiaus, patvirtino 
viešosios įstaigos “Šakių 
verslo informacijos 
centras“ 2019 metų 
veiklos ataskaitą, 
kurią pristatė įstaigos 
direktorė Daiva 
Palukaitienė. Taip pat 
pristatyti ir patvirtinti 
įstaigos kitų metų planai.

Kitąmet veiklos dvidešimt-
metį minėsiantis Šakių verslo 
informacijos centras kasmet 
tampa vis reikšmingesnis ir 
svarbesnis sprendžiant verslo 
problemas, atstovaujant joms 
savivaldybėje. 2019 metų veik-
los rezultatas teigiamas – 9125 
eurai. Už suteiktas paslaugas 
gauta 26 761 eurų, finansavimo 
pajamos sudarė 38 669 eurus. 
Tai buvo bene geriausi metai 
per pastaruosius trejus metus 
(nuo 2017 m.).

Pagal poreikį konsultuoti 
pradedantys verslininkai re-
gistruojant įmones, surengta 
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mokymų, įmonėms suteikia-
mos buhalterinės apskaitos 
paslaugos. Sėkmingai organi-
zuota tradicinė mugė „Žemei 
bundant“ bei „Derliaus mugė“, 
surengta Verslininko dienos 
šventė, surengtas tradicinis 
konkursas „Sukurta Šakių 
krašte“ įgyvendinant Verslo 
plėtros strategiją organizuoti 
reguliarūs valdžios ir verslo at-
stovų susitikimai, daugiausia 
– Verslo pusryčių formatu, įgy-
vendintas Šakių krašto vietos 
veiklos grupės projektas (su-
rengta dešimt mokymų verslui 
ir bendruomenėms), parengta 
paraiška bendruomeninio ver-
slo mokymų organizavimui 
(gautas 9,97 tūkst. eurų finan-
savimas). Pagal Šakių rajono 
jaunimo sąjungos „Apskirtasis 
stalas“ projektą suorganizuota 
trijų dienų jaunimo verslumo 
stovykla ir trijų dienų jauni-
mo forumas. Vienas iš itin 
reikšmingų darbų – rajono 
Smulkaus ir vidutinio verslo 
plėtros fondo administravi-
mas. Pasak Centro direktorės 
Daivos Palukaitienės, pernai iš 
savivaldybės biudžeto Fondui 
skirta 35 tūkst. eurų paramos, 

verslui paskirstyta 39 780 eurų 
paramos, didžioji dalis – apie 
30 tūkst. eurų – išduota bepro-
centėms paskoloms, kita dalis 
– įmonių įsteigimo išlaidoms, 
įrangai bei mokinių ir studentų 
darbo vasaros atostogų metu 
sąnaudoms kompensuoti.

Pateikdama ataskaitą 
D.Paulukaitienė trumpai ap-
žvelgė ir verslo situaciją rajo-
ne 2019 metais – nors nemaža 
dalimi verslumo lygio augimą 
lemia gyventojų skaičiaus ma-
žėjimas (per 2019 m. jis mažėjo 
mažiausiai palyginti su 2017 ir 
2018 metais), verslumo indek-
sas kito sparčiau, rodydamas 
teigiamas verslumo tendenci-
jas. Įregistruotų ūkio subjektų 
skaičius per praėjusius metus 
išaugo nuo 1016 iki 1057 (4,3 
proc.). Iš visų registruotų veikia 
53,93 proc. ūkio subjektų. Šis 
rodiklis atitinka Marijampolės 
apskrities rodiklį, tačiau 2,3 
karto mažesnis nei šalies vidur-
kis. Sparčiausias augimas išliko 
statybų sektoriuje (registruotų 
subjektų skaičius palyginti su 
2018 m. padidėjo 9,8 proc. (nuo 
51 iki 56). Spartesnis augimas 
pastebimas tik profesinėje, 

mokslinėje, techninėje veikloje 
– 16 proc. (nuo 37 iki 43 sub-
jektų). Deja, veikiančių įmonių 
skaičiaus kitimas – mažesnis, 
jis padidėjo tik 3,2 proc.

Išskirtinis rajono bruožas 
– labai didelis asmenų, užsi-
imančių individualia ekonomi-
ne veikla, skaičius. Statistikos 
departamento duomenimis, 
2019 m., be ūkininkų ir sa-
vininkų, savarankiškai dirbo 
1378 asmenys. Su verslo liu-
dijimais, Valstybinės mokes-
čių inspekcijos duomenimis, 
dirbo 803 asmenys, iš jų nuo 
18 iki 29 metų ažmiaus – 121. 
Daugiausia verslo liudijimų 
įsigyta namų ūkio veikloms 
(137), statybos baigiamiesiems 
darbams (127). Su individua-
lios veiklos pažymomis dirbo 
1077 asmenys, daugiausia jų 
teikė kirpyklų, keleivių trans-
porto bei statybos baigimo ir 
apdailos paslaugas.

Beveik 81 proc. rajono 
verslo įmonių turi mažiau nei 
dešimt darbuotojų. Tokiose 
įmonėse sukurta 21,6 proc. 
visų darbo vietų.

Vidutinis darbo užmokes-
tis (bruto) rajone nuo 2018 

m. ketvirtojo ketvirčio iki 
2019 m. trečiojo ketvirčio pa-
kilo iki 1065,50 euro – 81,6 
proc. šalies vidurkio (2018 
m. – 80 proc.). Darbo užmo-
kestis, anot D.Palukaitienės, 
yra tiesiogiai susijęs su ūkyje 
kuriama pridėtine verte, ten-
kančia vienam dirbančiajam. 
Išankstiniais duomenimis ji 
tesudaro 1958 eurus, kai ša-
lyje vidutiniškai – 6943 eurus 
vienam darbuotojui. Bendra 
rajono ūkyje sukuriama pri-
dėtinė vertė palyginti su 2017 
m. užpernai išaugo 25,7 proc. 
ir sudaro 67,275 mln. eurų. Tai 
leidžia prognozuoti, kad rajono 
ūkio subjektai ima orientuotis 
į aukštesnę pridėtinę vertę ku-
riančias ūkio šakas.

Statistikos departamento 
duomenimis, materialinės in-
vesticijos vienam rajono gyven-
tojui 2018 m. sudarė 1316 eurų, 

o tai 85 proc. Marijampolės ap-
skrities investicijų lygio ir tik 46 
proc. šalies investicijų vienam 
gyventojui lygio. Tiesioginių 
užsienio investicijų tendenci-
jos teigiamos – per 2018 m. jos 
augo 14 proc.

Ta pačia kryptimi vykdant 
verslo strategiją planuojama 
dirbti ir šiais metais, kurie ne-
abejotinai paliks ryškų korona-
viruso pandemijos pėdsaką.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Rajono meras Edgaras Pilypaitis ir jam pritariantys administracijos direktorius Dainius Grincevičius bei Biudžeto, turto ir strateginio 
planavimo skyriaus vedėja Egidija Grigaitienė aiškino, kad galimybės skolintis rajono savivaldybei yra labai ribotos, todėl lėšos skolinamos 
tik įgyvendinamų projektų, kurių nebegalima atšaukti, finansavimui. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Vietoje raudonų ikrų – blynai? 
Atrodo, kad dešimtmetį 

planuoti darbai įsibėgėjo, jau 
tada viltasi, kad greitu metu 
vidiniame ligoninės kieme bus 
nugriauti ir akis rėžiantys du 
apleisti pastatai – vienas prie 
pat ligoninės prišlijęs pastatas, 
kuriame kadaise buvo ligoninės 
skalbykla ir virtuvė, kitas – bu-
vęs vaistinės pastatas, kuriame 
šiuo metu glaudžiasi paramos 
ir labdaros fondas „Gera da-
lytis“. O nugriovus pastatus ir 
sutvarkius kiemą svajota, kad 
jame atsiras ir naujos erdvios 
automobilių stovėjimo aikšte-
lės, kuriose darbuotojų auto-
mobilių apstu net karantino 
metu, kai ligoninė net nedirba 
visu pajėgumu. Deja, likę dar-
bai vis dar sąstingio taške. 

Į susitikimą su Ūkio ir ver-
slo komiteto nariais bei rajono 
administracija atskubėjęs Šakių 
ligoninės vadovas Algirdas 
Klimaitis šypsodamasis pa-
stebėjo, jog į Šakių pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centro bei Šakių ligoninės 
aikštelę V.Kudirkos gatvėje 
susirinko bene visa rajono 
valdžia. „Reikia ligoninės kie-
mo viduje padaryti tvarką. Ir 
mūsų gydytojai, ir slaugytojos 
atvyksta ne tik iš Šakių, bet ir 
iš kitų miestų. O tvarkingas 
automobilių pastatymas tam 
tikra prasme paveikia ir sau-
gumą. Automobiliais užstaty-
tas kiemas ir visi įvažiavimai, 
kuo viskas baigtųsi pasitaikius 
ekstremaliam įvykiui? Tad vis-
ką sutvarkius būtų išspręsti ir 
eismo saugumo, ir civilinio 
saugumo klausimai“,- kalbėjo 
ligoninės vadovas.

Planines paslaugas pradeda 
teikti ir ambulatorijos 
Rajono gydymo įstaigos 
pamažu grįžta į įprastą 
ritmą. Tačiau užkirsti ke-
lią galimam COVID–19 pli-
timui kiekviena gydymo 
įstaiga turėjo pasiruoš-
ti ir savo darbą organizuo-
ti pagal pasirengtą bei su 
Nacionaliniu visuomenės 
sveikatos centru suderin-
tą paslaugų atnaujinimo ir 
teikimo planą. Iš pradžių 
įstaigos dirbs ne pilnu pa-
jėgumu ir pirmenybę vis 
dar teiks nuotolinėms pa-
slaugoms.

Anot savivaldybės gydyto-
jos Editos Zubrickienės, Lekėčių 
ambulatorija ir Šakių pirminės 
asmens sveikatos priežiūros 
centras (PASPC) startavo pir-
mieji, šios gydymo įstaigos pla-
nines paslaugas pradėjo teikti 
vakar. Nuo pirmadienio Šakių 
PASPC bus tęsiamas ir planinis 
odontologų darbas. Pirmadienį 
planines paslaugas pradeda 
teikti ir Kidulių ambulatorija, 
o gegužės 25 dieną ir plani-
nes, ir odontologines paslaugas 
teiks ir “Panemunių“ ambulato-
rija. Šią dieną planines paslau-
gas savo pacientams pasiruo-
šusios teikti ir Lekėčių ambu-
latorijos odontologės. Birželio 
1–ąją planinis odontologų dar-
bas bus tęsiamas ir Kidulių 
ambulatorijoje. Savivaldybės 
gydytoja pasakojo, kad rajo-
no medikų nuotaika gera, jie 
pasiruošę kibti į darbus pagal 
naują tvarką ir vėl teikti plani-
nes paslaugas. „Džiaugiamės, 

kad kol kas iš šios balos išlipo-
me sausi, virusu neapsirgo nė 
vienas mūsų medikas“,- kalbė-
jo E.Zubrickienė.  

Kudirkos Naumiesčio pirmi-
nės sveikatos priežiūros centro 
vyriausioji gydytoja Audronė 
Račiūnienė taip pat patikino, 
kad planines paslaugas pradės 
teikti jau pirmadienį. „Griežtai 
vykdome ministro įsakymą, iš 
pradžių dirbsime 50 procen-
tų pajėgumu. Mūsų koman-
da dirbo ir karantino metu, 
tik teko prisitaikyti prie nau-
jų reikalavimų, o dabar esame 
pasiruošę teikti ir planines pa-
slaugas. Vakar medikai patik-
rinti dėl COVID–19 infekcijos 
– visi sveiki ir pasiruošę dirb-
ti, viruso nebijome“,- kalbėjo 
A.Račiūnienė. 

Sveikatos apsaugos minis-
terijos pateikia informaciją, 
jog kiekvienos gydymo įstai-
gos plane pagal savo infras-
truktūrą būtina apskaičiuoti ir 
pateikti maksimalų galimą pri-
imti pacientų skaičių per die-
ną, konsultacijoms ir procedū-
roms reikalingų kabinetų skai-
čių, numatyti jų užimtumo ir 
dezinfekcijos tvarką. Taip pat 
plane turi būti numatyti įstai-
gos ir personalo veiksmai, jei 
gydymo įstaigoje būtų identifi-
kuotas COVID–19 atvejis.

Atnaujinus paslaugas prio-
ritetas ir toliau bus teikiamas 
nuotoliniam paslaugų teikimo 
būdui, pavyzdžiui, vaistų ir me-
dicinos pagalbos priemonių iš-
rašymas, elektroninių nedarbin-
gumo pažymėjimų išdavimas ar 

tęsimas, šeimos gydytojo kon-
sultacijos, būtinųjų tyrimų pa-
skyrimas, o tiesioginis kontak-
tas su pacientu bus organizuo-
jamas tik tuo atveju, kai reikia-
mos paslaugos neįmanoma su-
teikti nuotoliniu būdu.

Keičiasi ir registracijos pobū-
dis. Į gydymo įstaigos registra-
tūrą pacientai gali kreiptis tik 
dėl nuotolinių paslaugų, o dėl 
vizito pacientą turi užregistruoti 
gydytojas ar slaugytojas. 

Pirminės gydymo įstaigos 
taip pat turi užtikrinti pacien-
tų srautų valdymą, atskirda-
mos virusinės infekcijos simp-
tomų turinčius pacientus nuo 
šių simptomų neturinčių pa-
cientų, o nuo virusinės infek-
cijos simptomų neturinčių pa-
cientų – vyresnius nei 60 metų 
ir lėtinėmis ligomis sergančius 
pacientus. Pastarajai pacientų 
grupei skirtinos atskiros priėmi-
mo valandos užtikrinant, kad 
įstaigos viduje pacientams ne-
reikėtų laukti. Be to, prie kabi-
neto durų laukti gali ne dau-
giau kaip vienas pacientas. 
Paslaugos turi būti teikiamos 
tik joms paskirtu laiku. 

Ministerija rekomenduoja, 
kad visi pacientui paskirti ty-
rimai ir procedūros būtų atlik-
ti vieno vizito metu.

Pirmame etape rekomen-
duojama priimti ne daugiau 
kaip 50 proc. maksimalaus 
per dieną galimo priimti pa-
cientų skaičiaus, vėliau – atsi-
žvelgiant į šalies epidemiolo-
ginę situaciją.

LV inf. 

Ir dėl medikų, ir dėl 
pacientų

„Jau daugiau nei aštuone-
rius metus ruošiamasi šios 
teritorijos sutvarkymui. Kai 
užklumpa sveikatos proble-
mos, gydytojus nešiojame ant 
rankų, o kai reikia padėti – ran-
kas nuleidžiame. Manau, kad 
turime nugriauti du senus pa-
status, kurių vietoje galėtume 
padaryti automobilių stovėjimo 
aikšteles. Su esamos aikštelės 
plėtra patarčiau susilaikyti ir 
prioritetą atiduoti pastatų grio-
vimui. Iškasus pamatus būtų 
galima padaryti ir pagrindą 
aikštelės įrengimui, vienu metu 
nušautume du zuikius“,- į su-
sirinkusius kolegas kreipėsi 

Ūkio ir verslo komiteto pir-
mininkas Vilhelm Haase. Tam 
pritarė ir tarybos narys Juozas 
Bertašius, kuris pastebėjo, kad 
sutvarkius ligoninės teritoriją 
bus patogiau tiek gretimose 
gydymo įstaigose dirbantiems 
žmonėms, tiek jų pacientams. 
Anot jo, pirmas darbas – nu-
griauti senus pastatus, kurie, jo 
teigimu, kenkia ligoninės pres-
tižui, o vėliau rekonstruoti jau 
esamas automobilių stovėjimo 
aikšteles. 

„Reikėtų paskaičiuoti, kiek 
šie darbai atsieitų ir kiek kai-
nuotų jau esamų stovėjimo 
aikštelių rekonstrukcija bei 
pastatų nugriovimas. Tada ir 
nuspręsime, kam teikti pirmu-

mą. Kai dar nebuvo karantino, 
automobiliai būdavo nusidrie-
kę ir kitoje kelio pusėje, iki pat 
tvenkinuko. Reikia atsižvelgti 
ir į saugumą. Suprantu, kad 
reikia praplėsti aikšteles ir li-
goninės darbuotojams, tačiau 
neužmirškime ir pacientų“,- 
kalbėjo jis.

Ragina palaukti 
Savivaldybės Ūkio, ar-

chitektūros ir investicijų 
skyriaus vedėjas Arvydas 
Šlėderis pabrėžė, kad imantis 
tokių darbų svarbiausia išsi-
aiškinti, kiek jie pareikalaus 
finansų. „Pastatai nurašyti 
jau 2012 metais. Domėjomės 
ir ieškojome, kas galėtų im-

tis nugriovimo darbų. Pernai 
siūlyta šiuos darbus atlikti už 
72 tūkst., šiandien ši suma jau 
sumažėjusi beveik per pusę. 
Viena įmonė kitą savaitę turėtų 
pateikti preliminarius paskai-
čiavimus, lauksime ir kitų pa-
siūlymų“,- dėstė A.Šlėderis. O 
A.Klimaitis svarstė, kad būtent 
šiuo metu ir reikia nedvejoti bei 
imtis drąsesnių veiksmų. „Per 
krizę 2008 metais renovuotas 
pagrindinis ligoninės pastatas, 
jam paskaičiuota sąmata siekė 
6 milijonus litų, o tilpome į 3 
milijonus litų“,- prisiminė jis. 

Tačiau Romas Pukinskas 
pastebėjo, kad savivaldybės 
tarybos vasario mėnesį patvir-
tintame Strateginiame veiklos 

plane šie klausimai net nebuvo 
gvildenti. „Be to, norint išlaikyti 
stabilią ligoninę reikės dar kar-
tą peržiūrėti savivaldybės biu-
džetą, todėl šiais metais kalbėti 
apie senų pastatų nugriovimą  
nėra nei finansinių galimybių, 
nei išteklių, nei poreikio. Vizija 
gera, tačiau situaciją pagerintų 
ir racionaliai sužymėtos vietos 
jau dabartinėse stovėjimo aikš-
telėse. Aš nesu prieš pastatų 
nugriovimą, žinau, kad šie 
debatai vyksta jau seniai, bet 
būkime realistai“,- savo nuo-
monę išreiškė R.Punkinskas. 
Anot jo, galima paieškoti ir 
kitų problemos sprendimo 
būdų. „Kartais tenka pamirš-
ti raudonus ikrus ir tenkintis 
blynais“,- pridūrė jis.

Jam pritarė ir rajono vado-
vas Edgaras Pilypaitis. Jis prisi-
minė, kad tarybos narius toks 
ligoninės vadovo prašymas su 
visais planuojamais darbais ir 
sąmatomis pasiekė dar sausį, 
tuomet šiems darbams prašyta 
70 tūkst. eurų, tačiau papildo-
mų lėšų prašyta ir Vaikų ligų 
skyriaus išlaikymui. „O iš tary-
bos narių norisi nuoseklumo, 
turime susidėlioti prioritetus 
iškart, o ne draskyti jau su-
formuotą biudžetą. Be to, vis 
dar neaišku, koks bus ligoninės 
finansavimas iš Teritorinės li-
gonių kasos, gal paaiškės, kad 
nereikia nei pastatų griauti, 
nei kiemų tvarkyti, ir galvoti 
tik apie ligoninės išlaikymą. 
Protingiausia būtų palaukti 
ir pasižiūrėti, kur viskas pa-
kryps“,- kalbėjo meras.

pradžia 1 psl.

Avarinės būklės, apleisti pastatai ligoninės kiemo tikrai nepuošia, tačiau vis dar neaišku, kada bus ryžtasi juos nugriauti ir kiek tai kainuos. 
S.Sinkevičiaus nuotr. 
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Didžiuojasi, kad yra zanavykas
Nustebino pasikeitusiu 
įvaizdžiu

Prieš daugiau nei du mė-
nesius LKL paskelbė nutrau-
kianti sezoną dėl koronaviruso 
grėsmės, o tai reiškė, kad savo 
darbus sustabdo ir „Ryto“ ko-
manda. Anksčiau nei planavęs, 
atostogų gavęs vyriausiasis 
sostinės komandos treneris 
D.Adomaitis iškart užsida-
rė savo namuose Vilniuje su 
šeima ir pasinėrė į nelauktas, 
bet visai malonias atostogas. 
„Karantino metu visą laiką 
leidžiame su šeima Vilniuje. 
Mažajai pagelbėju su mokslais, 
visa šeima namuose, ir drauge 
laikomės visų nurodymų, vis 
pažaidžiame stalo žaidimus. 
Žinoma, atsirado ir daugiau 
laiko susitvarkyti tiems da-
lykams, kurie iki tol vis buvo 
atidėliojami“,- karantino įspū-
džiais dalinosi vyras.

Aktyviai socialiniuose tin-
kluose besireiškiantis buvęs 
Lietuvos vyrų krepšinio rink-
tinės treneris gegužės pirmąjį 
sekmadienį pasveikino visas 
mamas su Motinos diena, ta-
čiau internautams labiausiai į 
akis krito kardinalūs trenerio 
išvaizdos pokyčiai. Žilstelėjusi 
barzda ir vešlūs plaukai iškart 
tapo itin aptariami internete, 
o nuotrauka apskriejo visą 
Lietuvos žiniasklaidą. Tiesa, 
pats Eurolygos čempionas savo 
pokyčių nesureiškimo ir tiesiog 
teigė, jog tai geras įrodymas, 
kad yra laikomasi karantino. 
„Nieko ypatingo nedariau ir ne-
siekiau. Tiesiog pats karantinas 
atvedė prie tokių pasikeitimų. 
Sulaukiau tikrai nemažai įvai-
rių reakcijų, net nesitikėjau, jog 
sukelsiu tokį šurmulį. Turbūt 
tai pirmas kartas, kuomet turiu 
tokią barzdą ir tokius plaukus. 
Man pačiam tai nauja ir neįpra-
sta“,- nustebęs, kad stebina ki-
tus, kalbėjo krepšininkas.

Trenerio darbas – juodas 
ir sunkus

Sėkmingą krepšininko kar-
jerą, kuri prasidėjo dar nuo 17 
metų, iš Degutinės kaimo kilęs 
vyras užbaigė būdamas 35-erių. 
Per tą laikotarpį lengvojo kraš-
to puolėjo pozicijoje žaidęs 
D.Adomaitis ne tik spėjo tapti 
Lietuvos, Lenkijos čempionu, 
bet ir su Kauno „Žalgiriu“ į 
viršų kelti istorinę 1999-ųjų 
Eurolygos taurę, o dar po 
metų – atsiimti bronzos me-
dalį Sidnėjaus olimpinėse žai-
dynėse.

Paskutinius dvejus krepši-
ninko karjeros metus šakie-
tis praleido Latvijos Rygos 
„Barons“ komandoje ir jau joje 
pradėjo gvildenti naują mintį 
– nenutolti nuo sporto ir pra-
dėti trenerio karjerą. Tuomet 
Lietuvos, Lenkijos ir Latvijos 
lygų čempionas po truputį pra-
dėjo kitaip žiūrėti į treniruočių 
procesą, trenerio darbą. Vos 
tik pakabinęs sportbačius ant 
vinies, D.Adomaitis po mėne-
sio sulaukė skambučio atvykti į 
Slupsko trenerių štabą bei taip 
pradėjo savo trenerio karjerą, 
kuri po trejų metų nuvedė iki 
vieno stipriausių Lietuvos klu-
bų, o dar vėliau – ir iki Lietuvos 
vyrų krepšinio rinktinės. 

„Ateities planus dėliojausi 
gana seniai, ir pirmas žingsnis 

trenerio karjeros link buvo 
dėtas pasirinkus su tuo susi-
jusią studijų kryptį. Tas apsi-
sprendimas atėjo paskutiniais 
krepšininko karjeros metais, 
tačiau dar keletą metų prieš tai 
pradėjau labiau gilintis į tai, ką 
sako treneriai, kokia specifika 
ir kokiais metodais jie dirba. 
Vos tik padėjęs profesionalaus 
krepšininko aprangą į spintą, 
po mėnesio sulaukiau pakvie-
timo dirbti trenerio asistentu 
Lenkijoje ir taip pamažu pradė-
jau savo trenerio darbą“,- savo 
kelią prisiminė pašnekovas.

Nors trenerio darbas įpra-
stam žiūrovui atrodo paprastas 
ir nereikalaujantis labai daug 
pastangų, sostinės krepšinio 
komandos vairininkas tikina, 
jog dirbama praktiškai be at-
ostogų, o atsakomybė yra mil-
žiniška.

„Trenerio darbas daug kam 
atrodo labai paprastas, tačiau 
taip nėra. Aukšto lygio specia-
listas privalo būti pasiruošęs 
kiekvienai treniruotei, kurios 
kasdien vyksta net po kelis kar-
tus. Rungtynėms pasiruošimas 
būna dar intensyvesnis. Mūsų 
darbas prasideda dar vasaros 
metu, kuomet yra komplektuo-
jama komanda. Vėliau dėlioja-
mės savaičių, mėnesių ir viso 
sezono planus, kad komanda 
neišsibalansuotų kažkuriuo 
metu ir optimalią formą įgautų 
svarbiausioms kovoms“,- pa-
sakojo kraštietis.

Per gana neilgą laiką aukštų 
rezultatų kaip treneris pasie-
kęs Griškabūdžio gimnazijos 
auklėtinis atskleidė, jog svar-
biausia – juodas darbas, kuris 
yra neatsiejamas nuo trenerio 
rutinos. „Visų pirma reikia 
daug užsispyrimo. Taip pat 
nebijoti sunkaus darbo, būti 
pasiruošusiam įvairiausiems 
scenarijams. Reikia sugebėti 
susidėlioti pasiruošimo planus, 
žaidybines schemas, derinius, 
visą braižą. Trenerio darbas yra 
juodas darbas. Be užsispyrimo, 
atsidavimo ir reiklumo sau 
bei aplinkiniams nieko nebus. 
Trenerio darbas yra laikinas ir 
nenuspėjamas“,- tikino strate-
gas.

Didžiulė garbė 
atstovauti Lietuvai

D.Adomaitis krepšinį su 
Lietuvos apranga žaidė dvie-
juose Europos čempionatuo-
se, taip pat 1998-ųjų Pasaulio 
pirmenybėse ir bronza vaini-
kuotose 2000-ųjų olimpinėse 
žaidynėse. Kaip vyriausiasis 
treneris šakietis Lietuvos rink-

tinėje debiutavo 2013-aisiais, 
kuomet vadovavo Lietuvos 
studentų rinktinei. Vos po 
trejų metų D.Adomaitis buvo 
išrinktas ir pagrindinės vyrų 
rinktinės strategu bei pajė-
giausius Lietuvos krepšininkus 
treniravo 2017-ųjų Europos ir 
2019-ųjų Pasaulio pirmeny-
bėse. Didžiulę patirtį abejose 
barikadų pusėse sukaupęs 
Vilniaus „Ryto“ strategas pa-
sakoja, kad atstovauti Lietuvai 
jam visada buvo, yra ir bus di-
džiulė garbė bei atsakomybė. 
„Visuomet yra didžiulė garbė 
atstovauti Lietuvai. Man tai 
pats didžiausias ir maloniau-
sias įvertinimas, reikalaujantis 
iš savęs toliau spausti tik mak-
simumą. Tiesa, būti žaidėju po 
Lietuvos trispalve yra viena, o 
vadovauti iš trenerio kėdės 
– visai kas kita. Tai du nesu-
lyginami dalykai. Treneris yra 
atsakingas už visą procesą, už 
rezultatus, ir visa atsakomybė 
krenta ant jo pečių“,- teigė ša-
kietis.

Trenerių amžiumi dar pa-
kankamai jaunas strategas ne-
sustoja tobulintis, turėdamas 
laiko ne tik skaito ir stebi semi-
narus, bet ir stažuotis vyksta į 
pajėgiausių pasaulio krepšinio 
komandų rengiamas stovyklas. 
„Paskutinės vasaros man buvo 
visiškai užimtos ir pilnos dar-
bų, todėl laiko stažuotėms ar 
savęs tobulinimui nelabai ir 
buvo. Iki tol, vos tik turėdamas 
galimybę, vykdavau į Jungtines 
Amerikos Valstijas (JAV) sem-
tis patirties iš pajėgiausių pa-
saulio krepšinio trenerių. Kitas 
variantas – žinių bagažą didinti 
per seminarus. Vieni jų vyksta 
gyvai, kiti – nuotoliniu būdu 
per internetą. Dabar yra pui-
kus metas peržiūrėti nemažai 
informacijos internetu, pa-
klausyti specialistų seminarų 
ir taip išlikti savęs tobulinimo 
kelyje“,- sakė vyras.

Didžiuojasi esąs 
zanavykas

„Viskas prasidėjo dar anks-
tyvoje jaunystėje, gimtajame 
Degutinės kaime, kuomet su 
draugais, nepaisydami oro są-
lygų, sveikatos problemų ir kitų 
bėdų, pasinėrėme į krepšinio 
malonumą. Dar artimiau su 
krepšinio kamuoliu susipaži-
nau Griškabūdžio gimnazijoje, 
ten lankiau krepšinio būrelį, 
kuriam vadovavo dabartinis 
gimnazijos direktorius Arūnas 
Šalnaitis. Tuomet pradėjau 
atstovauti Šakiams, palikau 
gerą įspūdį ir sulaukiau kvie-

UAB „STORAS MEDIS“
SUPERKAME:   JUODOJO IR SPALVOTOJO METALO LAUŽĄ;
                                         NEREIKALINGĄ BUITINĘ TECHNIKĄ;
                                         AKUMULIATORIUS;
                                         TELEVIZORIŲ IR KOMPIUTERIŲ PLOKŠTES;
                                         BUITINIUS LAIDUS;
                                         AUTOMOBILIUS. IŠDUODAME PAŽYMAS
                                         IŠREGISTRAVIMUI.
GALIME PASIIMTI PATYS.
PARDUODAME  ĮVAIRIAS  NAUDOTAS AUTOMOBILIŲ DALIS.
VALIŲ G.29, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJ. SAV. 
DIRBAME: I-V   8 - 17,  VI   8 -13  Tel.: 8 699 95390, 8 655 20413  R-
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UAB “Vilkdara”, Kęstučio g. 19, Šakiai (buvusios tarpkolūkinės kieme).
Tel. 69-169, 8-682 68-321, 8-615 44-618 www.vilkdara.lt

Brangiai 
superkame
juodojo metalo LAUŽĄ

Prekyba akmens anglimi, 
durpių briketais, 

fasuota anglimi po 25 kg
ŽIEMOS IŠPARDAVIMAS
Mieste atvežame nemokamai

R-0282

Gauta nauja akmens anglių siunta

NUOTOLINIS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 
TARYBOS POSĖDIS

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

Komitetų posėdžiai vyks:
Gegužės 19 d. (antradienį) 10.00 val., 

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

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

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

Nuotolinis Finansų ir rajono plėtros komiteto posėdis.
Sekretoriato vedėja Inga Kanapeckienė R-0290

 
UAB „AUGA Grūduva“ 

Ieško darbuotojų, galinčių ir norinčių 
vasaros metu užsidirbti iki 5 Eur per val. 

 
Darbo pobūdis cukrinių runkelių ravėjimas 
Darbo vieta Gotlybiškių k., Šakių r. 
Darbo laikas 2020 m. gegužės - liepos mėn. 
Atlyginimas iki 5 Eur per valandą bei iki 50 Eur per 

dieną priklausomai nuo atlikto darbo 
kiekio ir kokybės 

Amžius visi asmenys, norintys ir galintys dirbti 
laukuose, vyresni, negu 14 m. 

Reikalavimai gera sveikata ir gera nuotaika, noras dirbti 
ir užsidirbti, kruopštumas, atsakingumas 

Tel. pasiteirauti: 8 600 50671 
 

R-0238

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

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

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

Paraiškos pateikiamos lietuvių kalba iki 2020 m. gegužės 
28 d. 17:00 val., adresu: Šakių rajono savivaldybės adminis-
tracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriui, Bažnyčios g. 
4, Šakiai. 

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiū-
lymais, vyks 2020 m. gegužės 29 d. 11:00 val. Šakių rajono 
savivaldybės administracijos 214 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. 
Telefonas pasiteirauti (8 345) 66 138. Savivaldybė gyvenamų-
jų patalpų pirkimo metu gali priimti sprendimą padidinti ar 
sumažinti pirkimo dalių skaičių. R-0289

Vilnonės antklodės. 
Gegužės 21 d. (ketvirtadienį)

14.00 Griškabūdis (turgus)
14.15 Žvirgždaičiai
14.30 Kudirkos Naumiestis (turgus)
14.45 Sintautai
14.55 Išdagai
15.10 Šakiai (ūkininkų turgus)
15.30 Gelgaudiškis
16.00 Lukšiai
16.15 Gerdžiūnai
16.25 Kriūkai
16.40 Lekėčiai

Gamintojų kainomis parduosime vil-
nones viengules (54 €), dvigules (60€), 
vaikiškas (35 €) antklodes, vilnonius 
čiužinius (paklotas) įvairių išmatavimų 
(47€-61 €), vilnones pagalves (19 €), 
patalynės komplektus (28-31 €), vilno-
nius suktus siūlus - 19 €/kg. 

Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė labai higieniška. Ji higroskopiška (gali daug drėg-
mės sugerti ir išgarinti), nesielektrina, lengva, šilta, gerai praleidžia ultravioletinius spindulius, 
sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis, tinka naudoti tiek vasarą, tiek žiemą.
Priimami užsakymai telefonu po 20 val., pristatome nemokamai. 

Tel. 8-698 71-270, www.verpykla.lt
PAKRUOJO RAJONO LYGUMŲ VILNŲ VERPYKLA R-
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timo keltis į Panevėžio sporto 
mokyklą. Taip nuo 13 metų, 
atskirtas nuo tėvų ir draugų, 
palikęs gimtuosius namus, 
žengiau dar rimtesnius žings-
nius svajonės link, o nuo 17 
metų profesionalią karjerą 
pradėjau Vilniaus „Statybos“ 
komandoje“,- papasakojo 
Eurolygos čempionas. Kartas 
nuo karto gimtajame krašte 
apsilankantį olimpinių žaidy-
nių prizininką visada užplūsta 
tik patys maloniausi prisimi-
nimai, o Degutinės kaime vis 
dar gyvena ir garbingo amžiaus 
sulaukęs tėtis. „Iš vaikystės ir 
gyvenimo Šakių rajone man yra 
likę tik šilčiausi prisiminimai. 
Žinoma, didžiausi nuopelnai 
atitenka tėvams, kurie įskiepijo 
patriotiškumą, atsakingumą ir 
darbštumą. Visada su malonu-
mu sugrįžtu į gimtąjį kraštą, 
kuriame iki šiol gyvena mano 
tėvelis. Susitinkame su drau-
gais, kaimynais, pažįstamais. 
Kaip tik gegužės viduryje su 
broliais į Degutinę sugrįžome 
pasveikinti tėvelio su garbingu 
94-uoju gimtadieniu“,- atviravo 
pašnekovas. Jis tikino visuomet 
su pasididžiavimu kalbantis 
apie Šakių rajoną ir savo šaknis. 
„Visą gyvenimą didžiavausi, kad 
esu zanavykas, ir visi tą puikiai 
žino. Tėviškė ir gimtas kraštas 
mano širdyje visuomet užima 
ir užims ypatingą vietą. Nors 
Vilniuje mano namai, tačiau tė-
viškė yra viena ir nepakeičiama 
bei liekanti visam gyvenimui“, 
– ryžtingai savo jausmus dėstė 
iš Šakių rajono prieš 13 metų 
išvykęs D.Adomaitis

Visos svajonės yra 
pasiekiamos

Buvęs Lietuvos vyrų krepši-
nio rinktinės strategas pasako-
jo aktyviai stebintis krepšinio 
būklę gimtajame Šakių rajone ir 
džiaugėsi gerus rezultatus ro-
dančia Šakių „Vyčio“ komanda. 
„Nuolat pasižiūriu, kaip sekasi 
Šakių krepšinio komandai. Yra 
tekę ir apsilankyti namų rung-
tynėse. Džiugu, kad krepšinis 
Šakiuose vis dar gyvas ir pakan-
kamai aukšto lygio. Norėtųsi, 
kad kažkada mūsų kraštas tu-
rėtų krepšinio komandą LKL, 
tačiau tai įgyvendinti nėra 
lengva. Svarbiausia, jog kryp-
tingai ir pavyzdingai dirba pati 
organizacija, komanda žaidžia 
puikiai ir galbūt ateityje pavyks 
pasiekti šį tikslą“,- pozityvą 
skleidė pašnekovas.

Iš mažai kam žino-
mo Degutinės kaimo kilęs 
D.Adomaitis skaitytojams ir 
Šakių rajono jaunimui palin-
kėjo turėti svajonių, jų siekti ir 
niekuomet nepamiršti gimtųjų 
namų. „Visų pirma palinkėčiau 
niekada neužmiršti savo šaknų 
ir prisiminti tuos žmones, kurie 
padėjo jums užaugti kaip asme-
nybėmis. Kitas svarbus daly-
kas ir palinkėjimas – kelti sau 
aukščiausius tikslus ir niekada 
nebijoti suklysti. Bus kluptelė-
jimų, nesėkmių, bet tvirtas yra 
ne tas, kuris tik eina į viršų, bet 
tas, kuris suklupęs sugeba atsi-
stoti ir eiti toliau. Visi dalykai 
yra pasiekiami, visos svajonės 
yra įgyvendinamos, tereikia jų 
siekti sunkiu darbu, nes niekas 
be jo neateina“,- linkėjo pripa-
žinimo krepšinio pasaulyje su-
laukęs šakietis.

Mantas Aleksa

pradžia 1 psl.

Buvęs Lietuvos vyrų krepšinio rinktinės treneris Dainius Adomaitis 
(kairėje) su vienu perspektyviausių žaidėjų Domantu Saboniu. 
D.Adomaičio archyvo nuotr.
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Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą IV aukšte, mūriniame 
name, Šakiuose, kaina sutartinė. Tel. 
8-675 12-314.
1 kambario butą Šaulių g., Šakiuose. 
Tel. 8-650 36-887.
2 kambarių butą II aukšte (pietų pusė-
je, ramioje vietoje, šalia vaikų darželis). 
Tel. 8-618 04-688.
Butą Kiaulupiuose. Tel. 8-606 81-
959.
Mūrinį namą Šešupės g., Šakiuose 
(12a sklypas, ūkinis, garažas). Tel. 8-
656 74-763.
2 aukštų sodo namelį Šilgaliuose 
(apšiltintas, tvarkingas). Tel. 8-626 
41-082.
Mūrinį namą Bliuviškiuose (36a, 
mūrinis ūkinis, garažas). Tel. 8-621 
43-122.
Medinį namą su mūriniais ūkiniais 
pastatais Paluobių k., Griškabūbžio 
sen. (16a žemės sklypas). Tel. 8-621 
35-068.
Sodybą Gelgaudiškyje (sklypas 18a). 
Tel. 8-685 60-220.
Sodą Šilgaliuose - 1200€. Tel. 8-631 
33-229.
6a sodą Šilgaliuose (kadastro matavi-
mai). Tel. 8-616 75-548.
6.29a sodą Šilgaliuose (yra namukas). 
Arba mainais į laiptinės remontą. Tel. 
8-635 77-950.
13.88421 ha žemės ūkio paskirties 
žemės sklypą Bagdžių k., Kidulių sen., 
Šakių r. Tel. 8-603 74-577.

Transporto 
priemonės
2005m. OPEL COMBO 1.3 CDTI (51 kW, 
pilkas, iš Belgijos) - 1350€. Tel. 8-601 
20-330.
2004m. NISSAN MICRA 1.2 (48 kW, 
benzinas, iš Vokietijos, TA iki 2022 04 
mėn.) - 950€. Tel. 8-601 20-330.
2007m. RENAULT MEGANE 1.5D (78 
kW, pilkas, sedanas, iš Belgijos) - 
1650€. Tel. 8-645 12-103.
2000m. RENAULT SCENIC 1.6 (benzinas 
- dujos, TA iki 2020 09 mėn.) - 450€. 
Tel. 8-601 20-330.
2002m. VW PASSAT B5+ 1.9D (96 kW, 
universalas, kablys) - 1250€. Tel. 8-676 
90-513.
2004m. VW POLO 1.2 (40 kW, benzi-
nas, sidabrinis, 4 durys, TA iki 2022 04 
mėn.) - 950€. Tel. 8-601 20-330.
Pigiai priekabą „Zubrionok“. Tel. 8-655 
86-090.

Autodetalės
Dalimis: 1995m. VW PASSAT 1.9 TDI (66 
kW), 1999m. VW GOLF 1.9 TDI (81 kW). 
Tel. 8-687 20-615.
Dalimis: Audi A-6, C-4, A-4, B-4, A-80, 
A-100, A-3, VW PASSAT, VW GOLF, VW 
SHARAN, VW TRANSPORTER, VW LUPO, 
BORA, VW POLO, VW CADDY, OPEL AS-
TRA, VECTRA, ZAFIRA, OMEGA, MERI-
VA, RENAULT LAGUNA, ESPACE, SCENIC, 
FORD GALAXY, TRANSIT, FOCUS, MER-
CEDES BENZ SPRINTER, NISSAN ALME-
RA, TINO, CITROEN XSARA PICASSO, 
PEUGEOT 406, ŠKODA OCTAVIA, VOLVO 
V-40, VOLVO S-80, TOYOTA YARIS. Tel. 
8-699 74-655, 8-652 15-699.
Dalimis: 2005m. OPEL VECTRA 1.9 CDTI, 
2004m. OPEL SIGNUM 2.2, 2000m. VW 
PASSAT 1.9 TDI. Tel. 8-601 20-330.
Kablius automobiliams VW GOLF, AUDI 
A4, A6, SEAT ALHAMBRA, OPEL ZAFIRA. 
Tel. 8-687 20-615.
VW, AUDI, OPEL, RENAULT, TOYOTA 
skardinius ratlankius R16, R15, R14. 
Tel. 8-687 20-615.
Žiemines ir vasarines padangas R16, 
R15, R14, R13. Tel. 8-687 20-615.

Žemės ūkio 
technika
4t priekabos ašį su stebulėmis, metali-
nį plūgo ratą. Tel. 8-620 13-115.
Lenkišką 5 ratų grėblį - vartytuvą, 
kabinamą prie traktoriaus - 110€. Tel. 
8-609 08-653.
1991m. MTZ-82 su frontaliniu krautu-
vu, traktoriuką - vejapjovę, bulvines 
akėčias. Tel. 8-613 58-932.
Rotacinį grėblį (itališkas reduktorius, 
2014m.) - 830€. Tel. 8-615 38-263.
Rusišką diskinę šienapjovę, grėblį 
„Dobilas“. Perku dalginę šienapjovę. 
Tel. 8-617 30-639.

Buitinė technika
Televizorius, palydovines ir TV antenas, 
internetinius imtuvus, aktyvines kolo-
nėles, automagnetolas, videoregistra-
torius. Tel. 8-675 12-313.
Kompiuterį, monitorių ir kompiuteri-
nę kėdę (naudoti, geros būklės). Tel. 
8-645 19-530.

Baldai
Naudotus baldus: sofas - lovas, miega-
mojo kampus, viengulius ir dvigulius 
fotelius, lovas. Tel. 8-618 26-355.

Statybinės prekės
Polikarbonato šiltnamius, jų 
priedus gamintojo kainomis. 
Pristatome, surenkame. Tel. 
8-656 74-783, Vasario 16-osios 
g.6, Šakiai, UAB „Naubreta“.
Šiltnamius. Greitas pristaty-
mas, montavimo paslauga. Po-
likarbonato dangą, stogelius, 
laistymo sistemas. Tel. 8-659 
08-776, 8-604 98-184.
Lauko dailylentes, terasines ir grindines 
lentas, statybinę medieną (viengubo, 
dvigubo pjovimo), konstrukcinę ob-
liuotą medieną, atraižas. Pristatome. 
Tel. 8-657 58-140.
Nebrangiai statybinę medieną 15x6x4, 
grindines lentas, balkelius. Tel. 8-628 
76-247.
Pušines sausas lentas (viengubo pjo-
vimo). Tel. 8-643 67-330.
Akcija roletams diena - naktis. Pliusuo-
ti roletai. Langai, buto durys, stiklai. 
Geros kainos. Pirkite išsimokėtinai. Tel. 
8-657 59-909.
Statybinę medieną. Pjauname pagal 
užsakymus. Gera kaina - gera kokybė. 
Tel. 8-613 71-277.
Statybinę medieną: dviejų pjovimų - 
110-140€, vieno pjovimo lentas - 70-
90€. Akcija. Tel. 8-630 32-028.
Statybinę medieną 12x12, 12x6, 
10x10, 10x5, 5x5, lentas. Akcija. Tel. 
8-612 98-010.
Statybinę medieną 15x15, 15x5, 10x10, 
12x12, 5x5, lentas. Tel. 8-626 14-881.

Gyvos prekės
Žalmargę 1.2m. pieninių veislės telyčią. 
Tel. 8-621 90-610.
15m. kumelę. Tel. 8-689 33-695.
Kiaulę. Tel. 8-615 85-237.
Kiaulę skerdimui. Tel. 8-686 72-218.
Kiaulę skerdimui Sudargo sen. Tel. 8-
689 41-675. 
Kiaulę skerdimui (po vienų paršų). Tel. 
8-673 79-212.
Kiaules Lukšių sen. Tel. 8-615 97-346.
Paršelius. Tel. 8-618 81-977.
Triušius veisimui: „Belgų milžinai“, 
„Prancūzų avinai“, „Kalifornijos“. Tel. 
8-698 29-610.
Triušiukus. Tel. 8-638 40-989.
10d. kaimiškus žąsiukus, žąsų kiauši-
nius perinimui. Tel. 8-648 77-105.

Kitos prekės
Skaldytas, kaladėmis ir rąsteliais alks-
nines, beržines malkas, juodalksnio 
atraižas - supjautas arba nesupjautas 
pakais. Greitas ir nemokamas prista-
tymas. Tel. 8-699 40-234.

Malkas: beržas - 23€, juodalks-
nis - 20€, ąžuolas - 27€, uosis 
- 28€. Pristatome nemokamai. 
Galime atvežti kaladėmis. Tel. 
8-676 12-020.
Briketus: beržinius ir ąžuolinius - 99€, 
medžio granules 6mm - 159€. Atveža-
me. Tel. 8-622 20-222.
Kokybiškas skaldytas beržines, alksni-
nes malkas, malkas rąsteliais, stambias 
alksnio atraižas. Vežu nemokamai. Tel. 
8-610 45-504, 8-645 34-667.
Beržines, juodalksnines malkas. Skal-
dytas, kaladėmis, rąsteliais. Taip pat 
pjuvenas maišuose - 1 €/vnt. Tel. 8-
698 05-768.
Pigiausiai durpių briketus, stambią 
Kuzbaso anglį, malkas konteineriuose. 
Atvežame. Tel. 8-653 33-222.
Malkas: beržines, alksnines (skaldy-
tos, kaladėmis ir rąsteliais), stambias 
supjautas ir nesupjautas (pakais) 
juodalksnio atraižas. Pristatome ne-
mokamai. 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.
Malkas: beržas, juodalksnis, ąžuolas, 
uosis, skroblas. Skaldytas, kaladėmis, 
rąstais. Tel. 8-634 09-998.
Pigiai malkas. Atvežu. Tel. 8-682 64-201.
Kapotas malkas, sausas beržo, juo-
dalksnio kaladėles didmaišiais, stam-
bias lapuočių atraižas, beržo pjuvenų 
briketus - po 1.20 €/10 kg. Tel. 8-626 
41-082.
Malkas: beržas, juodalksnis, uosis. 
Galime atvežti kaladėmis nuo 5m. 
Tel. 8-602 06-336.
Įvairias malkas dvimetriais. Galiu at-
vežti supjautas ir sukapotas. Tel. 8-615 
97-284, 8-624 32-558.
Atraižas. Supjautos po 30 cm. Arba pa-
kais. Atvežu. Tel. 8-603 28-628.
Sausas spygliuočių malkas supjautas 
kaladėmis - 18€/m. Atvežu po 5m. Tel. 
8-686 72-689.
Pušines atraižas pakais, sausas kapotas 
malkas, lauko tualetus, sandėliukus, 
šulinių apdailas. Atvežu. Tel. 8-648 
61-061.
Lapuočių malkas. Akcija. Tel. 8-607 
13-955.

Lapuočių malkas - 17 €/m. Akcija. Tel. 
8-630 32-028.
Stambias atraižas - 14 €/m³. Dovanoja-
me pjuvenas. Tel. 8-612 98-010.
Uosio, juodalksnio, pušies, drebulės 
malkas. Akcija. Tel. 8-612 98-010.
Lapuočio malkas kaladėmis - 18 €/m. 
Akcija. Tel. 8-612 98-010.
Stambias eglės atraižas - 13 €/m³. 
Dovanojame pjuvenas. Tel. 8-657 
49-552.
Juodalksnio, drebulės, uosio, beržo 
malkas - 17 €/m. Tel. 8-657 49-552.
Lapuočio malkas kaladėmis, skaldytas 
- 19 €/m. Tel. 8-657 49-552.
Uosio, beržo, juodalksnio, drebulės, 
pušies, eglės malkas. Akcija. Tel. 8-
626 14-881.
Stambias eglės atraižas - 11 €/m, dova-
nojame pjuvenas. Tel. 8-626 14-881.
Avienos ir jautienos konservus, jautie-
ną. Tel. 8-620 23-942.
Nebrangiai maistines bulves: vidutines, 
dideles ir sėklines. Tel. 8-652 85-326.
Kiaulienos skerdieną puselėmis: lie-
tuviška svilinta - 2.85 €/kg, lenkiška - 
2.50 €/kg, sprandinę, nugarinę šoninę, 
kumpį. Atvežame. Tel. 8-607 12-690.
Bulves. Tel. 8-674 77-040.
Dideles bulves, kviečius, šiaudus „kit-
komis“. Tel. 8-686 94-592.
Maistines ir mažas bulves “Laura”. Galiu 
atvežti. Tel. 8-629 31-575.
Bulviukus, bulves, žirnius, sėjamąją 
SPU-4. Tel. 8-677 59-049.
Pašarines bulves. Galiu atvežti. Tel. 8-
698 70-826, 8-610 11-958.
Morkas, skanias bulves. Tel. 8-610 
09-006.
Vasarinius miežius Šakiuose. Tel. 8-614 
54-075.
Kviečius, miežius, dideles bulves. Galiu 
atvežti. Tel. 8-685 38-729.
Kviečius, vasarinius miežius ir žirnius. 
Galiu atvežti. Tel. 8-655 58-356.
Kviečius, rugius. Galiu sumalti, atvežti. 
Tel. 8-671 47-452.
Miežius, bulves, GAZ-53. Tel. 8-345 
41-841.
Miežių sėlenas, miltus. Tel. 8-600 06-868.
Amonio salietrą, karbamidą. Atvežu. 
Tel. 8-653 24-217.

Melasą, išvalytus vasarinius miežius, 
kviečius, kvietrugius, avižas, mišinius, 
vikius, pelėžirnius, žirnius. Beicuojame. 
Atvykstame į namus. Daugiamečių žo-
lių sėklas. Atvežame. Tel. 8-634 41-466.
Melasą, 200-600-1000l talpas, 220-
380V malkų skaldykles, rankinę žolės 
sėjamąją, grūdų malūnus, traiškytuvus, 
burokų tarkas, sviestamušes, pieno se-
paratorius, daugiamečių žolių sėklas, 
pašarinius grūdus, traiškytus mišinius, 
kukurūzus. Tel. 8-658 97-372.
Gyvatvorines ir kolonines tujas nuo 0.3 
iki 0.9m. Tel. 8-655 60-183.
Gyvatvorines ir kolonines tujas, kalni-
nes pušeles. Tel. 8-615 36-159.
Rulonais šiaudus, šieną, šienainį, kvie-
čius. Atvežu. Tel. 8-614 51-985.
Naudotą benzininę savaeigę žoliapjo-
vę. Tel. 8-613 02-526.
Naudotą ketaus vonią. Tel. 8-682 42-447.

Naudotus baldus, buitinę tech-
niką, dviračius, žoliapjoves iš 
Vokietijos. Tel. 8-612 15-862, 
Kęstučio g.19-7, Šakiai.
Lauko skalbinių džiovyklą (nauja, su-
kasi), rusišką šaltkalvio spaustuvą. Tel. 
8-650 19-334.
Naudotus vokiškus paprastus ir elektri-
nius dviračius (akumuliatoriams sutei-
kiama garantija). Tel. 8-603 24-694.
Malūną, obliavimo, pjovimo, tekinimo, 
juostines medžio apdirbimo stakles. 
Tel. 8-616 91-720.
4m³ cisterną gyvuliams girdyti. Tel. 
8-616 47-459.
L dydžio sauskelnes. Tel. 8-658 65-848.
Elektrinį triratį MS04 (dvivietis, nereikia 
teisių, registracijos). Tel. 8-640 15-698.
3 rėmų medsukį. Tel. 8-621 35-514.
6m. arklį, skalbimo mašiną, šaldytu-
vą „Siemens“, 2000m. CITROEN XSARA 
PICASSO (TA iki 2022m.). Tel. 8-607 
21-091.
Gaidžius (1m., 5 vnt.), rugius, rugių mil-
tus (sijoti ir rupūs). Tel. 8-623 97-247.
Dekoratyvinius vėjo malūnus ir veži-
mus. Tel. 8-615 71-685.
Nerūdijančio plieno 300l talpos statinę, 
naudotas silikatines plytas. Tel. 8-345 
49-631, 8-611 50-998.
6.4a sodą Šilgaliuose, autocisterną, 
RENAULT MASTER, balną, bričką. Tel. 
8-698 79-240.

Perka
Sodybą, žemės sklypą ar mišką prie 
ežero ar upės. Žinantys siūlykite - at-
silyginsime. Tel. 8-611 01-110.

Brangiai įvairios brandos miš-
ką. Atsiskaitome iš karto. Tel. 
8-686 93-198.
Miškus išsikirtimui arba su žeme. Taip 
pat su gaminta mediena: rąstus, plon-
rąsčius, tarinę medieną, popiermedį, 
malkas. Tel. 8-647 42-210.
Statų mišką su žeme, mišką nukir-
timui. Mokame iki 20 000 €/ha. Tel. 
8-630 32-028.
Geromis kainomis važiuojančius ir ne-
važiuojančius automobilius. Būklė ne-
svarbu. Pasiimame. Tel. 8-692 55-566.
Automobilius, mikroautobusus, sunk-
vežimius, motociklus, keturračius, 
priekabas. Gali būti daužti, nevažiuo-
jantys. Kainos sutartinės. Sutvarkome 
dokumentus, atsiskaitome iš karto. Tel. 
8-617 92-643.

Automobilius aukščiausia kai-
na. Gali būti nevažiuojantys. 
Sutvarkome dokumentus. Pa-
siimame patys jums patogiu 
laiku. Tel. 8-625 08-683.
Automobilius, mikroautobusus, sunk-
vežimius aukščiausia kaina. Pasiima-
me patys, dirbame kasdien. Tel. 8-603 
98-020.
Automobilius ardymui. Išrašomi doku-
mentai. Tel. 8-699 74-655.

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

UAB „Metalynas“ juodojo 
ir spalvotojo metalo laužą, 
automobilius. Prekiaujame 
naudotomis automobilių de-
talėmis, propanu, deguonimi 
balionuose. Tel. 8-687 43-150, 
8-641 27-995, Antanavo k., 
Kazlų Rūdos sav., www.info@-
metalynas.lt.
Važiuojančius ir nevažiuojančius auto-
mobilius. Mokėsiu iki 250€. Pasiimu 
pats. Tel. 8-618 04-895.
Automobilius (lengvuosius, autobu-
sus, sunkvežimius, visureigius), sodo 
traktoriukus aukščiausia kaina. Tel. 
8-624 36-612.
Motociklų techninius pasus bei lopšius 
„Jawa“, „Ural“, „Emka“ ir t.t. Tel. 8-605 
69-845.
Senas nuotraukas, varpelius, laikro-
džius, sendaikčius, skulptūras, gintarą, 
antikvariatą. Tel. 8-687 97-851.
Gerą darbinį arklį. Siūlyti įvairius va-
riantus. Tel. 8-626 14-881.

2-8 savaičių veršelius. Sveriame 
elektroninėmis svarstyklėmis. 
Tel. 8-686 46-230.
Buliukus ir telyčaites nuo 6 mėn. iki 
3m. tolimesniam auginimui, pieni-
nes veršingas ir neveršingas telyčias 
auginimui. Tel. 8-625 93-679.

UAB “Galvijų eksportas” bran-
giai pienu girdomus 45-90 kg 
buliukus ir telyčaites, “belgus”. 
Moka 6-21%, atsiskaito iš kar-
to. Tel. 8-646 81-037, 8-612 
34-503.
UAB „Raskafas“ brangiai verše-
lius auginimui. Mokame PVM, 
nurašome veterinarijoje. Dirba-
me kasdien. Tel. 8-620 53-868, 
8-693 07-001.
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 kg 
buliukus, telyčaites, „belgus“ augini-
mui. Moka 6-21%, atsiskaito vietoje. 
Tel. 8-699 75-181.
Kiaules, avis ir veršelius. Nuperkame 
greitai. Tel. 8-626 19-063.

AB „Vilniaus paukštynas“ viščiukai
Gegužės 18 d. (pirmadienį) ir gegužės 20 d. (trečiadienį)
bus parduodami Vilniaus paukštyne išperinti vakcinuoti greitai augantys (COBB-500 ir 
ROSS-208) vienadieniai ir paauginti 2, 3, 4, 5, 6 savaičių mėsiniai viščiukai. Pardavinėsime 
mėsinius ančiukus (pekino, mulardus, albinosus), mėsinius Landų veislės žąsiukus, 
vienadienes rūšiuotas vištaites. BIG-6 mėsinius kalakutus.
Taip pat prekiausime vakcinuotas 3-4-5-6 mėn. rudas HAISEX BROWN, raibas, juodas, 
baltas, leghornas dėsliąsias vištaites. Prekiausime spec. kombinuotaisiais lesalais.
Lekėčiuose ____ 10.10 val.
Liepalotuose ___ 10.40 val.
Lukšiuose _____ 10.50 val.
Gerdžiūnuose __ 11.20 val.
Kriūkuose ____ 11.30 val.
Plokščiuose ___ 12.00 val.
Briedžiuose ___ 12.20 val.
Šakių Zanavykų 
turguje ______ 12.40 val.

Veršiuose _____ 13.30 val.
Griškabūdyje ___ 13.50 val.
Bliuviškiuose ___ 14.00 val.
Barzduose ____ 14.15 val.
Baltrušiuose ___ 14.30 val.
Degutinėje ____ 15.00 val.
Žvirgždaičiuose _ 15.15 val.
K.Naumiestyje __ 15.45 val.
Keturnaujienoje _ 16.05 val.

Sintautuose ___ 16.15 val.
Išdaguose ____ 16.30 val.
Gotlybiškiuose __ 17.00 val.
Slavikuose ____ 17.15 val.
Gelgaudiškyje __ 17.45 val.
Valenčiūnuose __ 18.00 val.
Voveriuose ____ 18.15 val.
Žygėnuose ____ 18.20 val.
Kiduliuose ____ 18.30 val.

Priimami išankstiniai užsakymai vienadieniams ir paaugintiems 2-3-4-5 savai-
čių iki 3 kg gyvo svorio broileriams viščiukams įsigyti. Tel. 8-612 80-109.

R-0279

Kaišiadorių paukštyno viščiukai
Didieji mesiniai  kalakutai !!!

Kiduliai  __________ 8.00
Žygėnai  _________ 8.15
Voveriai  _________ 8.25
Valenčiūnai  _______ 8.35
Gelgaudiškis  _______ 8.50
Šakiai(Ūk.turg)  _____ 9.15
Gotlybiškiai  _______ 9.40
Slavikai  __________ 9.55
Išdakai  _________ 10.15
Sintautai  ________ 10.25

Veršiai  _________ 10.40
Keturnaujena  _____ 10.55
Kudirkos Naumiestis  _ 11.10
Žvirgždaičiai  ______ 11.25
Degutinė  ________ 11.35
Griškabūdis  ______ 11.45
Paluobiai  ________ 12.00
Jankai  _________ 12.15
Baltrušaičiai  ______ 14.40
Barzdai  _________ 14.50

Patašinė  ________ 15.00
Lukšiai  _________ 15.25
Liepalotai  _______ 15.35
Lekėčiai  ________ 15.55
Kriūkai  _________ 16.15
Gerdžiūnai  _______ 16.25
Kubiliai  _________ 16.35
Plokščiai  ________ 16.45
Briedžiai  ________ 17.00

Gegužės 21 d. 
(ketvirtadienį) 

Šakių rajone prekiausime UAB „Rumšiškių paukštynas“ (Dovainonių) vienadieniais, 
paaugintais 2-3 sav. Ir 1-1,5 kg. Mėsiniais viščiukais COBB-500. Prekiausime paau-
gintais anglų veislės Big-6 rūšiuotais mėsiniais kalakutais, dedekliųviščiukais, mė-
siniais ančiukais ir žąsiukais. 3-6mėn vištaitėmis, prekiausime lesalais. Priimami iš-
ankstiniai užsakymai. Tel.: 8-699 26517

R-0169

Parduoda
Įvairių veislių ir spalvų 
vakcinuotas vištas. 
Atvežame į namus. 

Kaina - 4 - 7 €. Priimami užsakymai 
mėsiniams viščiukams

Tel. 8-643 62-862.

R-
01
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PERKAME-
PARDUODAME 

VERŠELIUS  
GEROMIS KAINOMIS
Nuo 2 sav. amžiaus;

Virš 50 kg
Tel. 8-617 22283

R-
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Sėklos !
Prekiaujame dobilų, motiejukų, 

liucernų, eraičinų, svidrių, 
miglių, pašarinių žolių mišinių, 
vejų žolių ir kitomis sėklomis.

Tel.: 8-699 12631

R-
02

68
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LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Gyvenimo spalvos.
7.00 LRT radijo žinios.
7.05 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 LRT radijo žinios.
8.05 Į sveikatą!
8.30 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
9.00 „Baltuolė ir Rožytė“. Pasaka.
10.00 LRT radijo žinios.
10.05 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.45 „Puaro“.
15.28 Loterija „Keno Loto“
15.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.35 Pasaulio puodai.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
21.30 „Bloga mergaitė“.
22.30 „Atostogos“. (f)

LNK 
6.50-9.30 Animac.f.
9.55 „Šunų lenktynės“. (f)
11.50 „Pakratytas“. (f)
13.40 „Kaip valgyti keptus sliekus?“. (f)
15.25 „Pametę galvas Las Vegase“. (f)
17.30 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.30 „2 ginklai“. (f)
0.40 „Trise valtimi arba be irklo“. (f)

TV3 
6.00 „Sveikatos medis“.
7.00-8.00 Animac.f.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 „Geležinis Vilis“. (f)
14.15 „Nilo perlas“. (f)
16.25 „Havajai 5.0“.
17.25 „Tai - mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Lietuvos talentai. Supervaikai“.
22.00 „Londono apgultis“. (f)
23.55 „Persekiojama daktaro. Nakvišos 

košmaras“. (f)

BTV 
6.30 Baltijos galiūnų čempionatas. 
7.30 „Kvapų detektyvas“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Pasaulio rąsto kėlimo čempionatas.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Skujuočiai“.
11.30 „Spec.būrys. Išlieka stipriausi“.
12.35 „Gordonas Ramzis“.
13.35 „Reali mistika“.
14.40 „Ekstrasensų mūšis“.
17.20 „Amžiaus nusikaltimai“.
18.20 „Kvapų detektyvas“.
19.30 „Kelionė į Ameriką“. (f)
21.50 „Narkotikų prekeiviai“.
23.05 „Karo vilkai. Likvidatoriai VII“.
23.55 „Viešpatavimas“. (f)

Pirmadienis,
gegužės 18 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Komisaras Reksas“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Apgavikai 1“.
23.45 Klausimėlis.
24.00 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.20 „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rosenheimo policija“.
11.00 KK2 penktadienis.
12.10 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Našlaitės“.
15.30 „Laukinis miestas“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „Stebuklas“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
21.00 „Atsargiai - moterys!“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 1634.
22.30 „Slaptasis agentas“. (f)
0.25 „Antrininkas“.

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Optimistinė laida „Iš namų“.
20.30 „Prakeikti II“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kraujo tėvas“. (f)
23.40 „Kaulai“.

BTV 
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Kobra 11“.
11.30 „Reali mistika“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Paskutinis laivas“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Drakono vartai“. (f)
23.25 „Kelionė į Ameriką“. (f)
1.30 „Narkotikų prekeiviai“.

Iškyla smėlio kauburėlis,
Sustoja laikas ant takų.
Toj valandoj išsiskyrimo,
O, Dieve, mano kaip sunku.

Dėl Juozo Jasevičiaus 
mirties užjaučiame 

dukterį Loretą bei jos 
šeimą.

Šakių seniūnijos neįgalieji
Dėl vyro mirties 

nuoširdžiai užjaučiame
Ramutę 

BANAITIENĘ.
Gelgaudiškio pagrindinės 

mokyklos bendruomenė
Nuoširdžiai užjaučiame

Joną 
ČIAUŠKĄ

dėl mylimo brolio mirties.
Laiptinės kaimynai

Dėl mamos 
Irenos Dumčiuvienės 

mirties nuoširdžiai 
užjaučiame dukras ir sūnų.
Plokščių neįgaliųjų draugija

Dėl dukros 
Irenos Dumčiuvienės 

mirties užjaučiame 
mamą.

Plokščių neįgaliųjų draugija
Nuoširdžiai užjaučiame
Irmą, Nerijų, Kamilę 

KAPILOVUS
dėl mylimo sūnaus ir 

brolio žūties.
G.Litvinienė, Z.Šukaitis

Nuoširdžiai užjaučiame
Loretą 

MATULAITIENĘ
ir jos šeimą dėl tėvelio 

mirties.
Zakarevičiai

Tik tas, kas patyrė tokį 
netekties skausmą, kokį 
šiuo metu išgyvename, 

gali mus suprasti. Tačiau 
ištarti ar mintyse išsakyti 

paguodos žodžiai atsi-
sveikinant su mylimu 

žmogumi – neįkainoja-
ma dvasinė parama.

Labai dėkojame visiems, 
ypač VšĮ Šakių ligoninė 
vyr. gydytojui Algirdui 
Klimaičiui, už dvasinę 
ir materialinę pagal-
bą šeimai, laidojant 
Amžinybėn išėjusį 
mylimą vyrą, tėtį, 

sūnų, brolį
Audrių Šatą.

Dėkojame giminaičiams, 
bendraklasiams, 

draugams, kaimynams 
ir visiems, pagerbusiems 

velionio atminimą ir 
palydėjusiems Audrių į 

paskutinę kelionę.
Nuoširdų AČIŪ taria 

artimieji

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

Ieško darbo
50m. vyriškis ieško darbo pas ūkininką 
prie gyvulių. Pageidautina nedideliame 
ūkyje, su apgyvendinimu. Gali melžti 
karves. Tel. 8-684 13-197.
Vairuotojas mechanizatorius ieško 
darbo. Gali dirbti su manipuliatoriumi, 
bokšteliu, „Bobcatu“, miniekskavato-
riumi. Tel. 8-675 15-278.
Galiu dirbti bet kokius darbus. Tel. 8-
683 95-094.

Reikalingi
Lentpjūvėje “Saegewerk und 
Palettenfertigung Paul Maa-
g” Zapyškyje reikalingi dar-
bininkai prie medinių dėžių 
gamybos. Atlyginimas 800-
1000€ neatskaičius mokesčių. 
Tel. 8-37 40-70-00.
Reikalinga tvarkinga moteris nuolat 
gyventi sodyboje ir ją prižiūrėti. Tel. 
8-656 38-703.
Reikalingas pardavėjas - konsultantas. 
Tel. 8-345 60-327, 8-685 82-754.

Paslaugos
Nestandartiniai baldai. Gaminame 
spintas, virtuvės, prieškambario bal-
dus. Prekyba išsimokėtinai. Projekta-
vimas, montavimas nemokamai. Tel. 
8-607 00-573.
Iš savo medienos gaminame duris, laip-
tus, garažo vartus. Tel. 8-648 77-105.
Minkštų baldų restauracija ir remontas. 
Tel. 8-600 51-591, 8-628 95-059.
Buhalterinės apskaitos paslaugos 
ūkininkams. Kaina nuo 70€. Tel. 8-
650 43-115.
Buitinės, palydovinės, eterinės, in-
ternetinės televizijos montavimas, 
instaliavimas, antenų pastatymas. 
Tel. 8-675 12-313.
Remontuoju automatines skalbimo 
mašinas. Atvažiuoju į namus. Tel. 8-
689 19-996.
Šaldytuvų ir šaldiklių taisymas. Atva-
žiuoju į namus. Tel. 8-679 79-665.
Remontuoju siuvimo mašinas, galandu 
mėsmalių peiliukus, žirkles. Tel. 8-655 
86-090.
Remontuoja elektrines virykles, orkai-
tes, skalbykles, džiovykles, indaploves. 
Tel. 8-645 03-712.

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolomiti-
nę skaldą, akmenukus, žemes 
ir kitas inertines medžiagas. 
Tel. 8-686 80-556.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, akmenu-
kus ir kitus krovinius. Manipuliatoriaus 
paslaugos. Tel. 8-615 18-521.
Vežu žvyrą, smėlį, akmenukus, juodže-
mį ir kitus įvairius krovinius savivarčiu 
iki 3t. Tel. 8-603 28-628.
Vežu žvyrą iki 1.5t ir kitokius krovinius. 
Tel. 8-615 76-064.

Pigiai atvežame smėlį, statybi-
nį, kelinį žvyrą, įvairią skaldą, 
akmenukus, juodžemį, asfalto 
drožles (1-25t). Tel. 8-658 71-
343, Darius.
Pervežu gyvulius ir kitus įvairius krovi-
nius iki 2.5t. Tel. 8-616 75-704.
Pervežame gyvulius. Tel. 8-620 23-942.
Karštuoju būdu restauruojame vonias. 
Garantija, darbo patirtis 28m. Tel. 8-
617 78-494, 8-636 79-331.

Rekonstrukcijos meistrai – at-
važiuosime, patarsime, įrengsi-
me (rekonstrukcija, renovacija, 
statyba). Tel. 8-611 06-077.
Betonuojame, tinkuojame, klijuojame 
plyteles. Tel. 8-645 06-296.
Sukame gipsą, kalame plastiką, dai-
lylentes, dedame grindis, plyteles, 
tapetuojame, dažome, betonuojame. 
Tel. 8-600 00-352.
Montuojame gipsą, glaistome, dažo-
me, klojame plyteles, tapetuojame, 
klojame laminatą, parketą ir kt. darbai. 
Tel. 8-616 09-375.
Mūro darbai, namų šiltinimas, lentučių 
kalimas, plytelių klijavimas, apdailos 
darbai, grindų dėjimas, visi statybos 
darbai. Tel. 8-652 06-026.

Sukame gipsą, dažome, tapetuojame, 
betonuojame, dedame plyteles, lami-
natą. Tel. 8-609 75-216.
Statybos ir remonto darbai, medžiagų 
pristatymas, konsultacija. Tel. 8-677 
48-665.
Dažome tinkuotų, medinių namų fasa-
dus ir jų stogus. Tel. 8-621 99-958.

Vokiška įranga greitai ir koky-
biškai betonuojame grindis. 
Tel. 8-655 30-656.
Visi santechnikos darbai nuo krano 
keitimo iki katilinių montavimo. Tel. 
8-638 05-500.
Statau automobiliams stogines, tera-
sas, priestatus, sodo namelius, karkasi-
nius pastatus, suleidžiant medieną (be 
metalinių kampų) Tel. 8-676 09-807.
Karkasinių namų statyba, pakalimai, 
stogų dengimas, lietaus sistemos, 
namo apdaila. Tel. 8-652 33-541.
Karkasinių pastatų statymas, senų sto-
gų dengimas (renovavimas), sudarau 
sąmatą, pasirūpinu medžiagomis. Tel. 
8-605 05-650.

Tvorų tvėrimas, trinkelių 
dangos įrengimas, kasimo, 
lyginimo ir aplinkos tvarkymo 
darbai. Tel. 8-611 06-077.
Greitai ir kokybiškai gaminame 
ir įstatome nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus į kaminus. Pri-
statomi apšiltinti kaminai. Tel. 
8-610 85-100, 8-634 64-490.
Kokybiški nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklai, pristatomi 
apšiltinti kaminai, gamyba, 
montavimas, garantija. Tel. 
8-683 75-879.
Dengiame stogus. Skardinimo darbai 
su mūsų arba su užsakovo medžiago-
mis. Tel. 8-635 56-052.

PAMINKLAI 
granito plokštės, 

tvorelės, skaldelė.
Betonavimo ir 

montavimo darbai.

V. Kudirkos g. 144, Šakiai
(Prie senųjų kapinių)
Tel. 8-636 66005 R-
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Paminklai, 
tvorelės, 
skaldelė.

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

be išeiginių

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

R-0280www.paminklaiSakiuose.lt
Dirbame be išeiginių

Paminklai, tvorelės, skaldelė.
Pigiai dengiame granito plokštėmis.

Tik pas mus - ištisinės tvorelės už sudurtinių kainą.
Kiduliai (prie pagrindinės sankryžos) Tel. 8-685 85-700, 8-652 89-402.
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Dengiame stogus, atliekame 
kitus išorės statybos darbus. 
Patirtis 20m. Tel. 8-674 37-489, 
Artūras.
Plokščių stogų dengimas bitumine 
danga su jūsų arba mūsų medžiago-
mis. Tel. 8-678 70-469.
Dezinfekuojame, valome geriamojo 
vandens šulinius. Tel. 8-612 60-250.

Tvarkingai kasame ir valome 
tvenkinius, rezervuarus. Išlygi-
name žemes, darome pylimus. 
Įvairūs kasimo, krovimo, lygini-
mo darbai. Tel. 8-659 45-419, 
8-686 15-419.
Kanalizacijos pajungimas prie 
bendrų tinklų. Iškasame ir pa-
jungiame su savo medžiagomis 
buitines, lietaus, drenažo nuo-
tekas, vandentiekį. Įrengiame 
valymo įrenginius. Atkasame 
ir apšiltiname pamatus, par-
uošiame pagrindus trinkelių 
dėjimui. Duodame garantijas. 
Išrašome sąskaitas. Tel. 8-652 
63-120.
Ekskavatoriaus nuoma, visi kasimo 
darbai, drenažas, pagrindų ruošimas, 
polių gręžimas, žemės lyginimo ir kiti 
gerbūvio darbai. Tel. 8-615 18-521.
Melioracijos remontas, vandentiekis, 
kanalizacija, įvairūs žemės kasimo 
darbai. Ratinio ir miniekskavatoriaus 
2.5t paslaugos. Išrašome sąskaitas. Tel. 
8-646 70-971.
Automobilių servisas MB „Laraga“: 
automobilių remontas, paruošimas 
TA, padangų montavimas, prekyba 
padangomis. Tel. 8-689 88-999.
Autoelektriko paslaugos. Diagnostika. 
Šviesų reguliavimas. Kondicionierių pil-
dymas ir remontas. Tel. 8-614 55-901, 
Šakiai, Kęstučio g.22.
Ruošiame automobilius techninei ap-
žiūrai, važiuoklės, variklių, duslintuvų 
remontas, kėbulo virinimas, montavi-
mas, šviesų reguliavimas. Tel. 8-699 
74-655.
Pjauname (pjūklu, trimeriu) medžius, 
krūmus, gyvatvores, malkas. Genime 
sodus. Tel. 8-656 30-135.
Pjauname žolę žoliapjove, trimeriu. Tel. 
8-601 46-300.
Žolės pjovimas trimeriu, žoliapjove. 
Šakų smulkinimas kapokle. Tel. 8-629 
08-838.
Greitai, tvarkingai pjauname malkas 
kliento namuose, sukapojame. Tel. 
8-625 85-013.
Benzopjūklu supjaunu malkas, laidau 
stambius medžius. Tel. 8-681 32-291.

Laidojimo namai ir jų paslaugos TYLA
 visos laidojimo paslaugos Šakių mieste bei rajone. 

(Atliekamas šarvojimas ir kitų rajonų salėse)
Platus karstų,įkapių,drabužių,gėlių ir žvakių bei kitų 

laidojimo reikmenų pasirinkimas.
Gėlių puokštėmis, skintomis gėlėmis ir žvakėmis prekiaujame 

kiekvieną dieną.
Mums paskambinus visą parą veikiančiu telefonu 

atvykstame į bet kurią miesto ar rajono vietą. 

ISLANDIJOS G. 6, ŠAKIAI
MOB. TEL.: 8 631 31310, 
EL.P.: lnamaityla@gmail.com
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Supjaunu malkas, laidau stambius ava-
rinius medžius, karpau gyvatvores. Tel. 
8-638 93-975.
Frezuoju, ariu žemę, galiu padaryti 
vagutes su minitraktoriumi. Atvykstu 
pats. Tel. 8-677 41-584.
Aeruojame, pjauname veją, kultivuoja-
me žemės sklypus. Tel. 8-699 83-887.

Nuoma
Tvarkinga, be žalingų įpročių, pora iš-
sinuomotų sodybą Šakių raj. ilgalaikei 
nuomai. Tel. 8-624 18-399.
Išsinuomotų butą ilgalaikei nuomai. 
Tik Šakių mieste. Tel. 8-628 64-741.
Palapinių - paviljonų nuoma įvairioms 
progoms. Atvežame, sumontuojame.
Tel. 8-611 51-391.
Išnuomoja komercinės paskirties patal-
pas II aukšte, V.Kudirkos g.102a (70m², 
atskiras įėjimas). Tel. 8-652 58-488.

Įvairūs
6 vietų taksi. Kiekvieną dieną 
iki 22 val., penktadieniais ir 
šeštadieniais iki 2 val. nakties. 
Tel. 8-641 88-339.
Sveikų, deformuotų nagų kirpimas, 
įaugusių nagų tvarkymas, nuospaudų 
šalinimas. Tel. 8-611 19-936, V.Kudir-
kos g.94, Šakiai.
Manikiūras, pedikiūras, antakių korekci-
ja, vyrų kirpimas. Kviečiame apsilankyti 
V.Kudirkos g.104. Tel. 8-687 20-427.
40m. vyras susipažintų su moterimi 
gražiai, bet neįpareigojančiai draugys-
tei. Pradžiai SMS. Tel. 8-609 85-201.
Gal kas gali padovanoti didelių rūbų 
moteriai ir 12 metų mergaitei dviratį? 
Būtume dėkingi. Tel. 8-639 83-393.
Dovanoju bulves. Tel. 8-613 22-436.
Dovanoju 7 mėn. šuniukus (pikti, tik 
geram šeimininkui). Tel. 8-623 97-247.

Nuolatiniam  darbui  
medienos ceche

reikalingi 
darbininkai (ės).
Darbas dviejų  pamainų 

režimu.
Tel.8-686-82415. R-
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SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS

1 m²- nuo 1,40 €.
TEL. 8-628-70999

R-
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Kalendorius
Saulė 
teka 05 val. 15 min.
leidžiasi 21 val. 16 min.
dienos ilgumas 16 val. 01 min.
20 metų savaitė
Mėnulis - Delčia

Varduvininkai
05.15 Izidorius, Sofija, Algedas, 

Jaunutė, Zofija
05.16 Andriejus, Ubaldas, Bitė, 

Andrius
05.17 Virkantas, Gailė, Bazilė
05.18 Erikas, Erdvilas, Rytė, 

Julita, Venancijus

Penktadienis,
gegužės 15 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Džesika Flečer“.
9.50 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Komisaras Reksas“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 LRT pamokėlės.
13.00 Įdomiosios pamokos tiesiogiai.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.30 Šoka Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Visi kalba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Perlas“.
21.30 Auksinis protas.
22.50 „Valkirija“. (f)
0.50 „Ledi Makbet“. (f)

LNK 
6.20 „Iš širdies į širdį“.
7.30 Animac.ser.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Rozenheimo policija“.
11.00 „Monikai reikia meilės“.
11.30 „Būrėja“.
13.30 „Turtuolė varguolė“.
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 „Godzila“. (f)
23.25 „Zoja“. (f)

TV3 
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Nuo likimo nepabėgsi“.
12.00 „Tikroji žvaigždė“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ponas Kūdikis“. Animac.f.
21.15 „Robotų žemė“. (f)
23.35 „Ženklai“. (f)

BTV 
6.25 „CSI. Majamis“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.35 „Pėdsakas“.
10.35 „Kobra 11“.
11.35 „Paskutinis laivas“.
12.35 „Nusivylusios namų šeimininkės“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Sudužusių žibintų gatvės“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Rokis 2“. (f)
23.50 „Į saulę“. (f)

Šeštadienis,
gegužės 16 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Daiktų istorijos.
7.00 LRT radijo žinios.
7.05 Proto džiunglės.
7.30 „Mokytojas Keisas ir linksmoji 

klasė“. (f)
9.00 LRT radijo žinios.
9.05 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
9.30 Veranda.
10.00 LRT radijo žinios.
10.05 Beatos virtuvė.
11.00 LRT radijo žinios.
11.05 Po pamokų.
11.15 Kino istorija.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.50 „Džesika Flečer“.
15.28 Loterija „Keno Loto“.
15.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „EuROOPvision“. Specialus grupės 

„The Roop“ koncertas.
22.00 „Europe Snine a Light“. Renginys 

skirtas 2020m. „Eurovizijos“ 
dalyviams pagerbti.

0.05 „Aukšta klasė“. (f)

LNK 
7.05-10.05 Animac.f.
11.50 „Nelydimi nepilnamečiai“. (f)
13.40 „Delfinukas Bernis 2“. (f)
15.45 „Storulis ringe“. (f)
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Šrekas. Ilgai ir laimingai“. 

Animac.f.
21.20 „Kartu ne savo noru“. (f)
23.40 „Kaimynai 2“. (f)

TV3 
6.30-8.00 Animac.f.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Skaniai ir paprastai“.
9.30 „Tėvų darželis“.
10.00 „Būk sveikas!“.
10.30 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11.00 „Marlis ir aš: šuniukų metai“. (f)
12.50 „Žavios ir labai pavojingos. 

Filmas“. (f)
14.40 „Edvardas Žirkliarankis“. (f)
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 Žaidimas „galvOK“.
21.00 „Širdys“. (f)
23.15 „Greitojo reagavimo būrys“. (f)

BTV 
6.00 „Pričiupom!“.
7.30 „Kvapų detektyvas“.
8.30 „Pričiupom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Varom!“.
10.30 „Puerto Rikas - Užkeikimų sala“.
11.30 „Spec.būrys. Išlieka stipriausi“.
12.30 „Pragaro viešbutis“.
13.30 „Reali mistika“.
14.40 „Ekstrasensų mūšis“.
17.20 „Amžiaus nusikaltimai“.
18.20 „Kvapų detektyvas“.
19.30 Lietuvos balsas.
22.50 „Viešpatavimas“. (f)
1.00 „Skrodimas“. (f)

Obels šarma Tau glosto plaukus,
Širdis pavargus nuo darbų.

Ir laikas bėgdamas ant skruostų,
Paliko pėdsakus dienų.

Tegul gyvenimas pins dainą,
Gražiausią dainą iš visų.
O rūpesčiai pro šalį eina,

Atnešdami sveikatos, džiaugsmo valandų.
75-ojo gimtadienio proga

Ireną 
STEPULAITIENĘ

sveikina D.Endriukaitienė, D.J.Čiokaičiai. R-
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Brangūs Tėveliai,
Kartą prisiekėte ištikimybę ir meilę vienas 
kitam ir iki šiandien gyvenate kartu, tame 
pačiame krante jau 50 metų! Nuoširdžiai 

sveikiname Jus gražaus ir prasmingo 
jubiliejaus proga bei linkime: būkite stiprūs, 
būkite kantrūs - Jūsų dar laukia ilgas kelias! 
Gal ramesnis, patikimesnis, tačiau toks pat 
reiklus meilės, ištikimybės, pasiaukojimo, 
kantrybės, saugojant šventąją namų ugnį, 

dalinant išmintį ir gyvenimo patirtį. 
Tegul Jūsų šeima bus neįveikiama tvirtovė!

Tėvelius
Elytę ir Antaną 
BACEVIČIUS

Auksinių vestuvių proga
bei mamą garbingo 70-ies metų jubiliejaus 

proga,
sveikina vaikai su šeimomis.

VšĮ Jurbarko rajono pirminės sveikatos priežiūros centrui reikalingi:
• greitosios medicinos pagalbos bendruomenės slaugytojas. 

Darbo užmokesčio pastovioji dalis dirbant 1,0 etato krūviu – 955 Eur.

• vaikų ligų gydytojas. 
Darbo užmokesčio pastovioji dalis dirbant 1,0 etato krūviu – 1200 Eur.

Detalesnę informaciją suteiksime telefonu (8 447) 71 703 
arba el. paštu direktore@jurbarkopspc.lt; info@jurbarkopspc.lt. R-

02
92

R-
02

39

R-0212

Dažnai sulauksime lietaus, vėjo
Šiandien, penktadienį, nedidelis anticiklonas 

iš mūsų regiono trauksis, o iš vakarų pamažu ar-
tės žemesnio slėgio sūkurys. Suvalkijoje dienos 
pradžia bus gana saulėta, popietę debesų dau-
gės, tačiau lietaus tikimybė dieną bus nedidelė, 
šiek tiek palyti gali nebent vakare. Vėjas pūs iš 
vakarų, pietvakarių, 8–13 m/s. Aukščiausia tem-
peratūra dieną sieks 12–14 laipsnių šilumos.

Šeštadienį Atlanto ciklono pietrytiniu pakraš-
čiu atplūs truputį šiltesnis oras. Naktis bus de-
besuota, su nedideliu lietumi ir smarkoku piet-
vakarių vėju, todėl temperatūra visur išliks tei-
giama, apie 4–6 laipsnius šilumos, šalnų nenu-
matoma. Dieną Suvalkijoje taip pat tarpais pa-
lynos, saulės bus mažai. Pietvakarių, vakarų vė-

jas dar labiau sustiprės, jo gūsiai sieks 15–17 
m/s. Temperatūra dieną kils iki 13–15 laipsnių 
šilumos.

Sekmadienį ciklonas toliau lems gana debe-
suotus, tarpais su nedideliu lietumi orus. Vėjas 
pūs iš pietvakarių, 9–14 m/s, dieną kai kur vėl ti-
kėtini gūsiai 15–17 m/s. Temperatūra naktį paže-
mės iki 6–8 laipsnių šilumos, dieną Užnemunėje 
oras turėtų sušilti iki 14–16 laipsnių.

Pirmadienį prognozuojama daugiau lietaus, 
išliks vėjuota, o dieną vėjas vėl bus gūsingas. 
Temperatūra naktį laikysis apie 5–8 laipsnius 
šilumos, dieną dėl lietaus ir vėjo temperatūra 
vargu ar viršys 11–13 laipsnių šilumos.

Sinoptikė Teresė Kaunienė

Kryžių lankymo tradicija 
nepraranda prasmės

Nors šalyje dar tęsiasi 
karantino laikotarpis, 
ir masiniai renginiai 
ribojami, vis dėlto nuo 
gegužės 18 d. jau leidžia-
mi susibūrimai, kuriuose 
dalyvauja iki 30 žmo-
nių ir laikomasi būtinų 
saugumo reikalavimų. 
Paisydami jų, gegužės 
20-ąją iš ryto Kryžių 
garbinimo ir lankymo 
tradicijos puoselėtojai 
– Bliuviškių, Vidgirių, 
Sparvinių, Šukėtų, 
Patašinės, Patamošupių 
bendruomenių nariai 
bei aplinkinių kaimų 
gyventojai, kaip ir kas-
met, nusilenks kaimų 
kryžiams ir garbins juos. 
Kryžių lankymo tradicija 
2018 metais įtraukta į 
Nematerialaus kultūros 
paveldo vertybių sąvadą.

Daugiau nei šimtmečio 
senumo tradicija

Kryžių pagerbimo tradici-
ja yra susijusi su Šeštinėmis 
– Kristaus dangun žengimo 
švente. Pirmadienis, antradie-
nis, trečiadienis prieš Šeštines 
yra vadinamos Kryžiavomis 
(Kryžiaunomis) dienomis. 
Pagrindinė jų apeiga – Kryžių 
lankymas su maldomis ir gies-
mėmis, kuris  paplito XVIII a. 
maro metais ir buvo praktikuo-
jamas iki pat Antrojo pasauli-
nio karo, o Suvalkijos regione 
tapo ypač svarbia tradicija. 
Griškabūdžio krašto žmonės jai 
neleido išnykti ir sovietmečiu, 
nors kryžiai buvo niokojami, 
griaunami. Vyresnieji parapijos 
gyventojai mena, jog rinkda-
vosi prie išlikusių kryžių mal-
daudami sveikatos, ramybės, 
gero derliaus ar apsaugojimo 
nuo nelaimių šeimomis, nedi-
delėmis kaimynų grupelėmis. 
Aktyvi dabartinės procesijos 
dalyvė Liuda Mockaitytė–
Abraitienė pasakoja, kad 
pirmąkart Kryžiaus lankymo 
apeigose dalyvavo būdama 
dešimtmetė mergaitė 1947 
metais, nuo vaikystės jas pri-

simena ir bliuviškietė Marytė 
Maksvytytė – Gudaitienė. 

Kasmet procesija, vadovau-
jama Griškabūdžio bei Barzdų 
parapijų klebono Vytauto 
Mazirsko, savo kelią pradeda 
prie pagrindinio kaimo kry-
žiaus, esančio Bliuviškių kaimo 
J.Totoraičio gatvėje, po to, gie-
dodama Visų šventųjų litaniją, 
patraukia prie kito. Bliuviškių, 
Patašinės, Sparvinių, Vidgirių, 
Patamošupių, Šukėtų  kaimuo-
se aplankoma penkiolika kry-
žių, prie jų meldžiamasi, už-
degamos žvakelės, padedama 
gėlių. Pėsčiomis lankomi tik 
kaimo kryžiai, toliau vyksta-
ma automobiliais. Procesija 
baigiama kaimo kapinaitėse, 
o po jos dalyviai,  anksčiau 
besirinkdavę kurio nors na-
muose, dabar mielai randa 
prieglobstį bendruomenės stu-
boje, bendrauja prie suneštinių 
vaišių stalo. Tai tampa ne tik 
Kryžiaus garbinimo, bet ir ne-
didele bendruomenės švente, 
kurioje pasidalinama bendrais 
rūpesčiais ir džiaugsmais, pa-
sakojami įvairūs nutikimai. 
Anot Bliuviškių bendruomenės 
pirmininko Valdo Sinkevičiaus, 
ši tradicija yra svarbi, ji jungia 
ir suartina gyventojus.

Kryžiai prašosi 
nuolatinės priežiūros

Gerokai prieš Kryžiaunas 
dienas aplankomi visi kryžiai, 
tvarkoma aplinka prie jų, o kai 
kurie, laiko ir vėjo nugairinti, 
prikeliami naujam gyvenimui. 
Sąvado sudarytoja ir viena iš 
tradicijos puoselėtojų Nijolė 
Černevičienė pasakojo, jog 
yra be galo dėkinga žmonėms, 
kurie rūpinasi savo sodybų kry-
žių likimu. Šiemet savininkų 
Mockeliūnų dėka atnaujintas 
kryžius prie jų sodybos, o bu-
vęs gerokai apnykęs prie seno-
sios Jančių sodybos – taip pat 
naujai nudažytas, sutvarkyta 
tvorelė. 

Dar XIX amžiuje Lietuva 
vadinta Šventąja žeme dėl kry-
žių gausumo, O Griškabūdžio 
apylinkėse jų tuomet tiek pa-
statyta, kad keleivis pavargda-
vo kiekvienam kepurę kilnoti, 
belikdavo ją ant vežimo rungo 
pamauti. Prie to, kad lig šiol 
dauguma prieškario kryžių, 
koplytėlių restauruota, kad 
nėra nykstančių ar apleistų,  
prisidėjo ir jų lankymo tradici-
jos tęstinumas. Senieji sodybų 
šeimininkai stengdavosi prižiū-
rėti kryžius, pasodinti gėlių, 
aptverti tvorele. Tai keliavo 

iš kartos į kartą, tapo savaime 
suprantamu dalyku, todėl da-
bar juos prižiūri netgi iš svetur 
atsikėlę gyventi žmonės. 

Jaunimas taip pat 
puoselėja tradiciją

Nors aktyviau apeiginėje 
procesijos dalyje dalyvauja 
vyresnio amžiaus gyventojai, 
kasmet vis aktyviau įsilieja jau-
nimas, nuo vaikystės žinantis 
Kryžiaus lankymo apeigas. Šios 
tradicijos tęstinumas ugdo pa-
sididžiavimą savo papročiais, 
pagarbą praeičiai bei leidžia 
patiems prisiliesti prie istorijos 
ir tapti jos dalimi. Įsijungia ne 
tik vietiniai, bet ir šiuo metu 
nebegyvenantys ar atsikėlę iš 
kitų kaimų ir čia įleidę šak-
nis gyventojai. Aktyvūs ben-
druomenės nariai, giedotojai 
M.Gudaitienė, V.Lingienė, 
L.Abraitienė, A.Kaukienė, 
E.Sinkevičienė, A.Sinkevičienė, 
V.Sinkevičius, Z.Bartkuvienė 
bei kiti kasmet rūpinasi, kad 
tradicija neužgestų, perduoda 
ją savo vaikams, stengiasi su-
dominti kaimo jaunimą. Beje, 
ne tik Sąvado sudarytoja, bet ir 
ilgametė folklorinio ansamblio 
„Nova“ vadovė N.Černevičienė 
už gražų tradicijos parodymą ir 
ilgametį puoselėjimą dėkinga 
daugeliui senųjų amsamblio 
dainininkų, deja, dalis jų  jau 
iškeliavę Anapilin. 

Pagarbinti savo krašto kry-
žius, nusilenkti jiems ir pasi-
melsti, atgauti dvasinę ramybę 
ar pasidomėti kiekvieno istorija 
galima ne vien tik dalyvaujant 
apeigose, bet ir individualiai 
stabtelint prie bet kurio pakelės 
sodybos sergėtojo,- visai kaip 
prieškarinių laikų papročiu 
nusiimant kepurę ir akimirkai 
susimąstant. 

Vitalija Ližaitienė

Nuo šio Bliuviškių kaimo kryžiaus prasideda procesija. Bliuviškių 
bendruomenės centro nuotr.


