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Perkame mišką su žeme arba išsikirtimui
Kertame, traukiame, atsodiname
Tvarkome miško dokumentus
Darome projektus, rėžiame biržes

Tel. 8-687 34838, Šakiai, Sodų 2B
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Neįvyks
Ketvirtadienį turėjęs vyk-

ti konkursas Sintautų pa-
grindinės mokyklos direk-
toriaus pareigoms eiti – ne-
įvyks. Anot Teisės, personalo 
ir civilinės metrikacijos sky-
riaus vyriausiojo specialisto 
Gedimino Morkeliūno, nuo 
konkurso paskelbimo datos 
– sausio 7 dienos – iki pat ba-
landžio 19 dienos buvo gau-
tas vos vienas prašymas daly-
vauti šiame konkurse. „Tačiau 
nebuvo pateikti kiti privalo-
mi dokumentai, todėl kon-
kursas neįvyks. Kol kas ne-
aišku, kada bus skelbiamas 
naujas konkursas“,– aiškino 
G.Morkeliūnas. Šiuo metu 
ugdymo įstaigai laikinai va-
dovauja Lukšių Vinco Grybo 
gimnazijos direktorė Nijolė 
Šapolienė.

Išbraukti 
Trečiadienį Vyriausybė nu-

sprendė, jog nuo gegužės 10 
dienos į klases gali grįžti ir 5–
11 klasių mokiniai. Mokymasis 
galės būti organizuojamas de-
rinant kontaktinį ir nuotoli-
nį mokymą. Tačiau ugdymą 
organizuojant kontaktiniu 
būdu, 5–11 klasių mokiniai, 
mokytojai ir kiti ugdymo įstai-
gų darbuotojai privalės tes-
tuotis dėl COVID–19 viruso. 
Abiturientams, kurie į ugdy-
mo įstaigas sugrįš pirmadie-
nį, testavimas tik rekomen-
duojamas. Įvertinusi naujau-
sius epidemiologinius duo-
menis, Vyriausybė atnaujino 
savivaldybių, kuriose gali būti 
taikomos švelnesnės karan-
tino priemonės, sąrašą. Iš jo 
buvo išbrauktas Šakių rajo-
nas. Todėl mūsų pradinukai 
nuo gegužės 10 dienos tęs-
ti mokslus mokyklose galės 
tik profilaktiškai testuojantis 
kaupinių metodu arba grei-
taisiais antigeno testais.

Parkas
Po ilgų diskusijų dėl 

Gelgaudiškio dvaro sodybos 
parko įgyvendinimo sprendi-
nių projektavimo įmonė sa-
vivaldybės projekto vadovei 
Janinai Povilaitytei lygiai prieš 
savaitę pateikė patikslintą par-
ko techninį projektą. Tačiau 
jame pateikta planuojamų 
darbų sąmata ir vėl neatiti-
ko skiriamų lėšų sumos. „Mes 
turime tilpti į 546 285 eurus, 
tačiau ji gali būti ir mažesnė, 
nes darbų kainos kyla“,– kal-
bėjo J.Povilaitytė. Sąmatai pa-
tikslinti projektuotojams buvo 
duotos dvi dienos, tačiau ir 
ketvirtadienį jos nesulaukta. 
Sulaukus bylos bus pateiktos 
tikrinti ekspertams, kurie jau 
nupirkti daugiau nei prieš me-
tus. Apie visuomenės supa-
žindinimą su techniniu pro-
jektu specialistė jau nekalba. 
„Arba viską darau iš paskuti-
niųjų, kad projektą įgyven-
dintume, arba prarandame 
pinigus, nes projektą pateik-
ti Agentūrai stipriai vėluoja-
me“,– sakė ji.

Pažadas 
beveik 
ištesėtas  

Ministerija finansuos tik du mūsų
rajono kultūros paveldo objektus
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Kovo 1 d. kultūros 
ministras Simonas Kairys 
pasirašė Nekilnojamųjų 
vertybių tvarkybos 
darbų (paveldotvarkos) 
finansavimo 2021–2023 
m. programą. Į programą 
įtraukti ir du mūsų rajone 
esantys objektai – 
Gelgaudiškio dvaro rūmų 
koridorius ir prausykla 
pirmajame rūmų aukšte 
bei Ilguvos Šv. Kryžiaus 
Atradimo bažnyčia 
ir varpinė. Paraiškas 
finansavimui gauti, 
teigia kultūros paveldo 
specialistė savivaldybėje 
Inga Navlickienė, 
galėjo teikti tik statinių 
savininkai – Ilguvos 
parapija ir savivaldybė. 

Remonto reikia nuo 
stogo iki pamatų

Ketvirtus metus Ilguvos Šv. 
Kryžiaus Atradimo parapijoje 
besidarbuojantis klebonas kun. 
Francas Kuklys sako, jog mažai 
gali papasakoti apie bažnyčios 
istoriją, nes nėra vietinis žmo-
gus. 

Balandžio 28 dienos 
duomenimis, Šakių 
rajone užfiksuotas 
51 COVID–19 atvejis, 
kasdien virusu 
nuo pirmadienio 
iki ketvirtadienio 
vidutiniškai užsikrėtė 
po tris žmones. 
Saviizoliacijoje yra 179 
mūsų rajono gyventojai. 
Ekstremaliųjų situacijų 
operacijų vadovas 
Redas Juškaitis 
pasidžiaugė, kad mūsų 
savivaldybę dar šią 
savaitę pasiekė 900 
„Vaxzevria“ ir 200 
„Moderna“ vakcinų. 
Tad šiandien turėtų 
prasidėti pedagogų 
revakcinacija ir pradėti 
skiepyti vyresni nei 55 
metų žmonės.   

Serga jaunesni
Bene labiausiai šiuo metu 

stebimas rodiklis – 196 nauji 
atvejai per 14 dienų 100 tūkst. 
gyventojų. Kadangi šis rodik-
lis dar trečiadienį viršijo 200 
atvejų, Vyriausybė Šakių rajo-
ną išbraukė iš sąrašo, kur ga-

lima taikyti švelnesnes karan-
tino sąlygas. Tai reiškia, kad į 
mokyklas einantiems vaikams 
tektų profilaktiškai testuotis, 
tačiau to dar galima išvengti, 
tereikia šį rodiklį išlaikyti iki 
kito Vyriausybės posėdžio, 
kuris vyks trečiadienį. 

Šakių rajone per paskuti-
nes septynias dienas atlikti 
686 COVID–19 tyrimai, 
teigiamų tyrimų dalis – 2,80 
proc. Taip pat R.Juškaitis pa-
stebėjo, jog tarp sergančiųjų 
dažniausiai pasitaiko dau-
giau jaunų pacientų. „Yra ir 
keli vyresni, kurie nenorėjo 
skiepytis, tačiau didžioji dalis 
– jaunimas“,– tikino jis.

Šakių mobiliame COVID–
19 punkte kasdien atliekami 
87 tyrimai. Pailgėjo ir jo dar-
bo valandos, jis dirba nuo 8 
iki 15 val. 

Pasirinkusi padėti 
žmonėms – neapsiriko 
Reda ZARAUSKIENĖ

Greičiausiai Jankuose 
nėra žmogaus, kuris 
nepažinotų balandį 
profesinės veiklos 50–
metį paminėjusios Jankų 
bendrosios praktikos 
slaugytojos arba, 
kaip Jankų gyventojai 
pasakytų, daktariukės 
Irenos Krukonienės. Iš 
Raseinių rajono kilusi 
medikė savo profesinį 
kelią pradėjo būtent 
Šakių rajone. Net ir po 
pusės šimto metų ji 
džiaugiasi, kad dirba tokį 
prasmingą ir atsakingą 
darbą.  

Karjeros kelias prasidėjo 
Baltrušiuose 

Su I.Krukoniene kalbamės 
per Medicinos darbuotojų die-
ną. Daktariukė pasakojo, jog 
šios dienos nesureikšmina, apie 
ją primena tik užsukę pacien-
tai bei netylantys sveikintojų 
skambučiai.

nukelta į 7 psl.

nukelta į 4 psl.

nukelta į 2 psl.

Daugiau nei prieš 200 metų pastatytos Ilguvos bažnyčia ir varpinė per trejus metus turėtų būti suremontuotos ir restauruotos. 
S.Sinkevičiaus nuotr.

Nors slaugytoja I.Krukonienė Jankuose dirba jau 49 metus, o jie jau 
daugiau nei 20 metų nebepriklauso Šakių rajonui, ji mūsų kraštą 
bei mūsų žmones mini tik gražiuoju. S.Sinkevičiaus nuotr. 
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Klausimas susisiekimo ministro patarėjui 
Mindaugui TARNAUSKUI:

– Transporto saugos administracija (TSA), ateityje numačiusi viešojo transporto 
paslaugų sistemos pertvarką. Iki lapkričio 14 d. turi būti surengti konkursai 

tolimojo susisiekimo vežėjams. Kaip tai galėtų atsiliepti Šakių rajono gyventojams 
ir “Šakių autobusų parkui”? Ar jiems gresia būti eliminuotiems iš rinkos?

– Tolimojo susisiekimo sistemos pertvarka ir LTSA planuojami konkursai vežėjams 
– tai du atskiri klausimai. Pertvarkos artimiausiu metu nebus, tačiau kelių metų per-
spektyvoje, išsiaiškinus dabartinės sistemos trūkumus ir atlikus galimybių studijas, 
pakeitimai galimi, tačiau kokie – dar aiškinsimės. Tuo tarpu lapkričio mėnesį planuo-
jamų konkursų vežėjams poreikis kyla iš Konkurencijos tarybos 2020 07 14 sprendi-
mo, kad 2018 m. LTSA pratęstos sutartys su tolimojo susisiekimo vežėjais yra ribojan-
čios konkurenciją ir neteisėtos. Šiuo metu vyksta teismo procesas, nagrinėjantis teisės 
akto, pagal kurį buvo pratęstos sutartys, teisėtumą. Ar bus konkursai, ar kitas spren-
dimas, kuris įvykdytų KT nutarimą, kol kas taip pat atviras klausimas. „Šakių autobusų 
parko vadovybė“ tai turėtų žinoti. 

Ruošiami asfaltavimo 
pagrindai keliui į Ilguvą

Balandžio 27–28 
dienomis rajono 
policijos komisariate 
registruotų įvykių 
suvestinėje – galimai 
narkotinių medžiagų 
gabenimas ir 
atsiskaitymas galimai 
netikrais banknotais.

Gabeno įtartinas 
medžiagas

Balandžio 28 d. gautas 
pranešimas, kad apie 20.05 
val. Marijampolės savival-
dybėje, kelyje Marijampolė–
Liudvinavas–Krosna, 8-ame 
kilometre, patikrinimui su-
stabdytas automobilis „Opel 
Vectra“, kurį vairavo asmuo 
(gim. 1988 m.), priekinėje 
keleivio vietoje sėdėjo asmuo 
(gim. 1997 m.), abu Šakių 
rajono gyventojai. Atlikus 
automobilio apžiūrą, rastas 

folijos gniužulas su viduje 
esančia galimai augalinės 
kilmės narkotine medžiaga 
(žole). Atlikus dalinę asmens 
apžiūrą, pas vairuotoją rastos 
svarstyklės tiksliam kiekiui 
nustatyti. Abu asmenys su-
laikyti, pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal LR BK 259 
str.

Skolą grąžino įtartinais 
pinigais

Balandžio 27 d., apie 10.36 
val., gautas pranešimas, kad 
Gelgaudiškio gyventojai (gim. 
1998 m.) grąžinta 200 eurų 
skola galimai netikrais bank-
notais. Pradėtas ikiteisminis 
tyrimas pagal LR BK 213 str. 
1 d.

Informacija parengta pa-
gal Marijampolės apskrities 
vyriausiojo policijos komisa-
riato pateiktus duomenis.

Paramą 
gavo 
daugiau 
žmonių 

Pasirinkusi padėti žmonėms – neapsiriko 
Nors dabar ji savęs kitur 

net neįsivaizduoja, baigusi 
mokyklą prieš daugiau nei 50 
metų, I.Krukonienė baidėsi 
medicinos ir galvojo apie li-
teratūros studijas. „Turėjau 
keturis brolius, du iš jų buvo 
Čekoslovakijoje ir kariavo, likę 
du mokėsi Vilniuje, vienas iš 
jų pasuko rašytojo keliu, šią 
profesiją brolis siūlė ir man. 
Gyvenome Raseinių rajone, to-
dėl mama nenorėjo, kad išvyk-
čiau į Vilnių, patarė studijuoti 
Kaune. Buvau labai nelaimin-
ga, nueinu į vieną technikumą 
– ten medžių per mažai, į kitą 
– ten sienos negražiai nuda-
žytos, ir niekas neįtinka. Tada 
praėjau pro Medicinos mokyk-
lą, o ten taip gražu – Kauno 
pilis, Santaka, medžiai, taip ir 
likau“,– juokėsi pašnekovė. 

Baigusi studijas naujai „iš-
kepta felčeriukė“ susitarė su 
mama, kad dabar gyvenamąją 
vietą rinksis pati. „Atliekant 
praktiką vienas kaimo felčeris 
pasakė, kad pasirinkusi Šakius 

neapsiriksiu. Net nežinojau, kur 
tie Šakiai, bet tie žodžiai man 
labai įstrigo, be to, buvo nuties-
tas naujas kelias į Šakius“,– aiš-
kino I.Krukonienė.

Visgi pirmąsias darbo die-
nas Baltrušiuose medikė prisi-
mena lyg nemenką iššūkį. „Ten 
buvo labai geri žmonės, bet la-
bai blogi keliai. Reikėdavo vykti 
apžiūrėti vaikus. Važiuodavau 
su dviračiu link gretimo kai-
mo, aplink ratus prisiveldavo 
tiek molio, kad neidavo nei 
važiuoti, nei to dviračio iš pa-
skos vestis. O palikti negaliu 
– sėdžiu ir verkiu. Nebūdavo 
nei mobilių telefonų, retas tu-
rėjo automobilį“,– prisiminė 
pašnekovė. 

Net vienas įsimintiniausių 
įvykių Baltrušių apylinkėse taip 
pat susijęs su prastais keliais. 
„Buvo labai darganotas oras, 
tad mane pas jauną pacientę 
nuvežė traktoristas. Įžengiu 
į namus, o ten jauna mote-
ris, kuri laukiasi, kraujuoja. 

Apžiūrėjau, suleidau vaistų ir 
išvažiavau. Naktį į namų duris 
ir vėl beldžiasi traktoristas. Į 
Baltrušius iškviečiau greitąją 
medicinos pagalbą, o su trak-
toriumi ir vėl nuvažiavau pas 
pacientę. Pacientę iki Baltrušių 
turėjome nugabenti gulinčią, 
todėl, traktoristas susirado 
priekabą, pridėjome šiaudų ir 
ją paguldėme, šalia atsiguliau 
ir aš. Prie kelio ją perėmė grei-
tosios komanda“,– prisimini-
mais dalinosi ji. Tokių įvykių 
I.Krukonienės profesinėje veik-
loje – daug. Galbūt ji išpildys 
jaunystės svajonę ir jas sudės 
į knygą. 

Nėra nei darbo dienų, 
nei valandų   

Po beveik metų darbo 
Baltrušiuose daktariukė 1972 
metais persikėlė į Jankus. 

I.Krukonienė juokėsi, kad 
Jankai ir jų apylinkės labiausiai 
sužavėjo sausesniais ir lyges-
niais keliais. Tačiau pats me-

dicinos punktas buvo įsikūręs 
nuosavame name, trūko me-
dicinos priemonių, pati dakta-
riukė siuvosi užuolaidas, vyras 
Sigitas padėjo susiremontuoti 
patalpas. Ji prisiminė, kad pati 
vyko į Šakių ligoninę ir prašė 
švirkšto bei kitų reikiamų prie-
monių.  

Tada ir pacientų, ir darbo 
buvo daugiau. Jai neegzista-
vo nei darbo valandos, nei 
savaitgaliai ar šventės. Kad 
ir Šv. Kalėdų rytas. Ruošiasi 
Krukonių šeima į bažnyčią, 
bet daktariukę staiga iškvie-
čia susižalojęs vyras ir sūnus. 
O nepadėti ar ignoruoti savo 
pacientų I.Krukonienė tiesiog 
negalėjo. Tad šeima ir poilsis 
dažnai likdavo antroje vieto-
je. Šiandien ji ypač dėkinga 
savo vyrui ir trims sūnums. 
„Pacientai man lyg antra šeima, 
jiems atiduodu visą save, tokia 
jau esu“,– kalbėjo ji. 

Pašnekovė pasakojo, kad 
per visą profesinės veiklos 

50–metį yra sutikusi tik gerus 
žmones, o ir susipykti su pa-
cientu jai per per tą laiką taip 
ir nepavyko. Anot jos, „felčeris“ 
yra ir akušeris, ir chirurgas, ir 
psichologas. 

Ji pridūrė, kad ir pati pratur-
tėja bendraudama su įvairiais 
žmonėmis, o ir jie kartais at-
eina, pasikalba – ir net vaistų 
nebereikia. „Kartais ir žodžiai 
išgydo. Čia jaučiuosi labai lai-
minga“,– sakė I.Krukonienė. 

Jeigu nesutinka vakci-
nuotis, nepasiduoda 

Nors Jankai Kazlų Rūdai 
priskirti nuo 2000 metų, čia 
iki 2006 metų vis dar veikė 
Kazlų Rūdos savivaldybei bei 
Griškabūdžio ambulatorijai 
priklausęs Jankų medicinos 
punktas. Vėliau Jankuose įsi-
kūrė privatus Kazlų Rūdos 
gydytojos Vilijos Kazlienės 
gydymo įstaigos „Jūsų sveika-
ta“ padalinys, kur ir įsidarbi-
no ilgametė Jankų daktariukė, 

o Jankų medicinos punktas 
buvo uždarytas.  Dabar Kazlų 
Rūdos gydymo įstaigos pada-
linyje I.Krukonienė dirba nuo 
pirmadienio iki penktadienio, 
čia kartą per savaitę atvažiuo-
ja gydytoja. O I.Krukonienė 
rūpinasi gydytojo paskiriamų 
procedūrų teikimu – vaistų 
leidimu, žaizdų perrišimu 
ir t.t. Karantino metu, anot 
I.Krukonienės, pacientų dar 
mažiau, o konsultacijos daž-
niau teikiamos telefonu. 

Daktariukė pasakojo, kad 
punkte nuo COVID–19 viru-
so jau vakcinuoti ir 54 Jankų 
gyventojai. „Vyresniems žmo-
nėms čia pasiskiepyti tikrai pa-
togiau nei vykti į Kazlų Rūdą ar 
Šakius. Žmonių labai įkalbinėti 
nereikia, jie sąmoningi ir su-
pranta, kad vakcina – geriau-
sias būdas apsisaugoti nuo šios 
ligos. O kas nesutinka, nepasi-
duodu, vakcinuotis kviečiu tol, 
kol persigalvoja“,– pasakojo 
I.Krukonienė. 

Balandžio 12–23 
dienomis rajone 
išdalinta jau antroji 
šiemet Europos 
pagalbos labiausiai 
skurstantiems 
asmenims fondo 
(EPLSAF) maisto paketų 
parama. 

Kadangi vis dar karantino 
laikotarpis, maisto paramos 
paketai gyventojų laukė su-
dėti į atskirus maišelius, buvo 
stengiamasi išvengti ilgesnio 
kontakto. Kaip ir ankstesniais 
kartais, seniūnijų sociali-
niams darbuotojams talkino 
seniūnai bei kaimų seniūnai-
čiai, tad bendromis jėgomis 
maisto daviniai labiausiai 
nepasiturintiems rajono gy-
ventojams buvo pristatyti ir 
saugiai, ir operatyviai.

Maisto produktų paketą 
sudarė kilogramas pirmos 
rūšies kvietinių miltų, grei-
to paruošimo avižų košė su 

Nuo pat ankstyvo pava-
sario UAB „Radė“ techni-
ka darbuojasi ruošdama 
kelią asfaltavimui nuo 
sankryžos į Ilguvą,– čia 
planuojama išasfaltuoti 
poros kilometrų atkarpą. 

Pasak savivaldybės Ūkio, 
architektūros ir investicijų 
skyriaus vedėjo pavaduotojo 
Aurimo Staugaičio, asfalto 
pagrindų paruošimas buvo su-
stojęs dėl lėšų stygiaus. Tačiau 
savivaldybei skyrus iš trimetės 
Kelių priežiūros ir programos 
lėšų 628 tūkst. eurų, darbai 
sparčiai juda pirmyn. Pasak 
A.Staugaičio, pradėję darbus 
šiemet, kauniečiai nutiesti as-
faltą žadą kitais metais. Bendra 
sutartyje numatyta darbų truk-
mė – 24 mėnesiai.

Susisiekimo ministerija 
balandžio 27 d. išplatino pra-
nešimą, kad šiais metais vietos 
keliams, atkuriant sumažėjusį 
finansavimą savivaldybėms, 
paskirstyta 20 mln. eurų. 
Šakių rajono savivaldybė iš jų 
planuoja papildomai gauti 232 
400 eurų. Tai šiek tiek kompen-
suotų prarastus lūkesčius, kai 
vietoje planuotų 1 mln. 600 
tūkst. eurų pagal Kelių prie-
žiūros ir plėtros programą 
šiais metais Šakių savivaldybei 
buvo atseikėta 1 mln. 213 tūkst. 
eurų. A.Staugaitis komentavo, 
jog sumažintos lėšos pristabdys 
trimetės programos tempus, 
tačiau nė vienas objektas ne-

bus išbrauktas ar nukeltas į pla-
nuotų darbų paraštes, nebent 
darbai šiek tiek vėluotų.

Minėtame Susisiekimo 
ministerijos pranešime atkrei-
piamas dėmesys, kad Konsti-
tucinio Teismo sprendimu 
pernai likusių Kelių priežiūros 
ir plėtros programos lėšų – 24 
mln. eurų – panaudoti ne-
galima. Taip pat pabrėžiama, 
jog šiais metais palyginti su 
praėjusiais finansavimas kelių 

priežiūrai ir plėtrai dėl įvairių 
priežasčių sumažėjo apie 200 
mln. eurų – nuo 797,6 mln. 
2020 m. iki 592,2 mln. šiais 
metais, įskaitant ir ES fondų 
lėšas. Susidariusį skirtumą di-
džiąja dalimi lėmė praėjusiais 
metais skirtas vienkartinis 150 
mln. eurų finansavimas pagal 
Ekonomikos skatinimo ir ko-
ronaviruso (COVID–) plitimo 
sukeltų pasekmių mažinimo 
priemonių planą. Susisiekimo 

ministerija jau šiais metais 
numato iš esmės keisti kelių 
priežiūros ir plėtros finansa-
vimo sistemą, kad ji būtų efek-
tyvesnė ir skaidresnė. Vienas 
iš pakeitimų būtų finansavimo 
planavimas vidutinio ilgio lai-
kotarpiams, kad būtų lengviau 
planuoti artimiausių kelių metų 
darbus, laiku atlikti viešuosius 
pirkimus ir neprarasti galimy-
bės panaudoti keliams skirtas 
lėšas.

džiovintomis uogomis, kiau-
lienos konservai, vištienos 
konservai, konservuota rau-
gintų agurkų sriuba, keptos 
pupelės pomidorų padaže, 
grikių kruopos, rapsų alie-
jus, konservuoti žalieji žir-
neliai, saldintas sutirštintas 
pienas.

Antrąją paramą mais-
to produktais šalyje gavo 
daugiau nei 183 tūkstančiai 
sunkiau besiverčiančių gy-
ventojų. Mūsų rajone balan-
džio mėnesio EPLSAF para-
mą maisto produktais gavo 
3206 gyventojai, 121 daugiau 
nei vasario mėnesį. 

LV inf. 

pradžia 1 psl.

LV inf.

Taip atrodė kelias į Ilguvą balandžio 16 d. Šią savaitę vaizdas jau gerokai pasikeitęs. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Savaitės klausimas
Vyriausybė svarsto pratęsi 
darbingą amžių iki 72-ejų metų. 
Ką apie tai manote?

Povilas
iš Lukšių:

– Girdėjau tokį gandą. 
Atsiliepimas būtų neigiamas. 
Pats dirbau iki 62-ejų. Užtenka, 
nes tada dar būdamas pensi-
ninkas gali pagyvent. Man 
gegužės 9 dieną sueis 78-eri. 
Neįsivaizduoju, kaip būčiau dir-
bęs iki 72-jų.

Edmundas
iš Ilguvos:

– Prastai galvoju. Didesnė da-
lis žmonių nesulauks. Nevalios 
tiek dirbti. Dabar,  jei pensiją 
gauna ir dar gali padirbėti, tai 
vis dar prisiduria. Va ir aš kle-
bonui malkas kapoju. Jau pa-
skutinės. Gerai kad dar yra vie-
toje užsiėmimo, nes nei kur iš-
važiuosi dabar, nei ką. Į pensiją 
išėjau 64-erių. Užtenka. O dirb-
dami iki 72-ejų mažai kas pen-
sijos sulauks. Nebent vadovau-
jantį darbą dirba, tai dar dar. O 
kur fiziškai aria, tai paskui jau 
tokius išneš kojom į priekį.

Vytautas
iš Šilalės:

– Kaip čia pasakius. Jeigu ne 
valstybės tarnyboje, žmogus 
gali dirbti kiek nori, jei valio-
ja. Gali dirbti ir iki 72-ejų, ir iki 
75-erių. Kam čia reikia tų įsta-
tymų. Leiskim žmonėms dirb-
ti, jei jie gali ir nori. Jie turi to-
kią teisę. O jei planuoja įstaty-
mais reguliuot, tai suprantu, 
kad pensininkų sąskaita vals-
tybė nori sutaupyti.

Sandra
iš Gelgaudiškio:

– Girdėjau tokį dalyką. 
Galvoju, kad tikrai nesulauk-
sim tokio amžiaus. Nei jauni, 
nei seni. Nesulauksim tikrai. 
Per ilgai. Nesulauksim. Daug 
kas taip sako. Tik mūsų nuomo-
nė niekam neįdomi. Kada val-
džiai buvo įdomi piliečių nuo-
monė? Vis tiek pasitvarkys taip, 
kaip jai reikia.

Mindaugas
iš Gelgaudiškio:

– Tai labai gerai! Juokauju... 
Nesąmonę sugalvojo. Jau kai 
buvo iki 60 metų, sakėm, kad 
daug, o dabar... 83-eji šitam se-
neliui. Na matot, svarbu dar, 
kokį darbą žmogus turi. Jeigu 
pavojingomis sąlygomis ar fi-
zinį sunkų darbą žmogus dir-
ba, tai tikrai per daug jam iki 
72-ejų laukti. 65-erių jau tikrai 
užtektų. Bet žinot, tešlagalvių 
Seimas...

Danutė
iš Gelgaudiškio:

– Nesąmonė! Kur jau, kur 
jau... Žiūrint ką žmogus dirba. 
Kitas dar ir pensininkas dirba, 
jei gali. O kitas nesulaukia. Čia 
tikrai nesąmonė. 65-eri jau la-
bai daug atrodo. O dar varyt 
septynerius metus. Yra sunkių 
darbų, kur moterys dirba vir-
tuvėj, kur dirba fermose... Jau 
65-eri – riba. Tikrai nereikėtų 
daugiau kelti.

Užimtumo programa 
seniūnams „ilgina“ rankas

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Pavasarį atsiveria 
viešosios erdvės, 
pakelės, užkaboriai, 
reikalaujantys 
darbo rankų. Ir vien 
seniūnijose įdarbintų 
žaliojo ūkio darbininkų 
pajėgumų nepakanka. 
Nekvalifikuotiems 
darbams visada 
laukiama darbininkų, 
kurie įdarbinami per 
Užimtumo didinimo 
programą. Šiemet šiai 
programai įgyvendinti 
rajone Socialinės 
apsaugos ir darbo 
ministerija skyrė 60 900 
eurų (2020 m. – 60 300 
eurų). Tačiau vien šios 
programos finansavimo 
seniūnijų poreikiams 
patenkinti nepakanka, 
todėl skirdama panašią 
sumą pinigų, seniūnijų 
aplinkos tvarkymo 
darbus papildomai 
finansuoja savivaldybė iš 
biudžeto.

Aplinkos tvarkymo 
darbus padeda 
finansuoti savivaldybė

Pagal Užimtumo didinimo 
programą, kurios įgyvendinime 
aktyviai dalyvauja ir Užimtumo 
tarnyba, parinkdama žmones, 
į seniūnijas nekvalifikuotiems 
darbams praėjusiais metais 
buvo nukreipti 45 žmonės. 
Panašus skaičius numatytas 
ir šiais metais. Juos atrinkti 
nėra taip paprasta – Socialinės 
paramos ir darbo ministerija 
skiria lėšas tik tiems ilgalai-
kiams bedarbiams, kurie gau-
na socialines išmokas, neturi 
kvalifikacijos, turi priklauso-
mybių, yra grįžę iš įkalinimo 
įstaigų ir pan. Pasitaikė at-
vejų, kai neišdirbę nustatyto 
dviejų mėnesių termino, šie 
žmonės apleido darbo vietas. 
Pasak Šakių seniūno Daliaus 
Jasevičiaus, pora žmonių dar-
buojasi jau visą mėnesį – valė 
smėlį, užsilikusį ant gatvių po 
žiemos kelių barstymo, renka 
šiukšles, atlieka kitus papra-
stus darbus. Šiais metais pagal 
minėtą programą Šakių seniū-
nija planuoja įdarbinti penkis 
žmones. Tam skirta apie 13 
tūkst. eurų. Mažesnėse seniū-
nijose, tokiose kaip Kudirkos 
Naumiestis, Gelgaudiškis, 
Lukšiai, bus įdarbinta po tris 
viešuosius darbininkus, kitose 
seniūnijose – po du ar net vos 
po vieną. Tai yra „ašaros“ pa-
lyginti su tuo skaičiumi ir ga-
limybėmis, kokios buvo anks-
čiau, sako Užimtumo tarnybos 
Šakių skyriaus vadovė Aldona 
Stasiulienė. Jeigu seniūnai „įsi-
teks piniguose“, žmonių gali 
priimti ir daugiau, pastebėjo 
ji.  Peržvelgdama laisvų darbų 
sąrašą, A.Stasiulienė sako, jog 
nekvalifikuotam darbui pasiū-
la ypač maža – mažai kas nori 
dirbti, kai gali nedirbti gaudami 
nemažas socialines išmokas.

Tačiau pagal Užimtumo 
didinimo programos reikala-
vimus, žolės pjovimas ir kiti 
darbai, kuriems pasitelkiama 
technika, jau laikomi kvalifi-
kuotais. Todėl papildomas sa-
vivaldybės finansavimas šalia 
vykdomos Užimtumo didinimo 
programos leidžia seniūnams 
įsidarbinti nuolatinius ir pa-
tikimus žmones darbams, kur 
reikia padirbėti su žoliapjove, 
trimeriu, krūmapjove ar net pa-

mosuoti kirviu.  Šakių seniūnija 
tokiems darbams iš savivaldy-
bės gavo taip pat apie 13 tūkst. 
eurų. Seniūnas G.Jasevičius jau 
kreipėsi į Šakių užimtumo tar-
nybą surasti pora vyrų, kurie 
galėtų viešose miesto erdvėse 
pradėti pjauti žolę nuo gegužės 
3 dienos. Tokių žmonių teira-
vosi ir Lekėčių seniūnas bei 
kiti. Bet A.Stasiulienės įsitiki-
nimu, kvalifikaciją turintys be-
darbiai privalo darbintis pagal 
siūlomas laisvas darbo vietas ir 
tapti ne sezoniniais seniūnijų 
darbininkais, o galbūt net ne-
terminuotais darbuotojais įmo-
nėse, kurios jų ieško.

Visus bedarbius viešiesiems 
darbams mūsų savivaldybėje 
įdarbina savivaldybės admi-
nistracija.

Visai kitoks Užimtumo didi-
nimo programos įgyvendinimo 
modelis taikomas kaimyninė-
je Kazlų Rūdos savivaldybėje, 
kur bedarbius įdarbina vie-
šuosius pirkimus laimėjusi 
įmonė. Jankų seniūnas Jevgenij 
Kušnarenko užsiminė, kad vi-
soje savivaldybėje planuojama 
įdarbinti vos dešimt žmonių: 
didžiausioje, Kazlų Rūdos se-
niūnijoje, keturis, o Antanavo, 
Plutiškių ir Jankų – po du žmo-
nes. 

Padeda susigrąžinti 
savivertę ir išeiti iš 
pašalpų gavėjų rato

Kad kuo daugiau žmonių pa-
sitrauktų iš socialines išmokas 
gaunančiųjų rato, Socialinės 

paramos ir darbo ministerija 
per savivaldybes jau antri me-
tai vykdo Užimtumo didinimo 
programos, skirtos užimtumo 
skatinimo ir motyvavimo pa-
slaugų nedirbantiems ir so-
cialinę paramą gaunantiems 
asmenims, modelį. Jam įgy-
vendinti Socialinės paramos 
skyriuje skirtas atskiras eta-
tas. Tiek šiais, tiek praėjusiais 
metais šiam modeliui įgyven-
dinti skirta po 87 tūkst. eurų. 
Jo esmė – teikti jautriausiems, 
didžiausią socialinę atskirtį bei 
dažnai priklausomybių turin-
tiems vyresniems nei 40 metų 
amžiaus, tačiau socialinę pa-
ramą iš valstybės gaunantiems 
bedarbiams. Jie nėra įdarbina-
mi, o už skirtas lėšas gauna visą 
paketą įvairių paslaugų ir mo-
kymų – psichologo konsultaci-
jas, finansinio ir kompiuterinio 
raštingumo, socialinių įgūdžių, 
būtinai – priklausomybių kon-
sultanto ir kitas paslaugas. 
Pagrindinis modelio tikslas 
– sugrąžinti žmones į socia-
linį gyvenimą, į darbo rinką, 
kad jie kuo greičiau atsistotų 
ant kojų ir pasitrauktų iš pašal-
pų gavėjų statuso. Praėjusiais 
metais tokias paslaugas suteikti 
buvo numatyta 70-čiai rajono 
gyventojų. Jas žmonės priėmė 
skirtingai – vieni labai noriai, 
kiti abejingai. Tačiau bent 
po vieną paslaugą, patikino 
Socialinės paramos skyriaus 
specialistė J.Kazlauskaitė, 
praėjusiais metais gavo apie 
60 žmonių, dalis įsidarbino: du 

iš jų su darbdaviais sudarė ne-
terminuotas darbo sutartis, aš-
tuoni įsidarbino terminuotam 
darbui, viena moteris pradėjo 
mokytis profesinio rengimo 
centre, trys žmonės registra-
vo individualią veiklą pagal 
verslo pažymėjimus. „Manau, 
kad neblogai, turint galvoje bu-
vusį karantino foną“,– svarstė 
J.Kazlauskaitė.

Kad toks žmogus sugrįžtų 
į darbo rinką, sako skyriaus 
vedėja Daiva Pilypaitytė, rei-
kia įdėti labai daug pastangų. 
Pirmiausia jam reikia sugrą-
žinti ir susigrąžinti savivertę, 
reikia vidinio, psichologinio 
persilaužimo. „Kai žmogui 40 
ar 45 metai, jį auklėti ar mokyti 
kaip gyventi nėra taip lengva, 
todėl priėjimas prie kiekvieno 
žmogaus turi būti labai indi-
vidualus“,– kalbėjo ji. Dėl to ir 
individualiai, ir grupėse su jais 
dirba psichologai, sako vedėja, 
bet koją tikslus įgyvendinti la-
bai kiša karantinas.   

Dėl pandemijos ir karanti-
no praėjusiais metais iš šiam 
modeliui skirtų 87 tūkst. eurų 
net 70 tūkst. eurų, informavo 
Biudžeto, turto ir strateginio 
planavimo skyriaus vedėja 
Egidija Grigaitienė, savivaldybė 
nepajėgė įsisavinti – juos teko 
sugrąžinti į valstybės biudže-
tą. „Prasidėjo karantinas, ir 
daugelį paslaugų teko sustab-
dyti“,– pasakojo specialistė 
J.Kazlauskaitė. Paslaugos 2020 
m. teikti pradėtos tik rugsėjo 
mėnesį, kai kurias iš jų, tokias 
kaip kompiuterinis raštingu-
mas, Šakių viešoji biblioteka 
teikė nemokamai, taip pat ne-
mokamas konsultacijas dėl pri-
klausomybių teikė Visuomenės 
sveikatos biuras, todėl ir lėšų 
nemažai susitaupė. Pernai lap-
kritį karantinas prasidėjo vėl, 
tad realiai su bedarbiais buvo 
dirbama vos pora mėnesių.

Šiais metais modelis tęsia-
mas. Kol kas vyksta pasiruoši-
mas, paslaugos derinamos su jų 
teikėjais, su Užimtumo tarnyba 
derinamas dalyvių sąrašas – jų 
ir vėl bus apie 70. „Laimė, kad 
karantiną pradeda po truputį 
atlaisvinti, manyčiau, kad po 
poros mėnesių būsime pasi-
rengę teikti paslaugas“,– vylėsi 
J.Kazlauskaitė. Ar programos 
modelis bus finansuojamas ir 
kitais metais, Socialinės para-
mos skyriaus vedėja negalėjo 
atsakyti.

Jankų seniūnas Jevgenij Kušnarenko pasakojo, kad Kazlų Rūdos 
savivaldybė pagal Užimtumo didinimo programą žmonių 
nedarbina, nes negali būti darbdavė, todėl skelbia viešą konkursą 
įmonei, kuri tuos žmones galėtų įdarbinti, nors pati jokios naudos 
iš jų neturi. S.Sinkevičiaus nuotr.

Šakių miesto centrą tvarko seniūnijos žaliojo ūkio darbininkės, tačiau jau nuo pirmadienio seniūnija 
lauks pagalbos iš Užimtumo centro viešiesiems darbams.
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Vilija Blinkevièiûtë: „Joks karantinas 
negali drausti mylëti artimà þmogø“

www.blinkeviciute.eu

Vilija Blinkevičiūtė: „Kai kurios karantino priemonės buvo perteklinės.“

Kokie svarbûs sprendimai 
priimti ar artimiausiu 
laiku bus priimti Europos 
Sàjungoje, taip pat ir 
Lietuvoje? Kaip juos vertina 
socialdemokratë Vilija 
BLINKEVIÈIÛTË, Europos 
Parlamento Uþimtumo ir 
socialiniø reikalø komiteto 
vicepirmininkë?

Gerbiama Vilija, koká 
europiná sprendimà 
iðskirtumëte? Kuo jis svarbus 
Lietuvos þmonëms?

Pagaliau, vykdydama Eu-
ropos Parlamento sprendimà, 
Europos Komisija pateikë siû-
lymà dël Vaiko garantijø. Bu-
vau viena ið ðios iniciatyvos 
autoriø.

Ji numato konkreèias (taip pat 
ir finansines) priemones visiems 
vaikams uþtikrinti kokybiðkas 
gyvenimo sàlygas, nepriklau-
somai nuo turtinës padëties, 
visuomeninio tëvø ar globëjø 
statuso.

Pandemija, karantinai tik dar 
labiau padidino ðios iniciaty-
vos svarbà. Kas jau kas, bet per 
visas krizes labiausiai kenèia 
maþiausieji ir silpniausieji. Su-
stabdyti ar bankrutavæ verslai, 
prarastos darbo vietos ar pa-
jamos galø galiausiai (kartais 
– ir pirmiausiai) skaudþiai kerta 
vaikams, jø gyvenimui.

ES valstybëms narëms bus 
suteikta teisë paèioms spræsti, 
kaip ágyvendinti Vaiko garantijø 
sistemà. 
Kaip Vaiko garantijø sistema 
galëtø atrodyti Lietuvoje? 
Juk tai ne vien tik Vaiko 
pinigai?

Taip, tai bûtø kur kas plates-
në pagalba ir parama. Ðtai keli 
pavyzdþiai. 

Valstybë taiko maþesnius mo-
kesèius, auginantiems vaikus. 
Lietuvos Respublikos Seimo so-
cialdemokratai jau iðkëlë toká 
siûlymà áteisinti ástatymu.

Ðeimoms valstybë kom-
pensuoja dalá bûsto ásigijimo 

iðlaidø, apmoka dalá nuomos 
mokesèiø. Pradedama ágyven-
dinti prieinamo bûsto programa 
– didinama socialinio bûsto pa-
siûla, gerinamos sàlygos gyventi 
tokiuose bûstuose ðeimoms su 
vaikais.

Sudaromos lygios sàlygos 
visiems vaikams mokytis ir 
lavinti savo gebëjimus. Mo-
kyklos neskirstomos á geras ir 
blogas, á turtingøjø ir neturtin-
gøjø. Kiekvienam vaikui nuo 
pirmos klasës ar net nuo dar-
þelio suteikiamas individualus 
mokymosi planas – pagal vaiko 
sugebëjimus.

Vaiko pinigai nuolat indek-
suojami, kad jø pakaktø ne 
tik uþtikrinti pilnavertá vaikø 
maitinimà, bet ir garantuotø fi-
nansines galimybes lavintis po 

pamokø, o vasarà bent savaitæ 
ar dvi ilsëtis stovyklose. Arba 
ðias iðlaidas pilnai kompensuo-
ja pati valstybë.
Bet juk tam reikia milþiniðkø 
lëðø?

Taip. Ir jø bus – ES biudþe-
te, taip pat lëðas turës skirti ir 
Lietuva. Europos socialiniame  
fonde ðiai programai numatyti 
beveik 6 mlrd. eurø. Dalá lëðø 
bus galima panaudoti ið Euro-
pos regioninës plëtros fondo  
perspektyviomis investicijomis 
á socialinæ infrastruktûrà, árangà 
ir galimybæ gauti kokybiðkas  
paslaugas. 

Taip pat prie vaikø garantijos 
ágyvendinimo turëtø prisidëti 
ir 2,2 milijardo eurø dotacija, 
kurià ES Lietuvai skiria ekono-
mikos gaivinimui ir atsparumo 

didinimui. Deja, Vyriausybë iki 
ðiol slëpë nuo visuomenës, 
kaip ðiuos pinigus ketinama 
iðleisti.

Esu ásitikinusi, kad ðios lëðos 
turi bûti tiesiogiai investuoja-
mos á mûsø þmones, ne á be-
tonà. Kad planas bûtø ne tik 
ekonominio, bet ir socialinio 
atsigavimo – tai svarbu sam-
domà darbà bei savarankiðkai 
dirbantiems, smulkiesiems ver-
slininkams, ðeimoms, auginan-
èioms vaikus.
 Kaip apskritai vertinate 
Vyriausybës veiksmus?

Kritikavau dël skiepijimo. 
Nesuvokiama, kuomet atsi-
randa deðimtys prioritetiniø 
grupiø. Tai privilegijø daliji-
mas. Kas „prilindo“ prie val-
dþios, tas ir skiepijamas, nors ir 
ðiandien nemaþa dalis vyresniø 
þmoniø ir serganèiøjø lëtinëmis 
ligomis nepaskiepyta. Taip ne-
turëjo bûti.

Apskritai kai kurios karantino 
priemonës buvo perteklinës. 
Ir dëlto kreipëtës á sveikatos 
apsaugos ministrà...

Kreipiausi dël sunkiø ligoniø 
lankymo gydymo, slaugos ástai-
gose. Neleisti net atsisveikinti 
su mirðtanèiuoju – per daug 
þiauru. Didþiulë, skaudi pro-
blema, su kuria susidûrë tûks-
tanèiai artimøjø, serganèiøjø ir 
kuri buvo valdþios uþmirðta.

Galima pasiguosti bent tuo, 
kad dabar situacija pasikeitë. 
Reikëjo tuos neþmoniðkus ribo-
jimus naikinti anksèiau. Jokia 
krizë, joks karantinas negali 
reikðti nuþmoginimo, negali 
atimti vilties ir uþdrausti my-
lëti artimàjá.

Ðá sekmadiená minësime 
Motinos dienà. Man tai viena 
graþiausiø ðvenèiø.

Sveikinu visas mamas, taip 
pat ir bûsimas mamytes, su ðia 
nuostabia meilës ir pavasario 
ðvente. 

Bûkite mylimos. Bûkite pa-
sveikintos.

Rimantas Kazlauskas
R-0255

Mūsų mielosios mamos,
Tik viena diena metuose. Tikrai per mažai, kad joje 
sutilptų visa padėka už gyvenimo dovaną, švelnumo 

pamoką ir saugumo jausmą, kuriuos gauname 
iš Jūsų. Gerumą, atsidavimą ir pasiaukojimą 
artimiesiems, draugams ir visai Tėvynei mes 

paveldime būtent iš Jūsų. Todėl mamos vaidmuo 
Valstybėje yra šventas ir turi būti gerbiamas.

Ačiū Jums už viską. 
Būkite mylimos, sėkmingos ir laimingos.

Jūsų Seimo narys
Giedrius Surplys

Gavo šiek tiek mažiau 
vakcinų nei žadėta

Šakių rajone iki ketvirta-
dienio ryto buvo paskiepyti 
25,14 proc. gyventojų (6554). 
Galimai imunizuotų asmenų 
Šakių rajone – 30,2 proc. 

Sveikatos apsaugos minis-
terija pirmadienio popietę 
informavo, kad dėl sudėtin-
gos epideminės situacijos 
Vilniaus mieste nuspręsta 
perskirstyti savaitgalio bei 
pirmadienio vakcinų siuntas 
ir skirti sostinės vakcinacijos 
centrams 44 proc. visų gau-
tų vakcinų, t. y. 46 512 do-
zių. Dalis iš jų – 19 800 dozių 
– anksčiau buvo numatytos 
skirti kitoms savivaldybėms, 
tačiau sparčiai augant hospi-
talizuojamų asmenų skaičiui 
ir gresiant COVID–19 lovų 
trūkumui Vilniaus mieste, 
priimtas sprendimas skubiai 
perskirstyti pristatytas vak-
cinos dozes iš tų apskričių, 
kuriose sergamumas yra ma-
žesnis ir tokiu būdu solidariai 
pagelbėti „juodojoje zonoje“ 
atsidūrusiai sostinei.

Taigi balandį Šakių rajoną 
turėjo pasiekti 4700 COVID-
19 vakcinų, tačiau iki balan-
džio 28 dienos buvo gauta 
1078 vakcinomis mažiau. 
Vis tik gavus 900 „Vaxzevria“ 

dozių, pažadas beveik įvyk-
dytas. „Žinoma, kortos vis 
vien sumaišytos, vietoje 900 
„Pfizer“ vakcinų gavome šiek 
tiek daugiau nei 500. Dėl to 
ypač supyko ambulatorijos, 
kurios jau buvo sukvietusios 
žmones. Ir ambulatorijos įdė-
jo daug darbo, ir žmonės nu-
sivylė. Suprantu, kad Vilniaus 
gyventojams vakcinų reikėjo 
labiau, ten padėtis blogesnė, 
tačiau manau, kad turėjome 
būti įspėti anksčiau. Be to, ir 
ateityje „juodoms“ savival-
dybėms bus skiriama dau-
giau vakcinų. Šiek tiek pikta, 
Šalčininkai ar Visaginas be-
veik neragino žmonių skiepy-
tis „Vaxzevria“, likę dirbo itin 
nuoširdžiai ir siekė vakcinuoti 
kuo daugiau žmonių, o da-
bar tas vakcinas atiduodame 
tiems, kurie nesistengė epide-
miologinės situacijos valdyti 
nuo pat pradžios“,– pripažino 
R.Juškaitis. 

Gegužės 3 dieną Šakių 
rajoną turėtų pasiekti ir 786 
„Pfizer“ vakcinos bei 200 
„Moderna“ vakcinų. 

LV inf. 

Pažadas 
beveik 
ištesėtas  

Pinigų pradedančių verslininkų 
paramai neturėtų pritrūkti
Balandžio 30 d. baigė-
si paraiškų priėmimas 
Šakių smulkaus ir viduti-
nio verslo paramos fondo 
(SVVPF) paramai gauti. 
Šakių verslo informacijos 
centro direktorė Daiva 
Palukaitienė informa-
vo, kad, preliminariais 
duomenimis, gautos 
šešios paraiškos: keturios 
– grąžintinoms pasko-
loms, viena iš jų – ben-
druomeninio verslo PVM 
kompensavimui, viena 
įmonė prašo pratęsti 
paskolos sutartį, pagal 
vieną paraišką prašoma 
negrąžintinos paskolos.

Praėjusią savaitę rajono 
savivaldybės taryba pritarė 
SVVPF sprendimui tenkinti 
dviejų įmonių prašymus grą-
žintinai finansinei paramai 
gauti – joms paskolinta po 
5000 eurų. Vienai asociacijai 
paskola nesuteikta, nes, kaip 
pabrėžiama aiškinamajame 
rašte, pateiktame verslo plane 
neatsispindi galimybės grąžin-
ti paskolą, kai pareiškėjas nėra 
registruotas PVM mokėtoju.

Šiais metais Fondo biudže-
tą sudaro daugiau nei 40 tūkst. 

eurų likutis iš praėjusių metų ir 
savivaldybės iš biudžeto skirtos 
lėšos – 67 735 eurai. Iš jų 15 
tūkst. eurų skirta paskoloms, 
10 tūkst. eurų – negrąžintinai 
paramai, 42 735 eurai – ben-
druomeninio verslo paskoloms, 
reikalingoms PVM mokesčiui 
sumokėti dalyvaujant Šakių 
krašto VVG projektuose. 

Pasak D.Palukaitienės, šios 
lėšos jau viršytos – bendruo-
menėms ir kitoms nevyriau-
sybinėms organizacijoms iš-
mokėta 51 132 eurai paramos. 

Norint finansuoti ir kitų ben-
druomeninių verslų kūrimą, 
jau reikėtų ieškoti papildomo 
finansavimo.

Pasak D.Palukaitienės, 
finansinės Fondo galimybės 
paskoloms privačiam verslui 
nuolat pasipildo grąžinamų 
paskolų pinigais. Artimiausiu 
metu bus grąžinta dar 10 000 
eurų, todėl tikimasi, kad ir bū-
simiems kvietimams rugpjū-
čio ir spalio mėnesiais pinigų 
bus.

LV inf.

Konkursas
Balandžio 16 dieną 
Kauno technologijos 
universiteto Cheminės 
technologijos fakultetas 
abiturientams 
organizavo virtualų 
chemijos žinių konkursą 
„Ateities karta“. 

Jame dalyvavo ir Lukšių 
Vinco Grybo gimnazijos 
abiturientė Rugilė Raudžiūtė. 
Abiturientė šiame konkurse 
laimėjo teisę gauti vardinę 
socialinių partnerių įsteigtą 
1000 eurų stipendiją, kuri 

bus mokama, jei ji šiemet 
nuspręs studijuoti fakulteto 
koordinuojamose studijų pro-
gramose ir sėkmingai baigs 
pirmąjį semestrą. Rugilė, jos 
chemijos mokytoja Virginija 
Laugalienė bei gimnazijos 
direktorė Nijolė Šapolienė 
šeštadienį nuotoliniu būdu 
susitiks su fakulteto dekanu 
prof. Kęstučiu Baltakiu.   

LV inf.

pradžia 1 psl.

Šakių verslo informacijos centro direktorė Daiva Palukaitienė pasakojo, 
jog grąžintinos paskolos mūsų verslininkus vis dar vilioja. Galimybę 
teikti grąžintiną paramą verslui šakiečiai skolinosi iš Kėdainių, tačiau 
šie jos jau atsisakė, o šakiečiai vis dar ja naudojasi. S.Sinkevičiaus nuot.
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Reda ZARAUSKIENĖ
 

Lietuvos Respublikos 
Prezidentas Gitanas 
Nausėda Motinos dienos 
proga ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai“ medaliu 
šiandien apdovanos 
44 motinas ir globėjas. 
Mamas iš įvairių Lietuvos 
kampelių Prezidentas 
apdovanoja už jų nuopel-
nus motinystei, atsakin-
gumą, pasiaukojimą bei 
išties įkvepiantį pavyzdį. 
Viena tokia ypatinga 
mama – Elena Zokienė 
– gyvena Žiūrių kaime, 
Slavikų seniūnijoje. Ji 
su vyru Jonu užaugino 
aštuonis vaikus. 

Susipažino kino teatre 
Jeigu ne karantinas, sek-

madienį Zokų namuose būtų 
nemažai šurmulio. Daugiavaikė 
mama pasakojo, kad su šeimy-
na dažniausiai sutinka ne tik 
Motinos ar Tėvo dienas, bet ir 
Šv. Kalėdas, Jonines bei savo 
ir vyro gimtadienius. „Jau ant-
ri metai beveik nematau savo 
anūkų, vaikai saugo mus, ne-
važiuoja ir nelanko“,– pridūrė 
E.Zokienė. 

Elenos ir Jono šeimoje gimė 
šešios dukterys – Rasa, Aida, 
Rima, Ingrida, Gailutė bei 
Kristina, ir du sūnūs – Renaldas 
ir Egidijus. Vyriausiai Zokų 
atžalai sausį sukako 51 metai, 
jauniausiai – 36. Šakių rajone 
gyventi liko du Zokų vaikai 
– Slavikuose įsitvirtino dukra 
Ingrida, o sūnus Renaldas gy-
vena Žygėnų kaime. Likę vai-
kai išsibarstę po visą Lietuvą 
– Klaipėdoje, Šiauliuose, 
Kaune. Viena dukra gyvena 
Airijoje. 

Jonas taip pat augo aštuonių 
vaikų šeimoje. O pati Elena yra 
kilusi iš trijų vaikų šeimos, ta-
čiau jos mama taip pat turėjo 
septynis brolius ir seseris. Tad 
aštuonetas Zokų šeimai nėra 
kažkoks labai didelis stebuk-
las.  

Elena iš Sudargo seniūnijos 
(Barkių kaimo) į Slavikus persi-
kėlė maždaug dešimties metų. 
O Jono gimtinė – Slavikai. 
Elena buvo itin retos ir egzo-
tiškos profesijos atstovė,– ji 25 
metus Slavikuose, Sudarge ir 
Šilgaliuose dirbo kino mecha-
nike – rodė filmus. Tad nesun-
ku nuspėti – ji bemaž dešimt 
metų vyresnį vyrą sutiko kino 
teatre. Jonas pasakojo, kad 
graži panelė greitai patraukė 
dėmesį. „Jeigu ne ši profesija, 
turbūt nebūčiau galėjusi užau-

ginti aštuonių vaikų – gaminu-
si, padėjusi ruošti namų darbus 
ir t.t. Dienomis būdavau su jais, 
o vakare, kai iš darbo grįždavo 
vyras, aš išeidavau ir dirbdavau 
kino teatre. Taip pat vyresni 
vaikai padėdavo su mažesniai-
siais“,– aiškino ji. Jonas dirbo 
elektriku–energetiku Slavikų 
kolūkyje. 

Elena ir Jonas neseniai at-
šventė 52–ąsias vestuvių meti-
nes. Anot Jono, dabar madinga 
skirtis ir ieškoti naujų antrų 
pusių, tačiau pora sėkmingo 
santykių recepto taip ir neat-
skleidė. „Sunku pasakyti, kaip 
čia taip pavyko, buvo ir piktu-
mų, ir labai džiugių akimir-
kų“,– kalbėjo 83-ejų sulaukęs 
vyras. 

Šiais laikais vaikus 
auginti sunkiau?  

Abu sutuoktiniai su nostal-
gija prisiminė gatvėse anksčiau 
netildavusį vaikų klegesį, per-
pildytą Slavikų mokyklą. Ją bai-
gė net trys Zokų kartos: Elena 
ir Jonas, jų vaikai ir keli anūkai. 
Pora neslėpė liūdesio dėl už-
darinėjamų kultūrinių židinių, 
rajone mažėjančio vaikų skai-
čiaus. O ir vaikai tėvų pėdomis 
nepasuko,– Elena ir Jonas turi 
tik 13 anūkų. 

Anūkų močiutei prižiūrėti 
taip pat beveik netekdavo, bet 
prireikus Elena visuomet pagel-
bėja. „Gal tokiomis paslaugo-

mis broliai su seserimis ir pasi-
naudotų, bet visi toli gyvena“,– 
pastebėjo Slavikuose gyvenanti 
dukra Ingrida Baršauskienė.  

Ne visais klausimais sutuok-
tiniai sutaria. Jeigu Jonas sako, 
kad vaikus auginti buvo lengva 
ir tada, ir dabar, tai Elena sako, 
jog seniau užauginti aštuonis 
vaikus buvo daug lengviau nei 
dabar.   

„Niekas nebenori didelių 
šeimų, bet suprantu tėvus. 
Manau, kad dabar tiek vaikų 
užauginti būtų dar sunkiau, tik 
atrodo, kad visko turime, daug 
kas ištobulėjo, bet vaiką išlai-
kyti brangu – ir į darželį išleisti, 
tada į mokyklą, po to į studi-
jas“,– vardino E.Zokienė. 

Šokoladą dalino į 
aštuonias dalis 

Nors pastaruoju metu 
šeimyna dažnai nesusitinka, 
bet labai artima,– dažnai su-
siskambina, nuolatos susi-
rašinėja „Facebook“ grupėje, 
dalinasi nuotraukomis ir ki-
tais džiaugsmais. Elena labai 
mėgsta megzti, auginti gėles, 
spręsti kryžiažodžius, gaminti 
maistą, žiūrėti filmus bei skai-
tyti knygas, seniau ji kepdavo 
ir šakočius. „Visada turiu veik-
los, laiko veltui tikrai neleidžiu. 
Diena praeina labai greitai. 
Labai džiaugiamės, kad ne-
toli gyvena dukra – didžiausia 
mūsų pagalbininkė. Su ja taip 

Ordino nesureikšmina, didžiausia dovana – vaikai 

pat prisigalvojame pramogų, tai 
į kavinę nuvažiuojame“,– kal-
bėjo pašnekovė.  

O ir Jonas nuolat važinėja į 
Šakius, kur apsiperka, nueina 
pas gydytojus, užsuka į kny-
gyną. Jis taip pat labai mėgsta 
skaityti knygas. 

„Neįsivaizduoju kitokios 

šeimos. Žinoma, šokoladą rei-
kėdavo dalinti į aštuonias dalis. 
Bet, pavyzdžiui, kai reikėdavo 
padėti namų ruošos darbuose, 
tai greitai apsisukdavome, kai 
tiek rankų. Smagu turėti tiek 
sesių ir brolių. Neįmanoma 
jaustis vienam“,– kalbėjo 
Ingrida. 

Vaikai – nuopelnas 
Lietuvai 

Šiandieną didelė Zokų šei-
myna prisimins ilgai,– Elenai 
bus įteiktas Prezidento ordi-
nas „Už nuopelnus Lietuvai“. 
Tačiau pati E.Zokienė šio 
įvertinimo per daug nesureikš-
mina. Jai svarbiausia, kad jos 
vaikai bei anūkai sveiki ir gerai 
gyvena. „Manau, kad daugia-
vaikes mamas reikėtų pagerbti 
tada, kai jos užaugina jauniau-
sią savo vaiką, kai dar mama 
turi jėgos, gali pasipuošti, bet 
ne tada, kai reikia lazdelės. Ir 
apskritai, man jokių apdovano-
jimų nereikia, geriausia dovana 
– vaikai“,– atsiliepė daugiavai-
kė mama.

Šiemet Motinos dienos 
proga apdovanojamos ne tik 
daugiavaikės mamos, bet ir 
globėjos. Šalies vadovas prieš 
metus inicijavo Valstybės ap-
dovanojimų įstatymo pataisas, 
kuriomis sudaromos galimybės 
valstybės apdovanojimu įver-
tinti ir įmotes, tėvus, įtėvius, 
globėjus ar rūpintojus už jų 
nuopelnus motinystei, tėvys-
tei, globai ar rūpybai. 

Dėl pandemijos šiemet iš-
kilmingą mamų apdovanoji-
mo ceremoniją Prezidentūros 
rūmuose keičia asmeniniai 
apdovanotųjų sveikinimai. 
Mamoms ir globėjoms apdo-
vanojimai išvežiojami į namus. 
Juos mamoms įteiks Prezidento 
patarėjai.

Svetainės siena Zokų namuose papuošta pačiomis gražiausiomis jų gyvenimo akimirkomis. 
S.Sinkevičiaus nuotr.

Elena ir Juozas Zokai kartu jau 52 metus, per šiuos metus jie užaugino aštuonis vaikus. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Netikėti atradimai Sintautuose FRAGMENTAI
Raimondas DANILIAUSKAS

Atrastos Sintautų 
miestelio 1931 metų 
nuotraukos, kad ir 
po 90 metų, priverčia 
susimąstyti ir išgliaudyti 
ne vieną rebusą. 

Šv. Florijonas
Socialiniame tinkle 

„Facebook“ Elena Bartkuvienė 
iš Totorviečių kaimo pasida-
lino nuotrauka. Nuotraukoje, 
sugriautos Sintautų bažnyčios 
fone, nusifotografavę žmonės. 
Tyrinėjant nuotrauką akys 
užkliuvo už žmonių nugaros 
kyšančios kažin kokios kons-
trukcijos. Nepanašu ir į ap-
griauto namo kamino liekanas. 
Užklausus buvo gautas paaiški-
nimas, kad toje vietoje stovėjo 
koplyčia. Kas joje pavaizduota 
– neaišku. Vietiniai teigė, kad 
Sintautų miestelyje galėjo būti 
šv. Florijono statula, įmontuota 
koplyčioje. Mat Sintautų bažny-
čia ne kartą degė, o šv. Florijonas 
yra laikomas ugniagesių globė-
ju. Tikėta, kad jis saugo namus 
nuo gaisro. Šventojo Florijono 
skulptūrėlės buvo paplitusios 
Žemaitijoje. Galėjo būti ir 
Sintautuose. Priminsiu, kad 
Sintautų bažnyčia apgriauta 
Antrojo pasaulinio karo metu. 
Tuo pačiu apgadinti ir netoliese 
buvę objektai, tarp jų – ir ap-
tariamas statinys. Nors apie 
Sintautus išleista įvairių kny-
gų, bet jose nėra užsiminta apie 
buvusią koplytėlę. Narpliojant 
painią istoriją tyrimas atvedė iki 
Adolfo Valeškos.

Adolfas Valeška  
Gimė jis 1905 metų kovo 15 

dieną Kybartuose. 1928 metais 
baigė tapybos mokslus Kauno 
meno mokykloje. 1933 metais 
Kaune įsteigė privačią baž-
nytinio meno studiją. Vėliau 
stažavosi Berlyne, Romoje, 
Paryžiuje. Jo sukurti darbai 
– Kauno karo ligoninės, Kauno 
Dievo Kūno Kauno Švč. Jėzaus 
Širdies bažnyčių ir kitų bažnyčių 
interjerai. Dailininko A.Valeškos 
sukaupta religinio pobūdžio ko-
lekcija tapo Bažnytinio meno 
muziejaus steigimo pradžia. 
1935–1939 metais A.Valeška 
dirbo Bažnytinio meno mu-
ziejaus direktoriumi Kauno 
kunigų seminarijoje. Nuo 1940 
metų vasaros darbavosi Vilniaus 
dailės muziejaus direktoriaus 
pareigose. Kadangi dalyvavo 
1941 metų birželio sukilime, tai 
1944 metų vasarą pasitraukė į 
Vokietiją. 1947–1949 metais va-
dovavo Freiburgo dekoratyvinės 
ir taikomosios dailės mokyklos 
tapybos studijai. Vėliau išvyko 
į JAV. Čikagoje įsteigė vitražo 
ir mozaikos studiją. A.Valeška 
sukūrė daugybę įdomių vitra-
žo darbų, paveikslų. Jo kūrinių 
yra įsigiję ne tik Lietuvos, bet 
ir užsienio muziejai ir privatūs 
kolekcininkai. 1993 metais grį-
žo į Lietuvą, apsigyveno Kaune. 
Mirė 1994 metų gegužės 11 
dieną, palaidotas Petrašiūnų 
kapinėse. A.Valeška pagrįstai 
vadinamas  meno ir kultūros 
tyrinėtoju, bažnytinio meno 
saugotoju, tapytoju ir vitražistu. 
Na, kaip paaiškės šiame straips-
nyje, – ir fotografu. 

A.Valeška Sintautuose
1931 metų birželio 14 dieną 

Kauno teisingumo ministerijos 
rūmų salėje Valeška atidarė pir-
mąją parodą, kurioje dominavo 
senojo bažnytinio meno rinki-
niai – tai ir žvakidės, paveikslai, 
skulptūros, drabužiai, vėliavos 
ir kita. 

Parodai buvo reikalingi 
eksponatai, tad Valeška važi-
nėjo po Lietuvą. 1931 metų 
pavasarį atvyko ir į Sintautus. 
Neaišku, kas tuo metu domino 
Valešką, bet galima manyti, kad 
jis išsivežė parodai bažnytinių 
daiktų. Sintautuose Valeška taip 
pat nufotografavo bažnyčią, 
koplyčią, porą aukštų medinių 
žvakidžių bažnyčios viduje, 
koplytėlę. Atvaizdai buvo iš-
saugoti ant stiklo negatyvų. 
Ištyrus jo padarytas nuotrau-
kas, pastebėta įdomių, iki tol 
nematytų Sintautuose dalykų. 
Nuotraukoje su žvakidėmis ma-
tosi, kad dvi didžiulės medinės 
žvakidės buvo polichrominės, 
sudarytos iš lizdo žvakei įstatyti, 
stiebo ir stovo su profiliuotomis 
atramomis, stiebas – tekintas. 
Viena žvakidė papuošta augali-
nių motyvų drožiniais. Bažnyčia 
nufotografuota iš priekinio fa-
sado pusės, viso aukščio. Įdomu 
tai, jog iki šiol nebuvo rasta pa-
naši nuotrauka, kad galima būtų 
taip smulkmeniškai palyginti su 
dabartine atstatyta bažnyčia. 
1931 metų fotografuotoje nuo-
traukoje į akis krenta bažnyčios 
viršuje iškalta data – 1922. Ši 
data iškalta aukščiau apskri-
to choro lango. Neatsitiktinai 
meistrai iš išorės iškalė būtent 
tokią data, nes pirmosios šv. 
Mišios bažnyčioje buvo laiky-
tos 1922 metų rugsėjo mėnesį. 
Dabartinėje bažnyčios fasado 
išorėje nei 1922 metų, nei at-

statymo (1995) datos nenuro-
dytos. Taip pat pastebima, kad 
1931 metais šventorių juosusi 
tvora, nors ir buvo plytų mūro, 
bet nuo laiko – vietomis apiru-
si. O ir šventoriaus pagrindiniai 
vartai buvo visiškai kitokie nei 
kad dabar yra.

Varpinė
Nuotraukoje nufotografuota 

medinė, dviejų tarpsnių varpi-
nė. Keturšlaitis stogas dengtas 
skiedromis, stogo viršūnėje 
– smailė su metaliniu kryžiu-
mi. Pati smailė – neįprastos for-
mos, su nebūdingu šiam kraštui 
kryžiumi. Varpinės fasadas ap-
kaltas stačiomis medinėmis len-
tomis. Įėjimo durys – dvivėrės, 
virš jų – keturių dalių langas. 
Antrajame koplyčios tarpsny-
je – langų kiaurymės, skirtos 
ne tik šviesai, bet ir garsui iš-
eiti. Langų kiaurymės – po dvi 
kiekvienoje pusėje. Žvelgiant į 
nuotrauką atrodytų, kad varpinė 
tiesioginės paskirties jau neat-
liko. Lango stiklai išdužę, durys 
praviros, šalimais matosi rąstas 
ir eglišakių krūva. Nuotraukos 
dešinėje pusėje matyti medinis 
„liaudies namų“  pastato galas. 
Šis pastatas vėliau tarnavo kaip 
mokykla, po to – sporto salė, 
vėliau buvo nugriautas.

Taigi šiandien iš nuotraukos 
jau galime patvirtinti, kad se-
noji Sintautų bažnyčios varpi-
nė stovėjo pačiame šventoriaus 
kampe, prie pat kelio, einančio 

pagavimą buvo areštuotas, gy-
vas palaidotas kapo duobėje 288 
metais. Irena, pastebėjusi, kad 
Sebastijonas dar rodo gyvybės 
ženklus, pargabeno jį į savo na-
mus ir išgydė. Vos atgavęs jėgas, 
Sebastijonas nuvyko į imperato-
riaus rūmus ir jį viešai pasmerkė 
už krikščionių persekiojimą ir jų 
žudymą. Imperatorius siaubin-
gai išsigando manydamas, kad 
priešais save mato vaiduoklį. 
Atėjęs į protą, imperatorius 
įsakė negyvai užplakti lazdomis 
Sebastijoną ir jo kūną įmesti į 
Didžiąją kloaką (Romos nuote-
kų kanalą). Krikščionys iš ten 
palaikus ištraukė ir palaidojo 
katakombose. Laikui bėgant 
piligrimai, lankydami apaštalų 
kapus, neaplenkė ir kankinio 
Sebastijono kapo. Sebastijonas 
buvo patvirtintas trečiuoju 
Romos miesto globėju po šven-
tųjų apaštalų Petro ir Pauliaus. 
Virš kankinio Sebastijono kapo 
buvo pastatyta katalikų bažnyčia 
(San Sebastiano Fuori le Mura). 
1218 metais likusieji šventojo 
artefaktai perkelti į Romos mies-
te, Via Appe gatvėje, pastatytą 
Šv. Sebastijono baziliką (San 
Sabastiano al Palatino), netoli 
Koliziejaus. Šv. Petro baziliko-
je Vatikane buvo įrengta krip-
ta, skirta šv. Sebastijonui, joje 
dabar palaidotas popiežius šv. 
Jonas Paulius II (Karolis Juzefas 
Voityla). Sebastijono vardas taip 
pat suteiktas Ispanijos uosta-
miesčiui San Sebastiano (San 
Sebastian).

Šv. Sebastijono stebuklingas 
pagijimas nuo strėlių viduram-
žiais buvo siejamas su galima 
dangiškąja pagalba nuo maro. 
Jo atvaizdas dažnai vaizduotas 
mene. Išskirtinis šv. Sebastijono 
bruožas – į kūną įstrigusios 
strėlės. Tai – vienintelis krikš-
čionis šventasis, neskaitant 
Jėzaus Kristaus, mene vaizduo-
jamas beveik nuogas. Šventojo 
kankinystė įkvėpė skulptorius, 
rašytojus ir muzikantus. Jį savo 
kūriniuose vaizdavo iškiliausi 
menininkai, tarp jų galima įvar-
dinti Mikelandželą Buanarotį, 
Piterį Paulių Rubensą, Andrėją 
Mantenją, Guido Reni ir kitus. 
Dailininkai pasinaudojo proga 
jo šventumo istoriją paversti 
nuogo kūno vaizdavimu. 

Taigi šv. Sebastijonas laiko-
mas sportininkų (šaulių, atletų, 
lankininkų), sužeistųjų, karo 

invalidų globėju. Taip pat – ir 
Vokietijos globėju. Kuomet plito 
maras, buvo manoma, kad šv. 
Sebastijonas gali apsaugoti nuo 
maro. Taip pat šv. Sebastijonas 
vaizduotas kaip žmogiškosios 
kančios simbolis. Minėjimo 
diena – sausio 20-oji.

Kodėl pagerbtas šv. Sebas-
tijonas Sintautuose – neaišku. 
Kaip neaišku, kada koplytėlė 
buvo pastatyta ir kas jos auto-
rius.

Sugrįžkime prie Sintautų 
miestelyje, kitapus bažnyčios, 
buvusios koplytėlės. O kas vaiz-
duojama koplytėlės apatiniame 
tarpsnyje esančiame paveiksle? 
Paveiksle šventoji pavaizduota 
su karūna ant galvos, apsirengu-
si skraiste su rankogaliais, greta 
jos, kairėje pusėje, nupiešta pal-
mės šakelė, o paveikslo kairio-
jo kampo viršuje – taurė arba 
žvakidė. Paveikslas įrėmintas 
mediniu rėmeliu, uždengtas 
stiklu. Tyrinėjant buvo kilusios 
dvi versijos: tai – šv. Mergelė 
Marija arba Sebastijoną iš-
gelbėjusi šventoji Irena. Šv. 
Mergelė Marija – dėl to, kad 
Sintautų bažnyčia yra pavadinta 
Šv. Mergelės Marijos į Dangų 
Ėmimo bažnyčia, o šv. Irena 
– kaip Sebastijono gelbėtoja. 
Tačiau nustatyti pasirodė ne 
taip jau paprasta. Apie vieną iš 
šventųjų Irenų yra pasakojama 
apie Romos Ireną, kuri buvo 
Sebastijono suėmimo, kanki-
nimo ir išgelbėjimo liudininkė. 
Po vyro mirties aktyviai veikė 
krikščionių bendruomenėje. 
Irena buvo suimta krikščionių 
persekiojimų metu už Biblijos 
kopijų laikymą, už dalyvavimą 
krikščioniškuose ritualuose 
ir atsisakymą valgyti dievams 
paaukotą maistą, todėl nuoga 
išrengta ir prirakinta viešoje 
vietoje, bet neatsiradus, kas ją 
nukankintų, buvo nušauta strė-
le 288 metais. Taigi šv. Irenos 
iš Romos diena yra švenčiama 
kovo 30 dieną.

Neaišku, ar paveikslas buvo 
eksponuojamas visą laiką, ar 
tik tam tikromis progomis? 
Nes šaltis, drėgmė, saulė galėjo 
jį sugadinti. O gal susidėvėjęs 
paveikslas laikas nuo laiko buvo 
keičiamas kitu? To jau nesuži-
nosime... Koplytėlė buvo nu-
griauta 1948–1949 metais, toje 
vietoje vėliau pastatytas privatus 
namas.

per miestelį. Tai buvo unikalus 
medinės architektūros statinys 
Sintautuose.

Koplytėlė
Nuotraukoje nufotografuota 

mūrinė koplytėlė su keturšlai-
čiu skardos stogeliu, viršūnėje 
– kryžius. Viršutinio tarpsnio 
kampuose – masyvios keturios 
kolonos, centre – skulptūra. 
Apatiniame tarpsnyje, atviroje 
stačiakampio formos nišoje, 
– šventosios paveikslas. Virš 
nišos – keturių dalių arkos for-
mos langas. Paveikslo niša ir 
skulptūra atgręžtos į rytų pusę. 
Greta koplytėlės stovėjo senas 
namas, vadintas špitole. Špitolė 
Sintautuose – tai prieglauda, 
skirta neįgaliems seniems žmo-
nėms, ligoniams ir beturčiams. 
Čia, kiek žinoma, tuo metu gy-
veno nusenęs vargonininkas ir 
zakristijonas. Koplytėlė ir špi-
tolė buvo kitapus bažnyčios, keli 
žingsniai per kelią.  

Tyrinėjant nuotraukoje 
esančią koplytėlę, kilo daug 
klausimų. Viršutiniame tarps-
nyje, tarp kolonų, pavaizduota 
pusnuogio jaunuolio, pririšto 
prie stulpo, kurio kūnas perver-
tas strėlėmis, skulptūra. Koks 
šventasis atvaizduotas skulp-
tūroje? Aukštos kokybės nuo-
traukoje pavaizduota skulptūra 
iš karto suteikė atsakymą. Tai 
– šv. Sebastijonas. Ši koplytėlė 
– jam. Kuo nusipelnė šis šventa-
sis? Pasak istorijos, tai – Romos 
imperijos laikų krikščionių kan-
kinys. Sebastijonas buvo gimęs 
apie 256 metus Galijoje, mokė-
si motinos gimtinėje Milane ir 
nuo mažens auklėtas krikš-
čioniškai. III amžiuje tarnavo 
Romą valdžiusio imperatoriaus 
Diokletiano sargybos vadu (im-
perinės gvardijos tribūnu). 287 
metais prasidėjo krikščionių dis-
kriminacija. Niekas neįtarė, kad 
Sebastijonas gali būti krikščio-
nis. Tvirtinama, kad jis padėjo 
keliems krikščionims išsigelbėti, 
o nebylę Zoją (kanceliarijos va-
dovo Nikostrato žmoną) išgydė, 
sugrąžindamas jai kalbos dova-
ną. Tačiau už padėjimą krikščio-
nims buvo įskųstas imperatoriui. 
Kadangi Sebastijonas nesutiko 
atsisakyti tikėjimo, už tai buvo 
nubaustas mirti. Sebastijoną 
pririšo prie stulpo, o kareiviai 
jį peršovė strėlėmis. Kūną pa-
liko laukiniams žvėrims suėsti. 
Tačiau jo kūną, norėdama pa-
laidoti, surado kankinio Kastulo 
(Castulus) našlė Irena. Kastulas 
buvo imperatoriaus karininkas, 
prižiūrėjęs Diokletiano rūmus. 
Kastulas už krikščionybės pro-

Sintautų parapijos giesmininkai. 1947 m. Nuotr. iš Elenos Bartkuvienės albumo.

Sintautų varpinė. 1931 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejus. Nuotr. 
A. Valeškos.

Koplytėlė Sintautuose. 1931 m. M. K. Čiurlionio dailės muziejus. 
Nuotr. A. Valeškos.



7® 2021 m. balandžio 30 d. Penktadienis. Nr. 31 (445)

Ministerija finansuos tik du mūsų rajono
kultūros paveldo objektus

Tačiau būdamas „šiek tiek“, 
kaip sako pats, statybininkas, 
puikiai supranta, jog be stogo 
neišbus ilgai joks statinys.

XVIII a. pastatytai pirma-
jai bažnyčiai sudegus, 1814 m. 
pašventinta bažnyčia mažai 
skiriasi nuo esamos. Klebono 
nuomone, nuo pastatymo 
dienos, t.y. per 200 metų, baž-
nyčios vidus buvo perdažytas 
devynis kartus, o pati bažnyčia 
iš esmės nebuvo remontuota 
nė karto.

Taigi finansavimo ieško-
ta jau seniai, nes, kaip teigė 
klebonas, remonto jai reikia 
nuo stogo iki pamatų. Stogas 
pasmukęs, jo perdanga nu-
sėdusi, bažnyčios vargonų 
choras – avarinės būklės, ten 
lipti pavojinga, todėl parapija 
įsigijo elektrinius vargonėlius. 
Patys vargonai taip pat seni, 
bet veikiantys, pasak klebono, 
12-kos balsų, tačiau jiems taip 
pat reikia didesnės priežiūros. 
Didieji bažnyčios vartai seniai 
neatsiveria – jie nusėdę. 

Kai atvažiavo į parapiją tar-
nystėn, pasakojo kun. F.Kuklys, 
bažnyčios pamatai tiek smar-
kiai, kaip dabar, dar nebuvo 
iširę. Šiuo metu vaizdas grau-
dus – pamatai tiesiog trupa ir 
skeldėja akyse. Būtų tvarkęs 
savo jėgomis, bet bažnyčia 
– saugotinas kultūros paveldo 
paminklas, todėl kišti nagų 
prie jų pačiam su vietine talka 
– nevalia.

Bažnyčia rąstinė, išorėje 
vertikaliai apkalta plačiomis 
lentomis. Ne kartą čia lankęsi 
kultūros paveldo specialistai 
tyrinėjo bažnyčios pastato būk-
lę, atplėšė vertikalias lentas ir 
pamatė, kokia prasta vietomis 
yra rąstų būklė. Sudūlėjusius 
teks išimti ir keisti naujais.

Kun. Francas Kuklys pasa-
koja, kad sovietmečiu ant vidi-
nės išilginės sienos buvo pri-
tvirtinti radiatoriai, tačiau jam 
esant jie nuimti. Nuo to laiko 
bažnyčia nešildoma. Klebonas 
sako, kad šildant epizodiškai 
kauptųsi pastatui itin kenks-
minga drėgmė, todėl šaltuoju 
metų laiku reikia arba šildyti 
kiekvieną dieną, arba nešildyti 
visai. Šildyti kasdien galimybės 
nėra, todėl jis pasirinko antrąjį 
variantą. 

Tais pačiais 1814 metais 
datuojama ir varpinės statyba, 
pasak klebono, esanti visiškai 
be pamatų.

Vilkaviškio vyskupijos 
vyskupui ir Lietuvos kultūros 
paveldo departamentui prita-
riant, bažnyčia su varpine buvo 
įtraukta į minėtą finansavimo 
programą, šiuo metu vyksta 
rekonstrukcijos projektavimo 
darbai. Šiais metais jiems skir-
tas 70 920 eurų finansavimas 
(67 920 eurų skiria valstybė, 

3 tūkst. eurų – pastatų val-
dytojas), 2022 ir 2023 metais 
darbai bus tęsiami tik valsty-
bės lėšomis, atitinkamai jiems 
numatyta 25 tūkst. ir 63 tūkst. 
eurų. 2023 m. numatyta darbų 
pabaiga.

Restauracijos darbai bus 
tęsiami Gelgaudiškio 
rūmuose

Į programą pateko ir 
dvi likusios nerestauruotos 
Gelgaudiškio dvaro sodybos 
rūmų patalpos pirmajame 
aukšte – likęs netvarkytas 
koridoriaus galas, kuriame 
buvo įrengtas maisto keltuvas 
(keltuvo anga užmūryta), ir 
šalia esanti prausykla su res-
tauruotina baltų koklių krosni-
mi. Pasak ekskursijas rūmuose 
rengiančios Gelgaudiškio kul-
tūros centro direktorės Dianos 
Šležienės, prausyklos kamba-
ryje išlikusi tokia pati krosnis 
kaip ir tarnaitės kambaryje 
– lygių baltų koklių, su viršuje 
dekoruotų koklių vainiku. Taip 
pat išlikusi balto marmuro 
plokštė, prie kurios, tikėtina, 
buvo pastatyta ponios kriauklė 
praustis. Panelių aukštyje yra 
išlikusios mėlynai ornamen-
tuotos sienų plytelės ir tokios 
pačios kaip vestibiulyje grindys 
bei suveriamos vidinės langi-
nės. Šios detalės išlikusios nuo 
dvarą XX a. pradžioje įsigijusio 
Medardo Komaro laikų, kur jis 
gyveno iki Pirmojo pasaulinio 
karo.

Minėtoms patalpoms su-
tvarkyti pagal kultūros minis-
tro įsakymu patvirtintą finan-
savimo programą šiais metais 
numatyta 39 tūkst. eurų (30 
tūkst. skiriant valstybei ir 9 
tūkst. eurų valdytojui – savi-
valdybei), 2022 m. numatytas 
50 780 eurų finansavimas ( 35 
550 eurų skirs valstybė, 15 230 
eurų įsipareigojusi prisidėti sa-
vivaldybė).

Projektą savivaldybėje ad-
ministruojanti Ūkio, archi-
tektūros ir investicijų skyriaus 
specialistė Rasa Liubamirskaitė 
teigia, jog savivaldybė jau pasi-
rašiusi sutartį su Kultūros in-
frastruktūros centru, jie vykdo 
projektavimo ir rangos darbų 
pirkimus, taip pat atliks ir tech-
ninę darbų priežiūrą.

Minėtos Gelgaudiškio dva-
ro sodybos rūmų patalpos turi 
būti baigtos tvarkyti jau kitais 
metais lapkričio mėnesį. 

Atsižvelgiant į Kultūros pa-
veldo departamento raštu pa-
teiktą informaciją ir prašymą 
bei Šv. Jono Pauliaus II piligri-
mų kelio kūrimo ir jo objektų 
pritaikymo turizmo reikmėms 
2014–2022 metais programos 
priežiūros komisijos pritarimą, 
vien Kultūros ministerija tri-
metės programos įgyvendini-
mui šalies mastu skyrė 13 mln. 
899 tūkst. eurų.

Į laimingųjų sąrašą 
pateko ne visi objektai

Deja, ne visos saugotinų 

pradžia 1 psl.

Mokytojai stengiasi neatsilikti nuo technologijų 
saulio pažinimas, kalbų mo-
kymasis ir jų temos jungia-
mos su technologine kūryba 
– programavimo konceptais, 
3D modeliavimu, dirbtiniu in-
telektu, programėlių kūrimu ir 
t.t. Mes šias temas pateikiame 
taip, kad jas suprastų ir pradi-
nukai. Turinys apjungia veik-
las, skatinančias vaikus kurti ir 
spręsti įvairias užduotis naudo-
jant praktinius technologinius 
gebėjimus“,– dėstė ji. 

Nors „Teachers Lead Tech“ 
startavo tik šiais mokslo me-
tais, prie programos jau yra 
prisijungę 1400 pradinių klasių 
mokytojų iš visos Lietuvos. Šia 
platforma naudojasi ir dešimt 
Šakių rajono mokytojų: po 
vieną Kudirkos Naumiesčio 
Vinco Kudirkos gimnazijos, 
Kriūkų mokyklos–daugia-
funkcio centro mokytoją, po 
dvi Šakių „Varpo“ mokyklos 
bei Kidulių pagrindinės mo-

kyklos mokytojas bei keturios 
Plokščių mokyklos–daugia-
funkcio centro mokytojos. 
Anot V.Žvirzdinaitės, mūsų 
pradinukų mokytojos mokosi 
aktyviai ir veda fantastiškas 
informatikos pamokas, tik 
viena iš dešimties mokytojų 
nėra aktyvi – platformoje ne-
buvo pasirodžiusi daugiau nei 
du mėnesius.

Ji pabrėžė, jog viena iš 
„Varpo“ mokyklos mokytojų už 

mokymus moka pati. Mokymai 
metams vienam mokytojui kai-
nuoja 150 eurų. „Turime ir to-
kių atvejų, kai mokytojai patys 
susimoka už mokymus, tačiau 
labai skatiname mokyklas, kad 
jos būtų atsakingos ir suteiktų 
galimybę kelti kvalifikaciją iš 
švietimui skirtų lėšų“,– pasa-
kojo V.Žvirzdinaitė. 

Tokiai minčiai itin pritarė 
ir Plokščių mokyklos–daugia-
funkcio centro vadovė

Nijolė Anankaitė. „Šioje 
platformoje mokosi visos ke-
turios mūsų pradinukų moky-
tojos. Jos labai nori tobulėti, 
tačiau mūsų mokykla maža, 
todėl nebuvo lengva finansuoti 
jų mokslus. Mokytojos ir toliau 
nori mokytis. Būtų smagu su-
laukti savivaldybės injekcijos. 
Mūsų žmonės galėtų ir toliau 
tobulėti, o tai atsilieptų vaikuo-
se“,– kalbėjo N.Anankaitė. 

LV inf. 

Dešimt mūsų rajono 
mokytojų jau beveik 
metus laiko naudojasi 
nuolatinio mokymosi 
platforma pradinių klasių 
mokytojams „Teachers 
Lead Tech“. 

Anot programos Lietuvoje 
vadovės Viltautės Žvirzdinaitės, 
greitai informatika taps neatsi-
ejama pradinio ugdymo dali-
mi, tad ši programa ir padeda 
pradinių klasių mokytojams 
prisijaukinti technologijas ir 
jas išnaudoti savo pamokose. 
„Pamokos – matematika, pa-

kultūros paveldo objektų fi-
nansavimo paraiškos buvo 
patenkintos. Kultūros paveldo 
specialistė savivaldybėje Inga 
Navlickienė, padėjusi parengti 
paraiškas kitiems kulto objek-

tams Šakių rajone, pasakojo, jog 
praėjusiais metais rudenį dėl 
programos tikslinimo visi do-
kumentai turėjo būti parengti 
iš naujo ir pateikti antrą kartą. 
Nekilnojamųjų kultūros verty-

bių tvarkybos darbų finansavi-
mo programai paraiškas teikė 
ir Žemosios Panemunės Šv. 
Vincento Pauliečio bažnyčios 
klebonas stogo tyrimui, pro-
jektavimui ir restauravimo 
darbų finansavimui (bendra 
prašyta suma 98 790 eurų), 
taip pat Kaimelio Šv. Arkangelo 
Mykolo bažnyčios klebonas 
vargonų II etapo restauravimo 
darbų finansavimui (prašyta 
suma – 6670 eurų). Deja, nė 
vienas iš minėtų objektų, nors 
ir gavęs vyskupo pritarimą, į 
finansuojamų paraiškų sąrašą 
nepateko. 

Nuo 2019 m. rajono sa-
vivaldybės administracija 
Kultūros paveldo departa-
mento Marijampolės skyriaus 
(dabar Alytaus–Marijampolės 
skyrius) nurodymu atlieka dvy-
likos objektų naudojimo prie-
žiūrą. Juose yra 90 statinių, iš 
jų dvylikos statinių būklė yra 
ypač bloga – artima avarinei 
arba avarinė. Tačiau net devyni 
objektai yra privatūs, trys pri-
klauso savivaldybei: Kidulių 
dvaro sodybos antrasis kume-
tynas, alaus daryklos pastatas 
ir oficina. Juose įrengti butai, 
kurių didžioji dalis – taip pat 
privatūs. 

Per šiuos ir kitus metus taurėtų būti sutvarkyta ir prausykla bei koridoriaus dalis pirmajame 
Gelgaudiškio dvaro sodybos rūmų aukšte. Gelgaudiškio kultūros centro nuotr.

Parapijos klebonas kun. Francas Kuklys pasakoja, jog visas bažnyčios pastatas pasmukęs, pagrindiniai vartai neatsidaro, pamatai baigia 
ištrupėti. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Balandis dosnus 
pergalėmis 

Tarp kandidatų į olimpinę atranką 
– ir šakiečiams žinomi veidai 

Sporto salių pasiilgo ir mūsų 
rajono gyventojai

Bene pusmetį namuose 
turėję sportuoti žmonės 
nuo pirmadienio vėl gali 
grįžti į treniruočių sales. 
Tačiau norint dirbti, 
tenka taikstytis su itin 
griežtais ribojimais. 
Vienam žmogui, 
įskaitant darbuotojus, 
privaloma skirti 20 
kvadratinių metrų, 
grupinėse treniruotėse 
gali dalyvauti ne daugiau 
nei penki žmonės, deja, 
pirčių ir baseinų erdvės 
kol kas uždarytos.

Šakių Jaunimo kūrybos ir 
sporto centro (JKSC) duris nuo 
pirmadienio aktyviau varsto 
ne tik vakcinuotis ateinantys 
žmonės, bet ir į sporto salę po 
beveik pusės metų pertraukos 
skubantys rajono gyventojai. 
Šakių JKSC direktorė Roma 
Paškevičiūtė pasakojo, jog rajo-
no gyventojai buvo labai išsiilgę 
sporto salių, todėl registracija 
startavo dar praėjusią savaitę. 
„Daug skambučių sulaukiame 
ir dėl baseino, tačiau jis kol kas 
uždarytas. Labai viliuosi, kad 
greitai galėsime atidaryti ir 
jį“,– kalbėjo R.Paškevičiūtė.

Šakių JKSC treniruoklių sa-
lėje – 200 kv.m., todėl čia vie-
nu metu gali sportuoti devyni 
žmonės ir treneris. Žmonės 
sportuoja 1,5 valandos, tada 
salė 15 minučių dezinfekuo-
jama. „Dirbame taip, kaip ir 
pavasarį“,– prisiminė pašne-
kovė. Vien pirmadienį į treni-
ruoklių salę užsuko beveik 70 
žmonių. 

JKSC auklėtiniai, aukšto 
meistriškumo sportininkai, į 
treniruotes grįžo šiek tiek anks-
čiau – po šv. Velykų. Vaikams 
nuo to laiko rengiamos krep-
šinio, dziudo bei badmintono 
treniruotės. Šakių JKSC trene-
riai ir aptarnaujantis persona-
las turėtų būti vakcinuojami 
jau kitą savaitę, iki dabar jie 
testuojasi profilaktiškai. 

Pirmadienį duris atvėrė 
ir likę Šakių sporto klubai 
„Audra“, „Fortūna“. Pastarojo 

klubo treneris Rimantas 
Simokaitis pasakojo, jog no-
rinčiųjų sportuoti tikrai yra, 
tačiau vienu metu „Fortūnoje“ 
gali lankytis tik penki žmonės. 
„Sunku, bet tikiu, kad greitai 
įsivažiuosime į ritmą“,– kalbėjo 
treneris.

„Džiaugiamės, kad vėl gali-
me tęsti mėgiamą veiklą ir pri-
imti visus norinčius lankytojus. 
Nors jau dirbome su vaikais, 
tačiau esame sulaukę nemažai 
paklausimų ir iš suaugusiųjų. 

Todėl atsidarymas nebuvo 
lydimas streso ar nerimo, nes 
žinojome, kad norinčiųjų spor-
tuoti bus. Reikalavimai išlikę 
dar nuo pirmojo karantino, tad 
kokių nors naujovių ar didelio 
pasiruošimo nebuvo. Paskelbus 
informaciją, kad atsidarome, 
grupės labai greitai užsipildė, 
todėl laisvų vietų lieka vis ma-
žiau“,- kalbėjo „Audra“ klubo 
prezidentė Gintarė Bubnytė-
Smirnovienė.

LV inf. 

Debiutantė 
iškovojo 
sidabrą 

Balandžio 25 dieną 
Kėdainių arenoje 
vyko 41osios atviras 
„Arimex“ Lietuvos 
kultūrizmo, fitneso ir 
bikini čempionatas bei 
„Fit model“ ir jaunimo 
pirmenybės (IFBB). 
Varžybose dalyvavo 
beveik 140 sportininkų 
iš Lietuvos, Lenkijos, 
Estijos ir Baltarusijos. 

Šiame čempionate debiu-
tavo ir Šakių jaunimo kūrybos 
ir sporto centro (JKSC) auk-
lėtinė Jurgita Misiukevičienė. 
Sportininkė dalyvavo „Bikini“, 
„Wellness“ ir „Fit pairs“ kate-

gorijose. Jurgita „Wellness“ 
bei „Fit pairs“ kategorijose 
iškovojo dvi antrąsias vietas. 
Sportininkė jau ruošiasi ki-
toms varžyboms, kurios vyks 
gegužės 15 dieną.

Ją šioms varžyboms par-
uošė JKSC treneris Vytas 
Dielininkaitis ir Jurbarko 
sporto klubo „Progresas“ 
treneris Arvydas Mickus.

LV inf. 

Lietuvos 3x3 krepšinio 
rinktinė gegužės 
pabaigoje į Austrijoje 
vyksiančią olimpinę 
atranką užregistravo 
preliminarų keturių 
žaidėjų sąrašą. Du iš 
keturių kandidatų yra 
Šakių krepšinio klubo 
„Vytis“ žaidėjai. Tai 
– Aurelijus Pukelis bei 
Paulius Semaška.

A.Pukelis šiuo metu yra 
aukščiausią FIBA 3x3 reitingą 
tarp lietuvių turintis žaidėjas, o 
P.Semaška pastaraisiais metais 
yra vienas geriausių Lietuvos 
gynėjų.

Visgi tokia sudėtis regis-

truojama dėl FIBA nustatytos 
tvarkos ir matematinių prie-
žasčių. Galutinė sudėtis pa-
aiškės tik gegužės 18 dieną, o 
krepšininkai dar beveik mėnesį 
stovyklaus ir tęs pasiruošimą. 
Per šį laikotarpį išaiškės, ar 
rinktinei galės atstovauti LKL 
krepšininkai.

Dabar rinktinės kandidatai 
jau savaitę treniruojasi Kaune. 
Čia jiems sudarytos visos sąly-
gos, leidžiančios koncentruo-
tis tik į pasiruošimą olimpinei 

atrankai – žaidėjams teikiami 
papildai ir vitaminai, po sunkių 
treniruočių raumenys atpalai-
duojami įvairiose SPA proce-
dūrose. Prieš prasidedant pasi-
ruošimui, visi rinktinės kandi-
datai atliko testus, kurie padėjo 
įvertinti jų fizinę būklę.

Dar du kandidatų sąraše 
esantys Šakių „Gulbelės“ bei 
„Vyčio“ žaidėjai – Paulius 
Beliavičius ir Marijus Užupis 
– šiuo metu atlieka reabilitaciją 
po patirtų traumų. Kaune treni-

ruojasi dar vienas „Vyčio“ krep-
šininkas Šarūnas Vingelis.

Tęsiantis rinktinės pa-
siruošimui, jau šį savaitgalį 
Garliavoje startuos Lietuvos 
3x3 krepšinio čempionatas, ku-
riame skirtingoms komandos 
atstovaus visi rinktinės kandi-
datai. Kiek vėliau komandos 
turėtų susitikti ir draugiškose 
rungtynėse, kur savo jėgas iš-
bandys su Latvijos, Lenkijos ir 
Nyderlandų ekipomis.

LV inf. 

Balandžio 24 dieną 
Elektrėnuose vyko 
Lietuvos studentų 
dziudo čempionatas, 
kuriame dalyvavo ir 
Šakių sporto klubo 
„Audra“ sportininkas 
bei treneris Tautvydas 
Antanaitis. Šiame 
čempionate šakietis 
iškovojo auksą ir teisę 
atstovauti mūsų šaliai 
Europos bei Pasaulio 
čempionatuose.

Elektrėnuose Tautvydas 
nugalėjo tris savo priešinin-
kus, vienas jų – Lietuvos su-
augusiųjų čempionas, ir vyrų 
svorio kategorijoje per 100 kg 
pasipuošė aukso medaliu.

Balandis T.Antanaičiui 
išties dosnus pergalėmis. Tai 
jau trečiosios varžybos, iš ku-
rių mūsų sportininkas grįžta 
su apdovanojimais.  

Balandžio 10 dieną iš 
Vilniuje vykusio Lietuvos 
atviro grappling Gi/NoGi 
čempionato Tautvydas grį-
žo pasipuošęs sidabro me-
daliu. O balandžio 17 dieną 
Lietuvos sambo čempionate 
Šiauliuose sportininkas svo-
rio kategorijoje per 98 kg iš-
kovojo pirmąją vietą. 

„Karantinas ne priežastis 
nieko neveikti, jo metu galima 
daug daugiau laiko skirti sau, 
ne tik fiziškai, bet ir psicholo-
giškai sustiprėti, persidėlioti 

vertybes ir tikslus“,– kalbėjo 
jis. T.Antanaitį varžyboms 
paruošė ir į sportą sugrįžti 
paskatino jo treneris Kęstutis 
Smirnovas. Tautvydas kovos 
menais domėtis pradėjo dar 
vaikystėje, o sporto klubą 
„Audra“ pradėjo lankyti bū-
damas pradinukas. Net bai-
gęs sporto studijas Kaune, 
jis sugrįžo treniruoti vaikų į 
Šakius, taip siekdamas juos 
įtraukti į fiziškai aktyvią veik-
lą, kovos menus.

Kartu Tautvydas išsikovo-
jo teisę Europos bei pasaulio 
čempionatuose atstovauti 
Lietuvai. 

Artimiausias Europos 
čempionatas vyks gegužės 
26–29 dienomis Kipre, tačiau 
norit tinkamai pasiruošti ir 
nuvykti į čempionatus, reika-
linga finansinė parama. Anot 
sportininko, tam reikėtų apie 
1 tūkst. eurų. 

Galintys ir norintys prisi-
dėti prie sportininko pasi-
ruošimo finansiškai turėtų 
susisiekti su sporto klubo 
„Audra“ administracija: 
tel. nr. – 864561005; el.p. 
– klubasaudra@gmail.com. 
Arba norimą sumą perves-
ti į „Audros“ sąskaitą nr. 
LT364010042100041586, 
paskirtyje parašant „Parama 
dalyvauti Europos čempio-
nate“.

LV inf. 

Griškabūdžiui gėdos nepadarėGriškabūdžio gimnazijos 
septintokas Deividas 
Slavickas – vienas iš 
jaunųjų dramaturgų 
konkurso, skirto Juozo 
Miltinio 113-osioms 
gimimo metinėms, 
dalyvių. Šiam konkursui 
Deividas parašė pjesę 
„Po surūdijusiu dangčiu“. 
Panevėžio Juozo Miltinio 
gimnazijoje vyko 
nuotolinis baigiamasis 
konkurso renginys, 
kuriame dalyvavo 
ir pjesės autorius su 
savo mokytoja Lina 
Martūniene.

Konkursas turi gilias 
tradicijas

„Drama – dar nebaigtas kū-
rinys, kurį užbaigia aktorius, 
susitikdamas su žiūrovu“,– rašė 
režisierius Juozas Miltinis. Nuo 
1996 metų kasmet rengiami 
jaunųjų dramaturgų konkursai, 
kurių tikslas – pastebėti kiek-
vieną kuriantį vaiką, kiekvieną 

mokytoją, padedantį jam įgy-
vendinti savo kūrybinius su-
manymus. Šių metų konkursui 
pateikta 16 kūrybinių darbų iš 
11 šalies mokyklų – Palangos 
senosios, Druskininkų „Ryto“, 
mūsų rajono Griškabūdžio, 
Klaipėdos Vydūno, Kauno 
„Saulės“, Vilniaus rajono 
Pagirių, Vilniaus Salomėjos 

Nėries, Klaipėdos E.Balsio 
menų, Juozo Miltinio gim-
nazijų. Pjeses vertino auto-
ritetinga komisija: Klaipėdos 
universiteto docentė, teatrolo-
gė, humanitarinių mokslų dak-
tarė Jūratė Grigaitienė, teatro 
„Menas“ vadovas Anupras 
Jucius, J.Miltinio dramos teatro 
aktorė Ligita Kondrotaitė, ak-
torius, režisierius, teatro mo-
kytojas Vidmantas Fijalkauskas 
ir J.Miltinio gimnazijos teatro 
mokytojas ekspertas Algis 
Želvys. Baigiamosios šventės 
metu buvo ne tik paskelbti 
konkurso laureatai, bet ir kiek-
vienas dalyvis gavo savo darbo 
įvertinimą – recenziją. Padėkos 
raštai bei dovanos konkurso 
dalyviams ir jų mokytojams 
išsiųsti nurodytais adresais.

Nuo literatūros iki 
gamtos mokslų

Deividas Slavickas tapo jau-

niausiu dramaturgų konkurso 
dalyviu. Nors jo pjesė „Po su-
rūdijusiu dangčiu“ ir nepelnė 
apdovanojimų, tačiau patraukė 
dėmesį laikmečio aktualijomis 
– paauglių tarpusavio santy-
kiais. „Aplink save mačiau dau-
gybę bendraamžių pykčių ir jų 
pasekmių, tad po itin sėkmingo 
pasirodymo Lietuvos polici-
jos organizuotame konkurse 
„Sąžiningumo pamokos“ nu-
sprendžiau išbandyti save dra-
mos žanre“,– pasakojo jaunasis 
autorius, prisipažindamas, kad 
kurdamas literatūrinius kūri-
nius stengiasi pasakoti pa-
mokančias istorijas, įsigilinti į 
aplinkybes ir veikėjų charakte-
rius bei atsipalaiduoti nuo kas-
dienybės. Beje, jau minėtame 
rašinio konkurse antikorupcine 
tema jo kūrinys tapo geriausiu. 
Kadangi šiemet labiau domina 
gamtos mokslai – geografija, 
biologija, fizika, tai mielai da-

lyvauja šių sričių olimpiadose, 
tačiau nepamiršta literatūros 
bei muzikos. Artėjant Motinos 
dienai D.Slavickas rajoninėje 
7–8 klasių fizikos olimpiadoje 
užėmė I vietą, o šiek tiek anks-
čiau tapo respublikinės jaunų-
jų biologų olimpiados antrojo 
turo II vietos laimėtoju. 

Ateitį sieja su kūryba 
Anot Deivido mokytojos 

Linos Martūnienės, mokslei-
vis negaili savo laiko įvairiems 
konkursams, nuoširdžiai pa-
sineria į temas. Šiuo metu 
laukiama rašinių konkurso 
priešgaisrine tema rezultatų, 
intensyviai ruošiasi „Tarmių 
lobyno“ konkursui, kuris vyks 
gegužės mėnesį. Jame Deividas 
stengsis gražia zanavykų tarme 
papasakoti moters iš Rygiškių 
kaimo istoriją. Mokytojos nuo-
mone, kiekvienas konkursinis 
vaikinuko darbas – savita is-

torija. Rašinio tema „Parašyk 
laišką artimajam ir papasakok 
savo patirtis COVID–19 pan-
demijos metu“ taip pat buvo 
palanki Deividui – jis rašė nuo-
širdų laišką mamai. Atvirumas, 
kruopštumas, literatūriniai 
įgūdžiai buvo įvertinti II vie-
ta. Kurdamas, ugdydamas 
vaizduotę, moksleivis labiau 
susipažįsta su savo paties no-
rais, analizuoja juos. Jau dabar 
Deividas gali pripažinti, kad li-
teratūra, dailė ir muzika turės 
įtakos tolimesniam profesijos 
pasirinkimui, o kol kas pavyz-
dingas mokymasis, aktyvus 
dalyvavimas visuomeniniame 
gyvenime formuoja tvirtą ir 
ryžtingą charakterį, ugdo at-
sakomybę. 

Vitalija Ližaitienė

Vien pirmadienį į Šakių JKSC treniruoklių salę buvo užsukę beveik 70 žmonių. S.Sinkevičiaus nuotr.

Deividas Slavickas – pats 
jauniausias konkurso, skirto 
Juozo Miltinio 113-osioms 
gimimo metinėms, dalyvis. 
Asmeninio archyvo nuotr.
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Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą III aukšte cen-
tre, garažą. Arba išnuomoja. 
Sodą (su pastatu) Šakiuose. Tel. 
8-611 37-541.

1 kambario butą Šakių centre. Tel. 
8-686 40-588.

2 kambarių butą renovuojamame 
name, Šakiuose. Tel. 8-694 32-853.

2 kambarių butą III aukšte Šaulių 
g.2, Šakiuose. Tel. 8-682 20-564.

2 kambarių butą Lukšiuose. Tel. 8-
657 48-258.

3 kambarių butą I aukšte, mūri-
niame name, Šakiuose. Tel. 8-686 
66-919.

3 kambarių butą Gudlaukio k. (plas-
tikiniai langai, šildymas krosnimis). 
Tel. 8-600 00-352.

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

Namą Kęstučio g., Šakiuose (ūkiniai 
pastatai, garažas, 21a sklypas). Tel. 
8-698 04-259.

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

Gyvenamą namą Paluobiuose (0.6a 
žemės). Tel. 8-618 27-083.

Namą Paluobiuose (16a sklypas, 
mūrinis ūkinis, garažas, vasarinė). 
Tel. 8-621 35-068.

Pastatus Gelgaudiškyje, Voniš-
kiuose, Skaistakaimyje, patalpas 
Šakiuose, V.Kudirkos g.63, II aukšte. 
Tel. 8-687 35-670.

6a sodą Šilgaliuose (aptvertas) 
– 1700€. Tel. 8-678 70-469.

6.23a sodą Šilgaliuose (atlikti 
geodeziniai matavimai). Tel. 8-
635 77-950.

8.6a sodą Šilgaliuose. Tel. 8-687 
88-096.

Sodą Šilgaliuose. Tel. 8-652 92-029.

Sodo sklypą Šilgalių bendrijoje. Tel. 
8-631 33-229.

Sodą „Draugystės“ sodų bendrijoje. 
Tel. 8-600 17-238.

3.5 ha žemės ūkio paskirties že-
mės sklypą prie miesto. Tel. 8-677 
84-503.

Transporto 
priemonės
Tvarkingą lengvojo automobi-
lio priekabą – 250€. Tel. 8-657 
58-528.

Mažai naudotą automobilinę prieka-
bą (TA, draudimas, 205x1.25, išver-
čiama) – 630€. Tel. 8-685 52-377.

Triratį japonišką motociklą. Tel. 8-
626 41-082.

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

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

Lietus ratlankius VW R15, R16, 
BMW R16, M+S padangas. Tel. 8-
621 33-468.

Pigiai naudotas padangas 225/45 
R19. Tel. 8-624 16-601.

Naujas padangas 195/60 R16C, 
235/60 R18. Tel. 8-614 82-154.

Starterius, generatorius, dujų 
įrangas, įpurškimo siurblius įvai-
riems automobiliams. Tel. 8-618 
04-895.

Žemės ūkio 
technika
Savos gamybos traktorių – 200€. 
Tel. 8-600 47-622.

Sėjamąją SPU-4, ekologines akė-
čias. Tel. 8-677 59-049.

Grėblį – vartytuvą, gardą gyvu-
liams vežti, arpą grūdams valyti 
(gamyklinė). Tel. 8-611 36-370.

Grėblį „Dobilas 3“, šieno rinktuvą 
NTVS-4, 3t cisterną ant ratų. Tel. 
8-652 07-845.

Kultivatorių, vienvagę svaidomąją 
bulviakasę. Visi padargai tinka prie 
T-16, T-25. Tel. 8-615 76-064.

Traktorių MTZ-82.1, melžimo aikš-
telę, grėblį. Tel. 8-620 49-120.

MTZ daržinius ratus, suvirinimo 
aparatą. Tel. 8-614 82-154.

Grėblį – vartytuvą, priekabą rulo-
nams vežti, trivagį plūgą. Tel. 8-686 
72-341.

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

Skalbykles, skalbinių džiovykles, in-
daploves, elektrines virykles, kros-
neles, dviračius. Tel. 8-612 15-862.

Šaldymo dėžes, šaldiklius, šaldy-
tuvus, skalbimo mašinas, džiovyk-
les, betono maišykles. Tel. 8-616 
48-616.

Baldai
Odinius komplektus 3+2+1, 3+2, 
svetainės staliukus, apvalų stalą. 
Tel. 8-612 15-862.

Miegamojo komplektą, dvigulę 
lovą, dvisėdį baltą fotelį, stalą. 
Tel. 8-612 15-862.

Įvairaus dydžio ir dizaino sekcijas, 
senovines indaujas, pakabinamą 
indaują. Tel. 8-612 15-862.

Atrestauruotus senovinius medi-
nius stalus su kėdėmis, baro kėdes, 
kėdes. Tel. 8-612 15-862.

Odinius baldus, dvi sofas (neišlei-
džiami). Tel. 8-606 52-821.

Mažai naudotą dvigulį fotelį. Tel. 
8-615 67-892.

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

Kokybiškus lietuviškus po-
likarbonato šiltnamius ga-
mintojo kainomis, jų prie-
dus. Pristatome, surenkame. 
Laistymo talpas. Tel. 8-656 
74-783, Vasario 16-osios g.6, 
Šakiai, UAB „Naubreta“.
Polikarbonatinius šiltna-
mius gamintojo kainomis. 
Galime sumontuoti. Garan-
tija. Tel. 8-659 08-776, 8-604 
98-184.
Naujus plastikinius langus, duris. 
Projektavimas, montavimas, re-
guliavimas. Tel. 8-679 19-711.

Šulinio, kanalizacijos žiedus bei 
dangčius. Kasame šulinius. Tel. 8-
618 66-878.

Statybinę pušies medieną: dviejų 
pjovimų – 250€, vieno pjovimo 
lentas – 150€. Tel. 8-648 37-088.

Statybinę medieną 20x20, 20x5, 
15x15, 15x5, 12x15, 10x10, lentas. 
Tel. 8-613 71-277.

Statybinę medieną: dviejų pjovi-
mų – 190€, vieno pjovimo lentas 
– 140€. Atvežame. Tel. 8-602 
55-804.

Eglės medieną: dviejų pjovimų – 
270€, vieno pjovimo lentas – 170€. 
Pristatome. Tel. 8-617 81-316.

Medieną 12x12, 12x6, 10x10, 10x5, 
5x5, lentas. Tel. 8-607 13-955.

Sausas dailylentes pirčiai, stiklą 
120x85, 130x60, kaina sutartinė. 
Tel. 8-611 37-541.

Akcija roletams diena – naktis. 
Tinkleliai. Buto durys. Garažo 
vartai. Langai. Geros kainos išsi-
mokėtinai. Tel. 8-657 59-909, UAB 
„Loreksta“.

Gyvos prekės
Veršingą telyčią (veršiuosis liepos 
mėn.). Tel. 8-652 65-997.

16 mėn. juodmargę telyčią – 400€. 
Tel. 8-685 72-689.

1 mėn. juodmargę telyčaitę, žą-
sinius kiaušinius perinimui. Tel. 
8-694 32-853.

6 mėn. mėsinį buliuką, juodus 
kaimiškus 1m. gaidžius. Tel. 8-662 
60-588.

Avytes, avinukus. Tel. 8-650 10-446.

Įvairaus amžiaus avinus (mišrūnai). 
Tel. 8-689 15-208.

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

Kaimiškai augintas 140-160 kg 
kiaules – 2.40 €/kg. Tel. 8-620 
23-942.

Paršelius. Tel. 8-671 79-372.

Paršelius. Tel. 8-652 65-828.

Paršelius. Tel. 8-679 10-815.

Paršelius. Tel. 8-610 23-548.

Mėsinius paršelius Lukšiuose. Tel. 
8-616 75-805, 8-616 23-742.

Triušius veisimui: „Kalifornijos“, 
„Belgų milžinus“, „Prancūzų avi-
nus“. Tel. 8-698 29-610.

Triušius, triušiukus. Tel. 8-638 
40-989.

Veislinius gaidžius: „Kokichinai“, 
„Lakenvelderiai“, „Leghornai“. Tel. 
8-678 16-299, Lukšių sen.

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

Malkas skaldytas, beržines, alks-
nines, uosines, stambias alksnio 
atraižas, pakais arba supjautas. 
Tel. 8-610 45-504.

Skaldytas, rąsteliais, alksnines, ber-
žines malkas, juodalksnio atraižas 
supjautas arba nepjautas pakais. 
Tel. 8-699 40-234.

Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis, skroblas - 28€. Prista-
tome nemokamai. Galime 
atvežti kaladėmis. Tel. 8-676 
12-020.
Beržines, alksnines, uosines mal-
kas rąstais arba kapotas. Atraižas 
pakais arba supjautas. Atvežame 
nemokamai. Matuojame vietoje. 
Tel. 8-690 44-060.

Skaldytas, kaladėmis lapuočių mal-
kas. Tel. 8-648 37-088.

Supjautas ir nesupjautas atraižas, 
beržines, alksnines, uosines malkas 
rąstais, supjautas kaladėmis ir skal-
dytas. Tel. 8-692 74-669.

Uosio, beržo, juodalksnio, drebulės 
malkas. Tel. 8-648 37-088.

Lapuočio malkas – 18 €/m. Akcija. 
Tel. 8-602 55-804.

Uosio malkas. Tel. 8-607 13-955.

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

Malkas: beržo, uosio, skroblo, 
ąžuolo ir juodalksnio kalades, su-
kapotas. Vežu po 10m. Pristatome 
per 2-3 dienas. Turime sausų. Tel. 
8-627 39-559.

Kapotas lapuočių malkas – 25€/m 
su pristatymu (yra sausų), supjau-
tas stambias atraižas (ir pakais), 
sausas beržo, alksnio kaladėles 
didmaišiais, pjuvenų briketus. Tel. 
8-626 41-082.

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

Lapuočių malkas. Pristatau nemo-
kamai. Tel. 8-682 64-201.

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

Beržines malkas supjautas kaladė-
mis. Atvežu po 5 metrus. Tel. 8-618 
72-009.

Uosio malkas. Tel. 8-674 49-972.

Kiaulės taukus – 600g/50 ct. 
Tel. 8-685 62-012.
Kiaulienos skerdieną puselėmis: lie-
tuviška svilinta - 2.85 €/kg, lenkiška 
– 2.65 €/kg. Subproduktai – 11€. 
Atvežame. Tel. 8-607 12-690.

Dideles ir vidutines bulves „Concor-
dia“, „Otolia“, „Juunka“, „Anuschka“. 
Tel. 8-652 07-803.

Dideles bulves „Solist“, „Vineta“, 
„Laura“, vidutines „Agila“, „Laura“. 
Tel. 8-656 55-976, 8-656 11-550.

Vidutinio dydžio bulves „Agila“, 
„Vineta“, „Laura“, „Melody“. Tel. 8-
614 48-898.

Susitvarkykite 
nuotekas, 

tausokite aplinką ir 
išvenkite išlaidų 

baudoms!
Buitinių nuotekų valymo 

įrenginiai
(Feliksnavis, Buiteka, Traidenis, 
August, Švaistė, Biomax ir kt.)

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių projektavimo, 

montavimo, aptarnavimo 
darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje 

Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106
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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

R-0214

Rumšiškių paukštyno viščiukai
Didieji mėsiniai  kalakutai !!!

Gegužės 6 d. (ketvirtadienį) 
Šakių rajone prekiausime UAB Rumšiškių paukštyne išperintais 

vakcinuotais vienadieniais, paaugintais 2-3 sav ir 1-1.5 kg mėsinias 
viščiukais Cobb-500. Prekiausime paaugintais anglų veislės big-6 

rūšiuotais mėsiniais kalakutais, dedeklių viščiukais, mėsiniais ančiukais 
ir žąsiukais. 3-4-5-6 mėn. vištaitėmis. Prekiausime lesalais. 

Priimami išankstiniai užsakymai.Tel.: 8-699 26-517.

AB „Vilniaus paukštynas“ viščiukai
Gegužės 3 d. (pirmadienį) ir gegužės 5 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 vakcinuotomis 3-4-5-6 mėn. rudomis Haisex Brown, raibo-
mis, juodomis, baltomis, leghornomis dėsliosiomis vištaitėmis. 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.

R-
02

12

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

Parduoda
Įvairių veislių ir spalvų 

vakcinuotas vištas. 
Atvežame į namus. 
Kaina - 4 - 8 €.
Priimami užsakymai mėsiniams 
viščiukams.

R-
02

10

Tel. 8-643 62-862.

R-0259

R-0200

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

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

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

Paraiškos pateikiamos lietuvių kalba iki 2021 m. gegužės 
13 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 2021 m. gegužės 14 d. 11:00 val. Šakių rajono sa-
vivaldybės administracijos 214 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. 
Telefonas pasiteirauti (8 345) 66 138. Savivaldybė gyvena-
mųjų patalpų pirkimo metu gali priimti sprendimą padidin-
ti ar sumažinti pirkimo dalių skaičių. R-0253
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Bulves sėklai „Vineta“, „Laura“ (gero 
atsėlio). Tel. 8-616 71-356.

Maistines bulves „Vineta“. Tel. 8-
683 18-755.

Vasarinių miežių sėklą „Laureate“ 
C3. Tel. 8-611 86-539.

Miežius, kviečius. Tel. 8-609 74-477.

10t pašarinių miežių, savos ga-
mybos priekabą iš GAZ-53, lietu-
višką amonio salietrą. Tel. 8-612 
87-721.

Kviečius. Tel. 8-641 02-051.

Kviečius. Tel. 8-618 13-770.

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

Vikių - avižų mišinį. Tel. 8-687 
29-364.

Valytas avižas, žirnius, miežius, 
avižų - vikių mišinį. Tel. 8-616 
11-683.

Pupas “Fuego” Tel. 8-674 49-972.

Ūkyje užaugintus svogūnus. Turime 
avižų - vikių mišinio, pupų „Lynx“. 
Tel. 8-680 83-031.

Garstyčias, ridikus, daugiamečių 
žolių sėklas, išvalytus vasarinius 
miežius, kviečius, kvietrugius, 
avižas, pelėžirnius, vikius, belukš-
tes avižas. Beicuojame, valome 
grūdus. Atvykstame į namus. Tel. 
8-636 38-246.

Šienainio rulonus, grėblį „Dobilas“. 
Tel. 8-687 78-960.

Šienainio rulonus. Tel. 8-610 
23-548.

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

Raugintą beržo sulą. Tel. 8-602 
55-804.

Žydinčias kaimiškas našlaites iš 
lauko. Tel. 8-648 19-415, 8-345 
53-446.

Kaimiškas žydinčias našlaites. Tel. 
8-615 63-413.

Tujas ir kalnines pušis. Tel. 8-615 
36-159.

Įvairaus dydžio pavėsines, lauko 
baldus. Darau terasas (CAMO). Ne-
matyti varžtų. Tel. 8-676 09-807.

Dviračius, malūną, kompresorių, 
gręžimo, pjovimo, obliavimo, 
frezavimo stakles, runkelinę. Tel. 
8-616 91-720.

Lauko skalbinių džiaustyklę (nauja, 
sukasi), autošaltkalvio spaustuvą. 
Tel. 8-650 19-334.

Naują trimerį „Stihl“, indų servi-
są. Išnuomoja garažą. Tel. 8-681 
54-832.

2004m. naudotą traktoriuką 
– vejapjovę „Honda“ (tvarkingas, 
didelis krepšys) – 1300€. Tel. 8-
613 58-932.

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

Naudotą moterišką dviratį (7 vi-
dinių pavarų, aliumininis rėmas) 
– 120€. Tel. 8-685 52-377.

Lamos vilnos patalynės komplektą 
(4 vnt.), siurblį „Herbi“, dujų balio-
ną. Tel. 8-611 37-541.

„Dormeo“ čiužinį, elektrinius šil-
dytuvus, dujų balionus, skalbinių 
dėžę, sofutę. Tel. 8-653 31-425.

Medžioklinius šautuvus. Kombi-
nuotas ZH 301 304 7/57 R, 12/70, 
lygiavamzdį MC 21 12, 12/70. Tel. 
8-640 39-558.

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

Žemes, miškus, kirtavietes, lankas, 
apleistus sklypus, sodybas, butus. 
Tel. 8-624 53-311.

Brangiai dirbamą žemę. Tel. 8-630 
32-028.

Dirbamą žemę, statų mišką. Tel. 
8-607 13-955.

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

Brangiai įvairios brandos 
mišką. Atsiskaitome iš kar-
to. Tel. 8-686 93-198.
Statų mišką su žeme, mišką nukir-
timui. Už 1 ha mokame iki 20 000€. 
Tel. 8-630 32-028.

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

NISSAN TERRANO. Gali būti 
su defektais, be dokumen-
tų, TA, draudimo. Tel. 8-628 
81-859.
Geromis kainomis važiuojančius 
ir nevažiuojančius automobilius. 
Būklė nesvarbu. Pasiimame. Tel. 
8-692 55-566.

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

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

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

Benzininius automobilius geriausia 
kaina. Tel. 8-648 18-770.

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

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

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

Šienapjovę ir smulkintuvą „Fortsc-
hritt“ ir jų kederius, „kitkinį“ presą 
„Kirgizstan“, „Welger“, „Claas“, 
„John Deere“, „Deutz Fahr“, „Simpa“ 
ruloninį presą PRP 1.6. Tel. 8-686 
37-339.

Motorinį dviratį „Ryga“ (gali būti 
nevažiuojantis), jų dalis. Tel. 8-
657 58-528.

Motorolerius, keturračius, auto-
mobilius, sunkvežimius, traktorius, 
motociklus. Gali nevažiuoti. Tel. 8-
621 33-468.

Miniveną iki 1000€, benzininę že-
mės dirbimo frezą, gręžimo stakles. 
Tel. 8-621 33-468.

Virtuvinį kampą, plastikinius lan-
gus, lauko duris, pakeliamus garažo 
vartus. Tel. 8-672 38-276.

Traktoriuką – žoliapjovę, sunkve-
žimį arba traliuką. Gali būti neva-
žiuojantys. Tel. 8-672 38-276.

Pjūklą iki 200€, nešiojamą kompiu-
terį, dvigulę lovą, minkštą kampą. 
Tel. 8-672 38-276.

Žymėtą dyzelinį kurą. Mokame 
brangiai. Tel. 8-607 13-955.

Sendaikčius: monetas, banknotus, 
ženkliukus, medalius, fotoapara-
tus, statulėles, paveikslus, peilius, 
laikrodžius, radijas, gramofonus, 
muzikos instrumentus, karinius 
daiktus, gyras, hantelius, gintarą, 
sidabrą, auksą, varpus, smetoniš-
kas nuotraukas, siuvimo mašinas, 
čirvines keptuves, ragus ir visa kita. 
Tel. Atvykstu pasiimti. Tel. 8-671 
04-381.

UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.
Galvijų supirkėja Valerija Astraus-
kienė karves, bulius, telyčias Kre-
kenavos agrofirmos supirkimo 
kainomis. Sveria ir atsiskaito vietoje 
moka 6 ir 21 proc. PVM. Tel. 8-685 
86-131.

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

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
Veršelius, avis. Tel. 8-626 01-123.

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

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

Medinį namą Šakiuose (24a 
sklypas, ūkinis) į 1-1.5 kambario 
butą. Arba parduoda. Tel. 8-626 
16-946.

Dvigulį fotelį į mažesnį. Tel. 8-615 
67-892.

Ieško darbo
Ieškau darbo. Prižiūriu kapus, pa-
dedu seneliams buityje. Tel. 8-609 
35-728.

Ieškau darbo. Galiu prižiūrėti seny-
vą žmogų. Tel. 8-627 02-938.

Reikalingi
Reikalingas keturviečio automo-
bilio vairuotojas. Darbas Europos 
šalyse. Tel. 8-685 08-470.

Reikalingi darbininkai karkasinių 
namų, fasadų, gipskartonio dar-
bams ir ekskavatorininkas. Darbas 
komandiruočių principu - 12 €/val. 
Tel. 8-699 97-333.

Reikalingas darbuotojas dar-
bui fermose Gerdžiūnuose. 
Tel. 8-616 34-906.
Reikalingi darbininkai prie ūkio. 
Apgyvendiname, visos socialinės 
garantijos. Tel. 8-656 19-179.

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

Minkštų baldų remontas, restau-
ravimas. Baldų gamyba pagal in-
dividualius užsakymus. Tel. 8-600 
51-591, 8-628 95-059.

Mobilivalykla.lt mobilus 
minkštų baldų, čiužinių, 
kilimų, automobilių salonų 
ekologiškas valymas garais! 
Tel. 8-631 56-395.
Buhalterinės apskaitos paslaugos 
ūkininkams. Kaina nuo 70€. Tel. 
8-650 43-115.

Šaldytuvų, šaldiklių remontas. At-
vykstu į namus. Suteikiama garan-
tija. Tel. 8-612 11-236.

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

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

Skalbimo mašinų, mikrobangų kros-
nelių remontas. Tel. 8-611 52-630.

Remontuoju siuvimo mašinas, ga-
landu mėsmalių peiliukus, žirkles. 
Tel. 8-655 86-090.

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

Pristatome žvyrą, smėlį, 
skaldą, juodžemį, asfalto ir 
betono drožles bei kt. me-
džiagas. 5-10-25t. Sunkve-
žimio su kranu ir kaušu pa-
slaugos. Tel. 8-662 44-940, 
www.naujojiprekyba.com
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, ak-
menukus ir kitus krovinius. Mani-
puliatoriaus paslaugos. Tel. 8-615 
18-521.

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Veža žvyrą, skaldą, akmenukus, 
plautą žvyrą. Tel. 8-645 34-667.

Vežu žvyrą iki 1.5t ir kitokius krovi-
nius. Tel. 8-615 76-064.

Vežame smėlį, žvyrą (staty-
binį, kelinį), skaldą (akmens, 
dolomito), įvairius akmenu-
kus, juodžemį, gruntą, atsi-
jas, asfalto drožles (1-27t). 
Tel. 8-658 71-343, Darius.
Veža žvyrą, smėlį ir kitus krovi-
nius savivarčiu iki 3t. Tel. 8-603 
28-628.

Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas.
Vežame iki 3.5t įvairius krovinius, 
kraustymo paslaugos. Tel. 8-655 
53-607.

Pervežu gyvulius. Tel. 8-620 23-942.

Išvežu medžių, tujų šakas, kelmus, 
senus baldus, buitinę techniką. Tel. 
8-655 53-607.

Keičiu dujas Šakiuose. Atvežu, pa-
jungiu. Pasiimat pačiam – nuolai-
dos. Tel. 8-617 18-548.

Rekonstrukcija, renovacija, 
statyba. Tel. 8-611 06-077.
Įtempiamos lubos ir visi vidaus 
apdailos bei remonto darbai. Tel. 
8-680 94-416.

Įtempiamos lubos. Tel. 8-619 
28-401.
Vidaus apdaila, pastatų šiltinimas, 
armavimas. Tel. 8-604 08-602.

Namų šiltinimas, dažymas, lentu-
čių kalimas, apdailos darbai, grindų 
dėjimas, visi statybos darbai. Tel. 8-
652 06-026.

Namų šiltinimas, armavimas. Tel. 
8-606 99-171.

Senų pastatų renovacija, apkali-
mas, šiltinimas, stogų keitimas, 
Tel. 8-605 05-650.

Tvorų tvėrimas, trinkelių 
dangos įrengimas, aplinkos 
tvarkym o darbai. Tel. 8-611 
06-077.
Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir įstatome nerūdijančio 
plieno kaminų įdėklus į ka-
minus. Pristatomi apšiltinti 
kaminai. Tel. 8-610 85-100, 
8-634 64-490.

NAUJA PARDUOTUVĖ SODININKAMS:
UAB ALETOVIS
SODŲ G. 3A, ŠAKIAI
DARBO LAIKAS: 
I-V 8-17
+370 686 42 682

ŽEMĖS; SĖKLOS; 
TRĄŠOS; AUGALŲ 
APSAUGOS PRIEMONĖS;
SODO ĮRANKIAI;
KIETAS KURAS. R-

01
71

Sėklos! 
Prekiaujame dobilų, motiejukų, 
liucernos, eraičino, svidrės, miglės, 
pašarinių žolių mišinių, vejų žolių
ir kitomis sėklomis. Atvežame !

TEL.: 8-699-12631

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

Mieste atvežame nemokamai

R-0209

Gauta nauja akmens anglies siunta

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-

02
08

Superkame 2020m. derliaus 
geros kokybės kvietrugius.

Mokyklos 22, Bokštų k., 
Traksėdžio sen., Šilalės r.

Dėl grūdų supirkimo teirautis 
tel. +370 607 72044, 

el.p.: egle@raudoniai.lt

R-
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R-0203

Ūkininkas perka 
įvairaus amžiaus 

arklius.
Pasiima greitai. Atsiskaito iš karto. 
Perka mišką.
Tel. 8-608 01-085. R-

01
97

R-0257

UAB „Samsonas“
Šakių gyvulių skerdyklai

reikalingas 
sandėlio darbininkas.

Tel. 8-612 94-904.

R-
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UAB „Lukšių pieninė“ 
ieško:

Pardavėjos - 
kasininkės

Darbo vieta: LUKŠIAI  
(Terminuota darbo 
sutartis)

Darbo pobūdis: darbas 
su prekėmis, jų 
priėmimas, išdėstymas, 
klientų aptarnavimas.

Slenkantis darbo grafikas, 
40 val., per savaitę, 
valandinis darbo 
užmokestis – 3,95 Eur.

Kontaktinis telefonas susisie-
kimui: +370 612 60 120

R-
02
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SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS

1 m²- nuo 1,40 €.
TEL. 8-628-70999

R-
02

28
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Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų (lotyniškais rašmenimis) galite perduoti trumpąja žinute (SMS) .
Skelbimas paprastas. Rašykite žinutę: VLS tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 2,00€. 

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

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

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

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

Sekmadienis,
gegužės 2 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
9.00 „Trys plunksnos“. Pasaka.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?
11.55 Pasaulio dokumentika“.
13.50 „Puaro“.
15.30 Žinios.
15.45 Istorijos detektyvai.
16.30 Pasivaikščiojimai.
17.00 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.30 Panorama.
21.00 „Viktorija“.
21.50 „Elžbieta: aukso amžius“. (f)
23.45 „Oro uostas 1975“. (f)

LNK 
6.50-8.00 Animac.ser.
8.30 „Mano draugas delfinas 2“. (f)
10.35 „Ieškokit Gudručio!“. (f)
12.50 „Laukiniai laukiniai vakarai“. (f)
15.00 „Sugrįžęs iš praeities“. (f)
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.10 „Eilinis Džo. Kobros prisilietimas“. (f)
0.30 „Kiečiausi Spartos vyrai“. (f)

TV3 
6.10 „Sveikatos medis“.
7.00-8.00 Animac.f.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „Sveikata.lt“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 „Zogas“. Animac.f.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.25 „Oskaras“. (f)
14.50 „Kodas: L.O.B.I.A.I. Paslapčių 

knyga“. (f)
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.25 „Tai - mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Didysis šou burbulas“.
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.30 „Operacija Hunter Killer“. (f)
0.50 „Bėgantis labirintu“. (f)

BTV 
6.00 Info komentarai su Arnu Mazėčiu.
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 Galiūnų pasaulio taurė 2020. 
8.30 Tauro ragas.
9.00 Galiūnų varžybos Lietuva – Latvija.
10.00 „Augintinų talentų šou“.
10.30 „Neatrasta Rusija“.
11.35 „Negyvenamose salose su Beru 

Grilsu“.
12.35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.
16.00 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe – LKL čempionatas.
19.30 „Mirtinas ginklas“.
20.30 „Paskutinis laivas“.
22.30 „Legendų biuras“.
23.45 „Gyvi numirėliai“.

Pirmadienis,
gegužės 3 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Kernavės archeologinė vietovė“.
9.50 „Kuršių nerija“.
10.00 Abiejų Tautų Respublikos Gegužės 

3-iosios Konstitucijos ir Tarpusavio 
įžado akto 230-osios metinės.

11.00 „Tarnauti ir ginti“. 
12.00 Savaitė.
13.00 Įdomiosios pamokos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai 8“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukiniai Vakarai prie molo“.

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki....
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 1634.
22.30 „Vagių pasaulis“. (f)

TV3 
6.20-7.10 Animac.ser.
7.40 „Svajonių sodai“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Karštai su tv3.lt“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Pagrobimas“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.50 „Naktinė pamaina“.

BTV 
6.25 „Akloji zona“.
7.20 Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „FTB“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Keršto valanda“. (f)
22.35 „Mirtinas ginklas“.

Užjaučiame
Rūtą 

MASLENSKIENĘ
ir jos šeimą dėl tėvelio 

mirties.
Gelgaudiškio Klevų g. 

gyventojai
Nuoširdžiai užjaučiu

Genutę 
KUBILIENĘ,
jos sūnus bei

Onutę 
GIRDAUSKIENĘ

dėl mylimo vyro, tėvelio 
ir brolio mirties.

V.Žurauskienė
Sustojo laikas ir nutrūko 

kelias…
Dėl Juozo Kubiliaus 
mirties nuoširdžiai 
užjaučiame šeimą ir 

artimuosius.
V.V.Valaičiai

Dėl Juozo Kubiliaus 
mirties nuoširdi 

užuojauta sūnums ir 
žmonai.
Laurinaičių šeima

Dėl Juozo Kubiliaus 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame artimuosius.
B.J.Murauskai, 

V.D.Valaičiai
Nuoširdžiai užjaučiame

Stasę 
KALESINSKIENĘ

dėl vyro ir sesers mirties.
J.V.Adomaičiai

Nuoširdžiai užjaučiame
Stasę 

KALESINSKIENĘ
dėl vyro ir sesers mirties.

T.R.Kasparevičiai
Nuoširdi užuojauta

Algimai 
DUKNEVIČIENEI

dėl mylimos mamytės 
mirties.

B.Karūnaitienė

Už nuoširdžius 
užuojautos žodžius, 

gėlių žiedus, 
suteiktą paramą sunkią 

netekties valandą 
dėkojame giminėms, 

kaimynams ir visiems, 
padėjusiems palydėti 
į paskutinę kelionę 

mylimą
Vidą Sadauskienę.

Artimieji

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-0206www.paminklaiSakiuose.lt
Dirbame be išeiginių

Paminklai, 
tvorelės, 
skaldelė.

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

R-
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Dirbame 

be išeiginių

Paminklai, tvorelės, skaldelė.
Pigiai dengiame granito plokštėmis.

Tik pas mus - ištisinės tvorelės už sudurtinių kainą.
Kiduliai (prie žiedinės sankryžos) Tel. 8-685 85-700, 8-652 89-402.

R-
01
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Tiražo Nr. 1468 
Data: 2021-04-28

10 18 30 31 37 42
Vikingų skaičius - 01

Vieno derinio laimėjimų lentelė: 
6+1   20 994 046,50  Eur (0 priz.)
6        520 154,50  Eur (0 priz.)
5+1       20 139,50  Eur (1 priz.)
5            920,50  Eur (4 priz.)
4+1          119,00  Eur (37 priz.)
4              8,00  Eur (362 priz.)
3+1            5,00  Eur (828 priz.)
3              1,50  Eur (6164 priz.)
2+1            1,25  Eur (6071 priz.)
2              0,75  Eur (45691 priz.)

Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
Dengiame plokščius stogus bitu-
mine danga su jūsų arba mūsų 
medžiagomis. Tel. 8-678 70-469.

Dengiame stogus, atliekame skar-
dinimo darbus, remontuojame se-
nus stogus, skardiname. Tel. 8-685 
24-332.

Stogų dengimas bei visi 
skardinimo darbai. Dirbame 
su savo bei užsakovo medžia-
gomis. Tel. 8-639 19-943.
Stogų dengimas, skardinimo dar-
bai, kaminų įdėklai, skardos tvoros 
žaliuzės tipo. Tel. 8-682 44-876.

Atliekame visus skardinimo darbus 
(kaminai, lietaus sistemos ir kt.), 
renovuojame stogus, darome pa-
kalimus. Tel. 8-636 49-635.

Dezinfekuojame, valome geria-
mojo vandens šulinius. Tel. 8-612 
60-250.

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

Žemės kasimo darbai miniekskava-
toriumi. Tel. 8-623 10-428.

Kanalizacijos pajungimas 
prie bendrų tinklų. Iškasa-
me ir pajungiame su savo 
medžiagomis buitines, 
lietaus, drenažo nuotekas, 
vandentiekį. Įrengiame va-
lymo įrenginius. Atkasame ir 
apšiltiname pamatus, par-
uošiame pagrindus trinkelių 
dėjimui. Suteikiame garan-
tijas. Išrašome sąskaitas. Tel. 
8-652 63-120.
Kasimo darbai miniekskavatoriumi. 
Dirbame ir savaitgaliais. Tel. 8-624 
64-870.

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

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

Gelgaudiškio autolaužyne: klijuoja-
me automobilių stiklus, atliekame 
automobilių gedimų diagnostiką, 
ruošimas dažymui ir atskirų detalių 
dažymas, suvirinimo darbai: dugno, 
slenksčių, duslintuvų, važiuoklės 
remontas, paruošimas TA, variklių, 
pavarų dėžių keitimas, pagrindinio 
diržo ir kitų dirželių keitimas, mon-
tavimas - balansavimas, padangų 
remontas, šviesų reguliavimas. Tel. 
8-699 74-655.

Padangų montavimas – balan-
savimas. Yra padangų. Tel. 8-618 
08-500.

Pjauname žolę žoliapjove, 
trimeriu. Tel. 8-601 46-300.

Gerbiami žemdirbiai
UAB ,,Aletovis’’ siūlo prekes bei paslaugas:

    • Parduodame chemines augalų apsaugos priemones,
    • Parduodame  trąšas, am. salietrą ir kt.
    • Grūdų valymo  paslaugos, 
    • Teikiame grūdų beicavimo paslaugas, R-

02
41

Betono ir kalkinio skiedinio gamyba
Betono transportavimo paslaugos

8 343 54 224
8 687 79 614

Vingio g. 2M, Marijampolë

www.betonogamyba.lt

Pjauname žolę traktoriuku, trime-
riu, žoliapjove, kerpame gyvatvo-
res, pjauname medžius. Tel. 8-636 
30-135.

Pjaunu žolę, atlieku ūkio darbus. 
Tel. 8-678 48-345.

Žolės pjovimas, apleistų sklypų 
tvarkymas. Tel. 8-619 39-352.

Tvarkau sodybas, prižiūriu aplinką. 
Tel. 8-678 13-062.

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

Minitraktoriumi su freza dirbu 
žemę. Tel. 8-698 86-461.

Nuoma
Išsinuomotų butą Šakiuose arba 
Lukšiuose. Siūlyti įvairius variantus. 
Tel. 8-676 03-173.

Išsinuomotų garažą Šakiuose ir ap-
link Šakius. Tel. 8-627 52-717.

Ūkininkas brangiai išsinuomotų 
žemės Kidulių, Voverių ir aplinki-
nėse kadastro vietovėse. Tel. 8-668 
27-167.

Išsinuomotų dirbamos žemės. 
Moku brangiai. Tel. 8-602 49-735.

Išsinuomotų dirbamos žemės. Tel. 
8-674 49-972.

Išnuomoja statybinį alkūninį kel-
tuvą. Dirba nuo 220V. Paros kaina 
60€. Mažiausias nuomos laikas 1 
para. Tel. 8-674 37-489.

VERTIMO 
PASLAUGOS
(su juridiniu patvirtinimu)

UAB “AVOTEC”
Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas

Tel.  8-614-81947

R-
00

02Įvairūs
Sėklos! Zanavykų turguje, paviljone 
Nr.5, prekiaujame daugiamečių žo-
lių mišinių, vejų, dobilų, motiejukų, 
liucernos, eraičino, svidrės, miglės, 
pašarinių runkelių, svogūnėlių ir ki-
tomis sėklomis.

31m. vaikinas ieško moters drau-
gystei. Laukiu SMS. Tel. 8-627 
22-168.

70m. vyras susipažintų su moterimi 
nuoširdžiai draugystei. Tel. 8-695 
83-322.

Dovanoja jauną šuniuką. Tel. 8-600 
47-622.

Dovanoja šiferį. Tel. 8-687 
97-408.
Dovanoja eglės pjuvenas. Tel. 8-630 
32-028.

Atiduodu betono laužą. Tel. 8-617 
75-590.
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Kalendorius
Saulė 
teka 05 val. 45 min.
leidžiasi 20 val. 48 min.
dienos ilgumas 15 val. 03 min.
17 metų savaitė
Mėnulis – Pilnatis

Varduvininkai
04.30 Marijonas, Pijus, Virbutas, 

Venta, Sofija
05.01 Juozapas, Zigmantas, Žilvinas, 

Vydmantė, Anelė, Zigmas
05.02 Atanazas, Eidmantas, Meilė, 

Meilutė
05.03 Aleksandras, Jokūbas, Pilypas, 

Arvystas, Kantvydė
Penktadienis,

balandžio 30 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Įstatymas ir tvarka“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Kaip atsiranda daiktai 8“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Ieškomas“. (f)

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Širdele mano“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Ištrūkęs Džango“. (f)
0.15 „Kobra“. (f)

TV3 
6.20-7.10 Animac.ser.
7.40 „Farai“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.40 „Mano dukrelė“.
11.50 „Rytietiški saldumynai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
12.55 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ledynmetis. Susidūrimas“. 

Animac.f.
21.20 „Bėgantis labirintu 2“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.00 „Patrulių zona“. (f)

BTV 
6.25 „Akloji zona“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Šuo“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Iškvietimas“.
11.35 „Mentalistas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Šuo“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Akloji zona“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Baudėjas. Karo zona“. (f)
23.35 „Priešas už vartų“. (f)

Šeštadienis,
gegužės 1 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.20 „K-9“. (f)
9.00 Labas rytas.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Pasaulio dokumentika.
13.35 „Komisaras Montalbanas“.
15.30 Žinios.
15.45 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Langas į valdžią.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuok su manim.
22.40 „Paukšteli, spruk“. (f)

LNK 
6.40-9.05 Animac.ser.
9.30 Mes pačios.
10.00 Sėkmės tandemas.
10.30 „Titanų žygis į Holivudą“. Animac.f.
12.05 „Turtuolis Ričis“. (f)
13.55 „Policijos akademija 3. Vėl 

apmokymuose“.
15.35 „Džekas ir Džilė“. (f)
17.25 Žalia šviesa.
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Katės ir šunys 3. Letenėlės 

vienykitės“. (f)
21.15 „Pikseliai“. (f)
23.25 „Pagirių žaidynės“. (f)

TV3 
6.35-8.00 Animac.f.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“.
11.00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11.30 „Tylūs geradariai. Tvarumo 

istorijos“.
12.00 „Laukinė Japonija“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.05 „Hortonas“. Animac.f.
14.50 „Stebuklinga žaislų krautuvėlė“. (f)
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Žaidimas „galvOK“.
19.35 „Eurojackpot“.
21.30 „Gaujų karai. Princai“.
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.40 „Lenktynininkė ir gansgteris“. (f)

BTV 
6.00 Info komentarai su Arnu Mazėčiu.
7.00 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Augintinių talentų šou“.
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Augintinių talentų šou“.
10.30 „Neatrasta Rusija“.
11.35 „Negyvenamose salose su Beru 

Grilsu“.
12.35 „Vanity Fair. Visiškai slaptai“.
13.30 „Ekstrasensų mūšis“.
16.00 „Pavojingi kaimynai“.
17.00 Betsafe – LKL čempionatas.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Gangsterių medžiotojai“. (f)
0.20 „Absoliutus blogis“. (f)

Šis jubiliejus – tik maža stotelė,-
Dar vėjai vasaros

Margas gėles kedens…
Mes šiandien linkim Tau

Laimingo, ilgo kelio,
Šviesių dienų

Ir saulėto rudens…
80-ojo gimtadienio proga

Ramutę Oną 
TOLIUŠIENĘ,

gyvenančią Slavikuose,
sveikina dukra Lina, 

anūkai Justė, Jovita, Julius, Antanas, Agnė 
ir proanūkis Dovydas.

Lis, gali griaudėti perkūnija
Po trumpo sausesnio laikotarpio šiąnakt Lietuvą 

pasiekė vandeningas pietinis ciklonas.
Suvalkijoje šiandien bus debesuota, po pietų 

- su pragiedruliais. Protarpiais palis, kai kur gali 
nugriaudėti perkūnija. Apysmarkis vėjas dieną 
pūs iš pietvakarių, vakarų, vakarop pasisuks iš 
šiaurės vakarų. Aukščiausia temperatūra šian-
dien sieks 13–15 laipsnių šilumos.

Šeštadienį Lietuva vėl trumpam pateks į aukš-
tesnio slėgio sritį. Užnemunėje iš vakaro dar 
gali truputį palyti, vėliau lietaus tikimybė ma-
žės, debesys sklaidysis. Paryčiais, vėjui aprimus, 
vietomis formuosis rūkas. Temperatūra paže-
mės iki 1–3 laipsnių šilumos. Šeštadienio dieną 
numatomi gana saulėti ir sausi orai. Pūs viduti-

nio stiprumo šiaurės, šiaurės vakarų vėjas, to-
dėl oro temperatūra nebus aukšta, vyraus 11–
13 laipsnių šiluma.

Sekmadienio naktį lietus Suvalkijoje taip pat 
nenumatomas. Vėjas bus besikeičiančios kryp-
ties, nestiprus. Oras naktį vėl atvės iki 1–3 laips-
nių šilumos. Sekmadienio dieną, artėjant dar vie-
nam pietiniam ciklonui, debesų sparčiai daugės, 
o vakarėjant prasidės ir vis labiau stiprėjantis 
lietus. Vėjas pūs rytinių krypčių, gana stiprus. 
Oras dieną spės sušilti iki 11–13 laipsnių.

Ateinančios savaitės pradžioje prognozuo-
jami gana debesuoti, vėsūs, tarpais vėjuoti ir 
lietingi orai. Malonesnės šilumos teks kantriai 
palaukti.

Sinoptikė Teresė Kaunienė

Mama kviečia tėvus ir jų vaikus judėti 
Gelgaudiškyje gyve-
nanti Jurbarko rajono 
Policijos komisariato 
Reagavimo skyriaus 
tyrėja, iniciatyvos „Mano 
mama juda“ sumanytoja, 
trenerė ir mama Laura 
Dabašinskienė atšilus 
orams ir po truputėlį 
laisvėjant karantino 
gniaužtams, kviečia rajo-
ne gyvenančias mamas, 
tėčius ir jų vaikučius 
pasportuoti. Beveik 
valandą trunkančios tre-
niruotės organizuojamos 
prie Gelgaudiškio dvaro 
rūmų. 

Paskutinė tokia treniruotė 
su mažyliais vežimėliuose iki 
dvejų metų amžiaus sureng-
ta trečiadienį, kita treniruotė 
numatyta šeštadienį. Viena 
treniruotė trunka beveik va-
landą, per savaitę trenerė re-
komenduoja rinktis du–tris 
kartus. Šiuo metu vietų skai-
čius dėl karantino ribojamas, 
tad treniruotėje gali dalyvauti 
iki 10 žmonių (penki suaugu-
sieji ir penki vaikai), paskutiniu 
metu čia užsuka trys nuolati-
nės mamos ir jų atžalos, dvi iš 
Gelgaudiškio, viena iš Šakių. 
„Bandysime gerinti ištvermę, 
jėgą, bendrą fizinį pajėgumą“,– 
pasakojo L.Dabašinskienė, 
sportuoti ateinanti su savo 
mažyle dukryte Jogile.

Iniciatyva „Mano mama 
juda“ Lauros galvoje užgimė 
prieš gerus penkerius metus. 
Iš Kauno kilusi aktyvi moteris 
turi tris specialybes – ji aku-
šerė, sveikatingumo trenerė ir 
policijos pareigūnė. „Pamačiau, 

kad akušerija nėra mano pašau-
kimas, todėl baigiau ir sporto 
studijas. Atlikau tyrimą apie 
moterų judėjimą po gimdy-
mo, tada ir supratau, kad būtų 
įdomu sugalvoti tokią tėvelius 
suburiančią veiklą. Ši šeimų 
sveikatinimo iniciatyva, skir-
ta skatinti nėščiųjų, mamyčių 
po gimdymo, ikimokyklinio 
amžiaus vaikų bei tėvelių fizi-
nį aktyvumą, sveiką gyvense-
ną bei užimtumą“,– pasakojo 
Laura. Ji pridūrė, jog treni-
ruotėse diskriminacijos nėra, 
todėl prisijungti ir pajudėti 
kviečiamos tiek mamos, tiek 
tėčiai. Sveikatingumo trenerė 
įsitikinusi, jog bendras šeimų 
motyvavimas sportuoti yra 
svarbus veiksnys siekiant palai-

kyti gerą vyrų ir moterų fizinio 
aktyvumo lygį, moterims atsi-
kratyti nėštumo metu priaugtą 
svorį, sumažinti pogimdyminės 
depresijos riziką, sustiprinti 
bendrą tėvų ir vaiko ryšį bei 
pagerinti visuomenės sveikatą. 
Be to, anot jos, sportuoti kartu 
naudinga ne tik mamai ar tė-
čiui, bet ir jų mažyliui.

Šiuo metu treniruotės vyks-
ta tik Šakių rajone, tačiau jos 
nuo birželio mėnesio turėtų 
prasidėti ir Jurbarke. Kaunietė 
tokias treniruotes yra organiza-
vusi ir savo gimtajame mieste. 
„Tėčių yra prisijungę tik Kaune, 
bet mažai. Mamos dažniausiai 
būna vaiko priežiūros atosto-
gose, o tėveliai dirba“,– paste-
bėjo Laura.

Šios treniruotės yra nemo-
kamos. „Manau, kad tokiomis 
treniruotėmis ir vaikų sveika-
tinimu turėtų rūpintis valsty-
bė“,– dėstė pašnekovė. 

Treniruotėse visuomet da-
lyvauja ir Lauros dukra Jogilė. 
„Mano dukra labai laukia tre-
niruočių. Per karantiną spor-
tuodavome dviese. Aš noriu 
ikimokyklinio amžiaus vai-
kams parodyti, kad su tėvais 
sportuoti labai smagu. Manau, 
kad meilė sportui išliks ir pa-
augus. Aš taip pat esu užaugusi 
su sportu, vaikystėje bėgioda-
vau su tėčiu krosus, paaugę su 
broliu bemaž kasdien važinė-
davomės dviračiais“,– pasakojo 
L.Dabašinskienė. 

LV inf. 

Bibliotekos prisijaukina naujas formas 
Balandžio 23–29 dieno-
mis vykusi Nacionalinė 
Lietuvos bibliotekų 
savaitė – svarbiausia 
metuose visoms šalies 
bibliotekoms. 

Šiemetinės, 21-osios, Bib-
liotekų savaitės šūkis „Nauja 
realybė – naujos formos“ ne-
atsiejamas nuo šio laikotarpio 
aktualijų. Daugiau nei metus 
gyvenant naujoje realybėje 
– dirbant, mokantis ir ben-
draujant nuotoliniu būdu,  sa-
vaitės iniciatyvos daugiausia 
vyko virtualioje erdvėje. 

Aktyviai ir turiningai į 
Nacionalinę Lietuvos bib-
liotekų savaitę jungėsi Šakių 
viešoji biblioteka bei jos pa-
daliniai. Šakių viešoji biblio-
teka ją pradėjo kviesdama į 
viktoriną, skirtą Nacionalinei 
bibliotekų savaitei ir lietu-
vių kalbos dienoms „Raidžių 

mankšta“. Nuo balandžio 27 d. 
buvo galima virtualiai keliauti 
po „Literatūrinį Šakių kraštą“, 
o  balandžio 28 d. – virtualiai 
susipažinti su nauju Gasparo 
Aleksos romanu „Baik cirkus, 
Cvirka“.

Susipažinti su virtualiomis 
parodomis kviečia dar keletas 
rajono bibliotekų – Sudargo 
biblioteka pristato „Spalvotus 
vakarus“, Žvirgždaičių bibliote-
ka pasakoja lakūnų Liorentų gy-
venimo istorijas, o Gerdžiūnų 
– pristato nuotraukų parodą 
„Skaitau knygą“. Dar vieną 
fotografijų parodą, pavadintą 
„Skaitymo malonumas“, pri-
stato gelgaudiškiečiai. Barzdų 
bibliotekoje eksponuojama 
R. Šileikienės paroda „Adata 
kurti stebuklai su knyga“, o 
Kiduliuose – N. Eikevičienės 
keramikos darbų paroda. 

Kelios rajono bibliotekos 
skaitytojams siūlo įsilieti į li-

teratūrinių popiečių marato-
ną, skirtą pažinčiai su knyga. 
Slavikų bibliotekoje ši popietė 
skirta naujoms knygoms, o 
Plokščių – mylimiausioms 
knygoms. Popietė „Marcelijaus 
Martinaičio atmintys“ K. 
Naumiesčio bibliotekoje pri-
mins poeto 85 gimimo meti-
nes. Poezijos skaitymais „Akių 
tamsa, širdies šviesa“ poetas 
bus paminėtas ir Griškabūdžio 
bibliotekoje. Gelgaudiškiečiai 
skaitys V.Mačernio poeziją. 
Abiem jau minėtiems po-
etams, ir V. Mačerniui, ir M. 
Martinaičiui, savo renginius 
skiria Lukšių biblioteka. 

Nemažas dėmesys skirtas ir 
jaunosios kartos santykiui su 
knyga. Žvirgždaičių biblioteka 
jaunuosius skaitytojus kvietė 
dalyvauti nuotolinėje pamo-
koje „Astridos Lindgren knygų 
pasaulyje“. Lekėčių biblioteka 
pradinių klasių mokiniams or-

ganizava interaktyvią viktori-
ną „Vaikų rašytojai, kūriniai, 
personaža.“. Virtuali viktorina 
vaikams „Ar žinai, kad...“ su-
rengta Sintautų bibliotekoje. 
Edukaciją „Laiškas knygai“ 
ruošė Paluobių biblioteka. 
Dar vienas bibliotekų savaitės 
renginys primena  artėjančią 
Motinos dieną: Kriūkų vai-
kų dienos centro kūrybinės 
dirbtuvės „Atvirutė Mamai: 
Žibuoklėm, mama, žydi tavo 
akys, o rankos – obelų žie-
dais“.

Rajono bibliotekos, įvertin-
damos naują realybę ir jau „pri-
sijaukinusios“ naujas formas, 
savo  organizuojamais rengi-
niais stengiasi išlikti patrauk-
lios skaitytojams, pritraukti 
juos staigmenomis, dalyvavi-
mu edukacijose ar kūrybinėse 
dirbtuvėse. 

Vitalija Ližaitienė

Treniruotes vedanti Laura pasakojo, jog mamos susirenka ne tik pasportuoti, bet ir pabendrauti. 
S.Sinkevičiaus nuotr.   


