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pasaulį, o prieš grėsmes

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Rugsėjo 3 d. rajono 
laikraščių žurnalistai 
turėjo išskirtinę galimybę 
susipažinti su valstybinės 
sienos su Rusijos 
Federacija apsauga, 
pasienio pareigūnų 
darbo specifika, išgirsti 
iš jų informaciją apie 
problemas ir įsitikinti, 
kad ši sienos atkarpa 
saugoma patikimai. 
Pasak susitikimą 
organizavusios Seimo 
narės Irenos Haase, 
būtent toks ir buvo 
susitikimo tikslas 
– išsklaidyti gandus, 
kad pasieniečių pajėgos 
permestos į pasienį su 
Baltarusija, ir čia dėmesio 
skiriama mažiau. Į 
susitikimą ji pakvietė ir 
Seimo narį, Nacionalinio 
saugumo ir gynybos 
komiteto pirmininką 
Lauryną Kasčiūną.

Saugo 840 km valstybės 
sienos

Pagėgių rinktinę, jos darbo 
specifiką ir apimtis pristatė 
Rociškių užkardos  Sienos ap-
saugos kontrolės skyriaus virši-
ninkas Laimonas Pocius. 

Pagėgių rinktinė yra pati di-
džiausia iš esamų trijų šalyje. 
Dar yra Vilniaus bei Varėnos 
rinktinės.

Piliakalnių slinkimo 
sustabdyti gali nepavykti
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Ketvirtadienį rajono 
meras Edgaras Pilypaitis, 
savivaldybės Švietimo, 
kultūros ir sporto sky-
riaus vyr. specialistė Inga 
Navlickienė bei Sudargo 
seniūnijos seniūnė sė-
mėsi patirties Kernavės 
kultūriniame rezervate, 
kad galėtų planuoti toli-
mesnius žingsnius, kaip 
apsaugoti nuo slinkimo 
Sudargo piliakalnius. 
Pabuvoję ten, mūsų 
savivaldybės atstovai 
suprato, kad nors mes 
nuolat Sudargą lygina-
me su Kernave, vis dėlto 
Kernavė yra Kernavė.

Finansavimo tyrimams 
negavo

Lygiai prieš metus, 2020 
m. rugsėjo 8 dieną, Sudargo 
piliakalnių komplekse apsilan-
kęs Kultūros paveldo departa-
mento direktorius Vidmantas 
Bezaras uždavė nemažai namų 
darbų savivaldybei bandyti 
laimę gauti projektinių lėšų 
Sudargo piliakalnių geologi-
niams tyrimams atlikti. 

Rajone situacija 
geresnė nei Lietuvoje
Iš atostogų grįžęs savi-
valdybės administraci-
jos direktorius, ekstre-
malių situacijų operaci-
jų vadovas rajone Redas 
Juškaitis pirmadienio 
rytą informavo, kad 
situacija per praėjusį sa-
vaitgalį mūsų rajone dėl 
COVID–19 yra pablogė-
jusi, esame raudonojoje 
C2 zonoje, bet nėra dar 
tokia bloga kaip kitose 
savivaldybėse. 

Anot jo, vien penktadie-
nį nustatyti 9 nauji susir-
gimai, o per 14 dienų 100 
tūkst. gyventojų – 115 su-
sirgimų (Lietuvoje 317, vien 
Klaipėdoje – 737). Situacija 
būtų geresnė, jeigu per septy-
nias dienas nebūtų nustatyta 
daugiau nei keturi teigiami 
testų atvejai – daugiau kaip 
6 proc. yra teigiamų atvejų.  
Mūsų situacija, nors blogė-
janti, bet esame devinti pagal 
savivaldybes.

Pasak R.Juškaičio, jokių 
COVID–19 židinių šiuo metu 
savivaldybės teritorijoje nėra, 
Delta atmainos atvejų taip pat 
nenustatyta. Visi užsikrėtimai 
yra pavieniai, šeimose.

Nuo rugsėjo 2 d., ket-
virtadienio, registruota 14 

susirgimų, iš jų vienuolikai 
moterų, trims vyrams, susirgo 
devyni asmenys iki 65 metų 
amažiaus, du – vyresni nei 
65 metų amžiaus, trys – iki 
18 metų amžiaus. Susirgimų 
atvejų dienos vidurkis – trys. 
Šiuo metu saviizoliuojasi 92 
asmenys.

Per parą Šakių mobiliaja-
me patikros punkte per dieną 
atliekami 73 PGR testai, 30 
antigenų testų, mažiausiai 
– antikūnų. „Šitie antikū-
nų testai netinkami, jie turi 
būti kiekybiniai, o tokie 
yra mokami“,– pastebėjo 
R.Juškaitis. Nuo rugsėjo 2 d. 
punkte nustatyta 18 teigiamų 
COVID–19 testų, t.y. 14 su-
sirgimų mūsų rajone, kiti ke-
turi testavosi ne mūsų rajono 
gyventojai.

Per penkias praėjusios sa-
vaitės dienas paskiepyta 100 
žmonių, 60 poc. jų – antrąja 
vakcinos doze. Vakar savi-
valdybė gavo pranešimą, kad 
startuoja ir trečioji dozė – ja 
bus skiepijami labiausiai su 
gyventojais kontaktuojančių 
profesijų žmonės – medikai, 
socialiniai darbuotojai, ku-
riems nuo antrojo skiepo jau 
praėjo pusmetis. 

Kaita
Rugsėjo 3 d. mirė ilgametis 

rajono meras, dabartinis savi-
valdybės tarybos narys Juozas 
Bertašius, į tarybą patekęs pa-
gal rinkimuose dalyvavusio vi-
suomenės rinkimų komiteto „Už 
Šakių rajono gyventojų ateitį“ 
sąrašą. Pagal esamą sąrašą jį 
pakeisti taryboje turėtų Juozas 
Žemaitis, buvęs rajono veteri-
narijos tarnybos vadovas, po jo 
sąraše seka Griškabūdžio ben-
druomenės centro pirmininkė 
Agnė Paškauskienė. Ar J.Žemaitis 
sutiks užimti šias pareigas, ra-
jono meras Edgaras Pilypaitis 
pirmadienį iš ryto dar negalėjo 
atsakyti. Tai jau antrasis savival-
dybės tarybos ir Ūkio ir verslo 
komiteto narys, kurį amžinojo 
poilsio išlydėjome šiais metais. 
Gegužės 22 d. mirė šio komiteto 
pirmininkas Vilius Haase.

Pasigedo
Praėjusį savaitgalį Vilniuje 

vyko festivalis „Vilniaus dienos“, 
kuriame savo turizmo paslau-
gas pristatė įvairių savivaldybių 
atstovai, tarp jų – ir Sūduvos 
regionas – Vilkaviškio rajono, 
Kalvarijos ir Marijampolės sa-
vivaldybės. Deja, nei Šakių, nei 
Kazlų Rūdos atstovai „Vilniaus 
dienose“ nedalyvavo. Vienintelė 
priežastis, kuri oficialiai neįvar-
dijama, bet labiausiai tikėtina 
– tiek su Šakių, tiek su Kazlų 
Rūdos turizmo informacijos 
centrais atsisveikinusios Ievos 
Bernotaitės, kuri jiems vado-
vavo, išėjimas nuo liepos 1 d. 
Tuo tarpu Vilkaviškio turizmo 
ir verslo centro vadovas Vitas 
Girdauskas sako, jog informa-
cijos apie Šakius vilniečiai ir jų 
svečiai labai pasigedo.

Šakočiai
Rugsėjo 4 d. jau trečią kartą iš 

eilės šakočių kepimo čempiona-
te, vykstančiame Žaslių mieste-
lyje., Kaišiadorių rajone, pergalę 
išplėšė Birutės Drevininkaitienės 
individuali įmonė „Rugelis“. 
B.Drevininkaitienės tradicijas 
tęsiantys vaikai – dukra Rasita 
Bobinienė–Drevininkaitytė, jos 
broliai Žydrūnas ir Raimundas 
Drevininkaičiai ir šį kartą tapo 
nenugalimi. R.Bobinienė sako, 
kad ne čempiono titulas jiems 
svarbiausias – svarbiausia, kad 
jie tokiu būdu garsina Šakių kraš-
tą ir jo tradicijas.

Prizininkė
Vilniaus miesto savivaldybės 

ir „JCDecaux Lietuva“ sukurtoje 
lauko galerijoje „Menas be sto-
go“ eksponuotų menininkų dar-
bai atgijo skaitmeniniu formatu 
ir tris savaites vilniečius ir sve-
čius stebinę darbai buvo įkel-
ti į prekybos tinklo IKI galeriją. 
Čia buvo galima balsuoti už la-
biausiai patinkančius. Džiugu, 
kad antrąją vietą šiame konkur-
se laimėjo mūsų tapytoja luk-
šietė Adelė Liepa Kaunaitė, su-
rinkusi 782 balsų. Antrąją vietą 
jai lėmė ne komisija, o „feisbu-
ko“ balsuotojai. Pirmosios vie-
tos nugalėtoju paskelbtas Dalius 
Regelskis, trečiasis – Marius 
Jonutis. Jų kūriniai papuoš IKI 
tinklo medžiaginius maišelius 
arba daugkartinio naudojimo 
puodelius, kuriuos bus galima 
ir įsigyti. Visiems trims nugalė-
tojams IKI skiria 1000 eurų dy-
džio premiją. 

nukelta į 3 psl.

nukelta į 5 psl.
nukelta į 4 psl.

Tokia 2 metrų aukščio tvora su viršuje užsibaigiančia „koncertina“ ir detektoriniu kabeliu saugo Lietuvos ir Europos Sąjungos išorinę 
sieną su Rusijos Federacija 44 km ruože. A.Didžiapetrio nuotr.

Savivaldybės kultūros paveldo specialistei Ingai Navlickienei 
tenka atsakomybė visada ir laiku paruošti visus namų darbus, kad 
mūsų kultūros paveldo objektai būtų  saugomi deramai, kad jų 
finansavimas būtų užtikrintas. A.Didžiapetrio nuotr. 
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SKELBIMAS APIE NUMATOMĄ ŽEMĖS SKLYPO RIBŲ ŽENKLINIMĄ
Informuojame žemės sklypo (kadastro Nr.8486/0015:3), esančio Šakių m., 

Vytauto g.25, savininko P.M. turto paveldėtojus, kad UAB Geotakas matininkas 
Andrius Matulaitis (kvalifikacijos pažymėjimo Nr.2M-M-2400) 2021 m. rugsėjo 
17 d.  11.00 val. vykdys žemės sklypo (kadastro Nr. 8486/0015:6), esančio Šakių 
m., Vytauto g.27, ribų ženklinimo darbus.   

Prireikus išsamesnės informacijos, prašome kreiptis į UAB Geotakas adresu 
Šakiai, Nepriklausomybės g.12, el. paštu geotakas.sakiai@gmail.com)  arba te-
lefonu 8-345-51592. R-0546

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-0461

Gauta nauja akmens anglies siunta

Keisti padangų asfaltu 
važiuosime jau šiemet

Projektą žada pabaigti iki 
šildymo sezono pradžios

Suvestinėse
Marijampolės apskirties 
Vyriausiojo policijos komi-
sariato (VPK) rugsėjo 3–5 
d. suvestinėje – tik vienas 
įvykis, registruotas Šakių 
rajone. Tai vagystė.

Rugsėjo 3 d. buvo gautas 
vyro (g. 1951 m.) pareiškimas, 
kuriame nurodyta, kad tą pa-
čią dieną, apie 11.30 val., pa-

stebėta, jog iš namų, esančių 
Naidynės kaime (Lekėčių sen.), 
galimai pavogta piniginė su vi-
duje buvusiais pinigais, doku-
mentais. Patirta apie 220 eurų 
žala. Pradėtas ikiteisminis tyri-
mas pagal LR BK 178 str.

Parengta pagal pirminę 
Marijampolės apskrities VPK 

informaciją.

Gausūs lietūs neduoda 
ramybės L.Giros 
gatvėje gyvenantiems 
šakiečiams, nerimauja 
ir kai kurie savivaldybės 
tarybos nariai – apie 
duobėtą ir gėdingą 
Šakiams L.Giros gatvės 
atšaką, einančią pro 
„Šakių laidotuvių 
namus“ į „Mobą“ tarybos 
nariai kalba seniai, vis 
žadama ją sutvarkyti, 
tačiau progreso, anot jų, 
nematyti. 

„Šitas Šakių kampelis pri-
stato mus kaip gaspadorius, 
dar netgi geriau, negu Kudirkos 
paminklas ar kariljonas. Juk čia 
per metus suvažiuoja daugybė 
žmonių ne tik iš Lietuvos, bet 
ir užsieniečių. Pradėjau apie tai 
kalbėti įvairiomis progomis nuo 
2015 metų, bet reikalai beveik 
nepajudėjo. Priežastis paprasta: 
man vis buvo bandoma įrodyti, 
kad čia turėtų viską sutvarkyti 
„Mobos“ savininkas. Bet jeigu 
tai darytų Jonas Palukaitis, jis 
turėtų pats rengti teritorijos 
sutvarkymo techninį projektą, 
nes plotas tikrai būtų didesnis 
negu 100 kv. m, turėtų gauti 
statybos darbų leidimą, atsiras-
tų ir daugiau kliūčių. Belieka 
pavydėti panašioms dydžiu 
savivaldybėms, kurios ne tik 
ragina gyventojus prisidėti 50 
proc. prie teritorijos sutvarky-
mo, bet ir parengia už biudže-

kas nematė. Taryboje papra-
stai balsuojame ne už projekto 
detales, bet už idėją ir biudžeto 
riekę“,– kalba rajono tarybos 
narys Romas Pukinskas.

Savivaldybės Ūkio, archi-
tektūros ir investicijų skyriaus 
vedėjo pavaduotojas Aurimas 
Staugaitis nuramina tarybos 
narį ir visus gyventojus. Anot 
jo, jau šių metų trečią–ketvirtą 
ketvirtį yra numatytas šios at-
šakos asfalto dangos įrengimas 
su elektrotechnikos įrenginiais, 
lauko vandentiekiu ir nuoteko-
mis. Šie darbai turi būti pradėti 
ir užbaigti šiemet. „Mes šįmet 
net nedarome pačios L.Giros, 
pagrindinės, gatvės, o darome 
būtent tik atšaką, kad tik būtų 
greičiau“,– kalbėjo pašnekovas. 
Anot jo, „nuotekos, ko gero, iš 
tos atšakos išeis į L.Giros gat-
vę, nes darosi grioviai“, o ar jie 
bus kanalizuoti, ar ne, negalėjo 
tiksliai atsakyti. Bet lauko van-
dentiekis ir nuotekų šalinimas 
yra numatytas ir iš atšakos, ir 
iš pačios gatvės. L.Giros gat-
vės remontas numatytas kitais 
metais.

Rangovo pirkimai šių metų 
darbams jau įvykę, juos atliks 
UAB „Parama“. 

LV inf.

IN MEMORIAM JUOZAS BERTAÐIUS
(1946-01-12 – 2021-09-03)

Mes tokie laikini – kaip lietus, á þemæ nupuolæ
Ir tokie amþini – kaip erdvë, kaip þodþiai, kaip molis...

(R. Skuèaitë)

Klastinga liga iðsivedë 
amþinybën ilgametá Ðakiø 
rajono savivaldybës merà, 
savivaldybës tarybos nará 
Juozà Bertaðiø.

Juozas Bertaðius gimë 
1946 m. sausio 12 d. Balan-
dþiø kaime, Tauragës rajone. 
1952–1959 m. mokësi Bal-
èiø septynmetëje mokykloje. 
1959 m. ástojo á Vilniaus sta-
tybos technikumà, kurá bai-
gë 1963 m. Já baigæs, buvo 
paskirtas dirbti Ðakiø rajono 
architektûros skyriuje, kur 
dirbo nuo 1964-01-29 iki 
1966-11-19.

1976–1982 m. mokësi 
ir baigë Vilniaus inþineri-
ná statybos institutà, ágijo 
inþinieriaus statybininko 
specialybæ.

1982–1984 m. mokësi 
Þemës ûkio akademijos 
Ekonomikos ir organizaci-
jos fakultete. 

1969 m. sausá pradëjo 
dirbti tuometiniame „Taikos“ 
kolûkyje statybos inþinieriu-
mi ir dirbo iki 1983 m. 1984 
m. buvo iðrinktas „Ðviesos“ 
kolûkio pirmininku ir dirbo 
iki 1993 m. kovo mënesio, 
kuomet pradëjo ûkininkauti. 
Buvo Lietuvos þemës ûkio 
rûmø tarybos narys, Kredito 
unijos „Zanavykø bankelis“ 
vienas ið ákûrëjø ir tarybos 
narys.

Nuo 2003 m. iki 2016 m. 
– Ðakiø rajono savivaldybës 
meras. Deja, dël jam nepa-
lankaus teismo sprendimo, 
ketvirtosios savo kadenci-
jos nebaigë. 2019 metais 
vël buvo iðtrinktas á rajono 
savivaldybës tarybà, dirbo 
Ûkio ir verslo komitete.

Juozas Bertaðius bûdamas 
rajono vadovu stengësi, kad 
Ðakiø kraðtas nuolat graþë-
tø, klestëtø. Jo vadovavimo 

rajonui laikotarpiu duris at-
vërë Ðakiø jaunimo kûrybos 
ir sporto centras, plaukimo 
baseinas, buvo renovuoja-
mos mokyklos, vaikø darþe-
liai, buvo ágyvendinta daug 
svarbiø projektø, pritrauk-
ta lëðø. Nors ið prigimties 
þemaitis, J. Bertaðius pri-
gijo Zanavykijoje, mylëjo 
ðá kraðtà ir jo þmones, o ir 
zanavykai gerbë J. Bertaðiø 
– jis su visais rado bendrà 
kalbà, surasdavo laiko pa-
kalbinti kiekvienà þmogø, 
pasidomëti, kaip jis gyvena, 
kokiø turi bëdø ar rûpes-
èiø. Atidus ir dëmesingas 
J. Bertaðius buvo ir rajono 
savivaldybës administracijos 
darbuotojams. Ðviesus atmi-
nimas iðliks já paþinojusiøjø 
ðirdyse. 

Nuoðirdi uþuojauta þmo-
nai Genovaitei, sûnui Ed-
vinui, anûkëms, visiems 
artimiesiems. Tegul bûna 
velioniui lengva þemelë, 
priglausianti já amþiams.

Ðakiø rajono 
savivaldybës taryba ir 

administracija

Nuo liepos 5 d. pradėjusi 
Šakių miesto šilumos 
tinklų modernizacijos 
projektą, UAB „Šakių 
šilumos tinklai“ iki 
artėjančio šildymo 
sezono sako jį 
užbaigsianti. Nors pagal 
sutartį darbų pabaiga 
buvo numatyta rugsėjo 
16 dieną, tačiau įmonės 
vadovas Raimondas 
Rauckis sako, kad 
rangovas iki to laiko 
dėl įvairių priežasčių 
nespės. „Galvoju, kad 
realiai darbų pabaiga 
galėtų būti nuo rugsėjo 
pabaigos iki spalio 
vidurio“,– kalba jis. Ir 
priduria, kad galbūt 
kažko montuotojai  
nespės padaryti –  trasų 
užkasti ar gerbūvio 
sutvarkyti, tačiau 
šildymo sistema bus 
paleista laiku.

Šį projektą, anot R.Rauckio, 
įgyvendinti buvo būtina, nes 
seni šilumos trasų tinklai buvo 
nepatiki, kai kur susidėvėjusi 
jų izoliacija, todėl baigtas pro-
jektas leis sutaupyti ir šilumos, 
ir apsaugos nuo grėsmės žiemą 
– gyventojams likti be šildymo, 
įmonei papildomai jų tvarky-
mui naudoti lėšas.

Investicinis projektas buvo 
parengtas 2019 metais, iš 
Europos Sąjungos paramos 
fondų jam įgyvendinti skirta 
50 proc. lėšų. Kitą dalį įmonė 
dengia pati, paėmusi paskolą 
iš „Šiaulių banko“. Garantiją 
paskolai imti yra davusi rajo-
no savivaldybės taryba savo 
sprendimu. Finansinė projek-

to apimtis – 733 437 eurai, už 
šias lėšas bus modernizuota 
per 2 km 1988 metais įrengtų 
Šakių miesto šilumos tinklų. 
Modernizuojamos tos tinklų 
atšakos, kurios buvo pačios 
seniausios ir nepatikimiau-
sios. Darbus atlieka UAB 
„Požeminiai tinklai“ iš Kauno, 
subrangovas – DN 1000.

Nuo vakar sustojo karšto 
vandens tiekimas į Šakių li-
goninę, darbai truks apie porą 
savaičių. Sustabdytas tinklų 
tvarkymas ties pačia katiline į 
šalia esančius namus.

Rugpjūčio pabaigoje sutvar-
kytos atšakos ties Basanavičiaus 

gatvės atšaka ir šalia esančio-
mis atšakomis, atkastos trasos 
prie turgelio miesto centre ir 
V.Kudirkos gatvės kiemuose. 
R.Rauckis pasakoja, jog vie-
nintelė problema gyventojams 
– karšto vandens tiekimo su-
stabdymas, kuris ruošiamas ši-
lumos punktuose. Jeigu įmonė 
pradeda darbus, dar nereiškia, 
kad vandens tiekimas gyvento-
jams bus nutrauktas. Jis stabdo-
mas tik tada, kai, kaip sako jis, 
viskas būna pasiruošta, nauji 
vamzdžiai guli ant griovio kraš-
to, ir be karšto vandens gyven-
tojams tenka laukti tik tiek, kol 
bus nupjauti senieji, suvirinti 

nauji vamzdžiai ir po to atlikti 
hidrauliniai bandymai.

Įmonė ruošiasi ir šildy-
mo sezonui, remontuojamas 
Gimnazijos gatvės katilinėje 
esantis katilas, nes pra|jusio 
šildymo sezono pabaigoje, 
apdegus pakurai, jis tapo ne-
patikimas. „Gaila, kad nebuvo 
ES programoje katilų keitimo 
priemonės, į ją įšokti būtų buvę 
labai gerai“,– aiškina direkto-
rius. 

Anot R.Rauckio, įmonės pa-
jėgumais Šakių mieste buvo at-
likta ir daugiau smulkesnių ši-
lumos tinklų remonto darbų.

LV inf.

to pinigus detaliuosius sklypų 
planus, teritorijų sutvarkymo 
techninius projektus. Man vie-
šai buvo pažadėta, už tai bal-
savome ir taryboje, kad 2020 
metais rengiant L.Giros gatvės 

rekonstrukciją, tą gatvelę kaž-
kiek aptvarkys. Žadėtas netgi 
asfaltas. Tai, žinoma, puiku, bet 
kaip bus su didelio paviršinio 
vandens kiekio nuvedimu iš 
Aušros gatvės? Projekto nie-

Vakar sustabdytas karšto vandens tiekimas į ligoninę, čia mažiausiai porą savaičių bus klojami nauji 
vamzdžiai. S.Sinkevičiaus nuotr. 

Savivaldybės administracija žada, kad šis kelias šiais metais bus 
padengtas asfalto danga. Asmeninio archyvo nuotr.
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Tvora ne prieš laisvą pasaulį, o prieš grėsmes
Ji aptarnauja didesnę pusę 

Lietuvos – nuo Vištyčio už-
kardos – visą sieną su Rusijos 
Federacija sausumoje, Nemuno 
upe, Kuršių mariomis, terito-
rine jūra ir didžiąją dalį vidi-
nės ES sienos tarp Lietuvos 
ir Latvijos. Iš viso 840 km 
valstybės sienos saugo 1180 
pareigūnų.

Su Rusijos Federacija sau-
gomas sienos ruožas, įskaitant 
Kuršių marias ir Neringos ko-
pas, sudaro 256 km valstybės 
sienos, jame 44 km ruože įreng-
ta 2 m aukščio tvora, baigta sta-
tyti 2019 metais. Kartu su tvora 
kas 80 m su naktiniu infrarau-
donųjų spindulių pašvietimu 
išilgai sienos įrengtos vaizdo 
stebėjimo sistemos, kurios 
dengia visą valstybės sienos 
ruožą su Rusija. Kadangi tvo-
ra dėl galimų potvynių įrengta 
tik sausumoje, palei Nemuno 
upę pastatyti 24–28 m aukščio 
stebėjimo bokštai, kurių viršu-
je įmontuotos termovizorinės 
į daviklius reaguojančios die-
ninės kameros, kaip pridėti-
nė stebėjimo sistemos dalis 
įrengta daviklių sistema, pagal 
rizikos analizę tam tikrose vie-
tose įkasta į žemę. Detektorinis 
kabelis eina ir išilgai tvoros, jis 
sumontuotas „koncertinoje“ – 
pjaunančioje vieloje, ištiestoje 
tvoros viršumi. Anot pranešėjo, 
jeigu pažeidžiami davikliai, 24 
val. per parą veikiantys radarai 
sureaguoja ir nukreipia vaizdą į 
„pažeistą“ vietą, o paskui auto-
matiškai perduodama į užkar-
dos stebėjimo skyrių, kuriame 
darbas vyksta visą parą – pasie-
niečiai monitoriuose mato vi-
sus galimus įtartinus asmenis, 
jų veiksmus ir spėja labai greitai 
sureaguoti. Tokios ar panašios 
stebėjimo sistemos, priklauso-
mai nuo saugomos teritorijos 
specifikos, sumontuotos visų 
užkardų budėjimo dalyse.

Kompleksinė stebėjimo 
sistema sustabdė 
kontrabandą

L.Pocius akcentavo, kad 
tvora pradėta tiesti 2017 m., 
ir ji nebuvo nukreipta prieš 
neteisėtą migraciją, o labiau 
prieš kontrabandą ir sienos pa-

žeidimus. Ir nors galbūt daug 
kam iš šalies atrodo, kad vaiz-
do kameros sumontuotos per 
dažnai ar kyla klausimų, kam 
buvo reikalinga tokia tvora, jis 
atsakė, jog pasieniečiai labai 
patenkinti šiais inžineriniais 
įrenginiais, nes pagal statisti-
nius kontrabandos ir sienos pa-
žeidimo duomenis akivaizdžiai 
matyti, kokį poveikį jie padarė 
mūsų sienos apsaugai. Sienos 
pažeidimų fiksuojama tik apie 
20 per metus, apie pusė jų – dėl 
neatsargumo.

Jeigu 2005–2006 metais per 
sieną nelegaliai buvo perneša-
ma apie 3 mln. pakelių kontra-
bandinių cigarečių, tai šiuo 
metu cigarečių kontrabanda 
visos Lietuvos kontekste, kur, 
pasak L.Kasčiūno, jos sudaro 
apie 20 proc. visų šalyje surū-
komų cigarečių, per Lietuvos–
Rusijos Federacijos valstybinę 
sieną tesudaro 0,1 proc. (apie 
4–5 tūkst. pakelių) – pagrindi-
nis srautas eina iš Baltarusijos. 
Per pirmąjį šių metų pusmetį 
iš Baltarusijos sulaikyta 266 
tūkst. pakelių kontrabandinių 
cigarečių, apie 70 proc. kon-
trabanda vyksta geležinkeliu. 

Bendradarbiauja 
geranoriškai

Įdomu tai, kad, kaip tei-
gė L.Kasčiūnas, jeigu su 
Baltarusijos pasienio tarnyba 
mūsų šalies pasieniečiams jo-
kio kontakto užmegzti nepa-
vyksta ir jo nėra, tai su Rusijos 
Federacijos pareigūnais, anot 
L.Pociaus, jis yra – kol kas ben-
dradarbiaujama geranoriškai. 
2012 m. Vyriausybės nutarimu 
Pagėgių rinktinės vadas paskir-
tas valstybės sienos įgaliotiniu, 
analogiškas žmogus įgalioti-
niu paskirtas ir Kaliningrado 
krašte. Šiais metais, anot jo, jau 
įvyko devyni neplaniniai susi-
tikimai dėl sienos pažeidimų, 
dėl informacijos pasikeitimo, 
o planiniai susitikimai, kurie 
paprastai būna du kartus per 
metus, dėl karantino nevyksta. 
Toks pats įgaliotinis yra paskir-
tas ir prie Lietuvos–Latvijos 
sienos.

Pareigūnai pasakojo, kad 
sienos apsaugos sistemos 
duoda naudą ne tik valstybės 
sienos apsaugai. Ji sėkmingai 
tarnauja ir aplinkos, ir prieš-
gaisrinei apsaugai, policijai ir 
kitoms institucijoms.

Pagėgių rinktinė 
– pavyzdinė

„Neprisimenu, kada pa-
sienio problema taip iškiltų į 
paviršių,– turėdamas galvoje 
situaciją prie Baltarusijos sie-
nos,– kalbėjo L.Kasčiūnas.– 
Pagėgių rinktinė yra pavyzdys, 
kaip sutvarkyta sienos infras-
truktūra, o tvora leido minima-
lizuoti kriminalinių nusikalti-
mų skaičių. Tai yra pavyzdys, 
kaip turi būti sutvarkyta valsty-
binė ir Europos Sąjungos išori-
nė siena. O Pagėgių rinktinės 
sienos modernizacijos lygis 
yra vienas geriausių regione,– 
kalbu apie Baltijos šalis, apie 
Lenkiją ir kalbu apie didžiąją 
dalį Europos, kuri atpratusi nuo 
sienos stebėjimo ir tvorų. Tvora 
– ne prieš laisvą pasaulį, o prieš 
grėsmes, hibridines ir kontra-
bandines“. Anot Nacionalinio 
saugumo ir gynybos komiteto 
pirmininko, jau vien tai, kad 
tvora mažina kontrabandos 
mastą, yra labai gerai, nes ji 
vyksta mūsų šalies biudžeto 
sąskaita. Ir šitas pavyzdys sek-
tinas. Taip turi būti sutvarky-
ta ir siena su Baltarusija, tik ji 
bus ne dviejų, o keturių metrų 
aukščio, ir „koncertinos“ prie 
jos bus daugiau.

Dažniausiai, pasak L.Pociaus, 
kontrabandinės cigaretės, 
kriminalinės žvalgybos duo-
menimis, sulaikomos Lietuvos 
gilumoje. Tokius kontrabandos 
kiekius sąlygoja didžiuliai kai-
nų skirtumai. Jis palygino, kad 
jeigu populiariausių cigarečių 
Lietuvoje pakelio kaina 3,50 
euro, Rusijoje toks pats pa-
kelis kainuoja 1,60–1,70 euro, 
tai Baltarusijoje – 0,80 euro. 
„Šiandien galime sakyti, jog 
su Rusijos Federacija kontra-
bandos problemų nebeturi-
me“,– kalbėjo jis.

Blogiausia tai, pridūrė 
L.Kasčiūnas, kad pastaruosius 
ketverius metus Lietuva netu-
rėjo rentgeno įrangos tikrinti 
iš Baltarusijos vykstantiems 
vagonams, dabar konkursas 
įvykęs.

Pasak L.Pociaus, nelegalios 
migracijos atvejų iš Rusijos 
Federacijos taip pat nėra, tik 
vienetai – 2020 m. prieglobs-
čio pasiprašė du asmenys, 2019 
m. – vienas, 2018 m. – penki. 
Šiais metais tokio atvejo ne-
buvo nė vieno. Dažniausiai iš 
Rusijos kontrabanda bando-
ma skraidinti dronais. Tačiau 

Nelegalių migrantų pro-
blemą L.Kasčiūnas įvardijo 
kaip hibridinę grėsmę, todėl 
visos valstybės pajėgos šiuo 
metu mestos ten. Nuolatos 
Baltarusijos pasienyje budi da-
lis Pagėgių rinktinės pareigūnų, 
tačiau tai nereiškia, kad dėl to 
susilpnėjusi sienos apsauga su 
Rusijos Federacija. Pasak su-
sitikime dalyvavusio Pagėgių 
rinktinės vado pavaduotojo 
Donato Lengvino, šiuo metu 
visi pareigūnai yra atšaukti iš 
atostogų, todėl darbo ritmas 
nepasikeitęs, pareigūnų ne-
trūksta.

Nekelia abejonių ir pasie-
nio pareigūnų pasišventimas 
tarnauti Tėvynei. Jie savo pa-
reigą atlieka nepriekaištingai 
ir tai akivaizdu. O dabar net 
tarnybos patrauklumas didė-
ja. Pasak L.Pociaus, netrukus 
planuojama atidaryti dar vieną 
– Rambyno – pasienio užkar-
dą, ir rinktinė jau pasiruošusi 
– sukomplektavusi visus eta-
tus, kandidatų į juos tikrai ne-
trūksta.

Prie valstybės sienos
Po šilto ir informatyvaus 

pokalbio Rociškių užkardos 
vadas Dainius Stepšys aprodė 
jaukias užkardos patalpas, buvo 
galima pasižiūrėti, kaip dar-
buojasi budintieji pareigūnai 
stebėjimo punkte, kaip dirba 
stebėjimo kameros, perduo-
dančios vaizdus į monitorius. 
O po to Seimo narius pasienio 
pareigūnai dar palydėjo prie 
šalia nuo karantino pradžios 
uždaryto Ramoniškių pasie-
nio kontrolės punkto esančios 
valstybinės sienos tvoros, kur 
pakvietė ir žurnalistus. Lygiai 
tokia pati tvora, gal net ilges-
nė, yra ir Rusijos Federacijos 
pusėje, ji įrengta anksčiau nei 
Lietuvoje, papasakojo, kad tarp 
valstybių sienos neutralios zo-
nos nėra – tarp abiejų tvorų vi-
duriu eina stulpeliai, žymintys 
tikslią valstybinę sieną. Buvo 
galima savomis rankomis pa-
čiupinėti „koncertiną“, matyti, 
kaip suklusę Rusijos pasienie-
čiai stebi mūsų grupę iš savojo 
kontrolės punkto, ir įsitikinti, 
kad valstybės siena su Rusijos 
Federacija saugoma tikrai aky-
lai ir patikimai.

Iš Rociškių Seimo na-
riai suko dar ir į Šilgalių, ir į 
Kudirkos Naumiesčio pasienio 
užkardas. 

pradžia 1 psl.

Tabako kontrabandos keliai ir kainos. A.Didžiapetrio nuotraukos.

juos stebėjimo įranga atseka 
ir ją pavyksta sustabdyti. Vis 
dėlto L.Pocius kreipėsi į Seimo 
narius, kad reiktų papildomo 
finansavimo sistemų priežiū-
rai ir atnaujinimui – jos sensta, 
dėvisi, dėl to gali pablogėti ir 
sienos apsauga.

Sienos apsaugos kontrolės skyriaus viršininkas Laimonas Pocius 
pateikė informaciją apie visą Pagėgių rinktinės veiklą. 

Seimo Nacionalinio ir gynybos komiteto pirmininkas Laurynas Kasčiūnas sakė, jog tokia sienos 
apsauga yra pavyzdinė ir išskirtinė ne tik Baltijos šalyse ir Lenkijoje, bet ir didžiojoje Europos dalyje.

Susitikimą su pasienio pareigūnais inicijavo ir organizavo Seimo 
narė Irena Haase.
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“Savaitgalis“ Piliakalnių slinkimo 
sustabdyti gali nepavykti

„Pasirengėme geologinių-
geotechninių tyrimų progra-
mą, ką reiktų daryti, kokiuo-
se taškuose gręžti gręžinius. 
Programą parengė Vilniaus 
Gedimino technikos universite-
to Civilinės inžinerijos mokslo 
centras. Tie patys ekspertai, ku-
rie rengia ataskaitas Gedimino 
kalnui Vilniuje,– komentavo 
I.Navlickienė.– Tai tikrai geri 
ekspertai, išmanantys savo sri-
tį“. Deja, pasak I.Navlickienės, 
paraiška buvo pateikta, tačiau 
atmesta ir finansavimo negavo. 
Paraiškos teikiamos kiekvienais 
metais iki spalio 1 d., rugpjū-
čio 26 d., pasak specialistės, 
buvo patvirtintos taisyklės ir 
duotas mėnuo laiko paraiškų 
teikimui. Tačiau savivaldybė šį 
kartą neskubės. „Susilaikome 
nuo betikslio laiko sąnaudų ir 
betikslių administracinių kaštų 
švaistymo“,– sakė ji. Pirmiausia 
dar kartą bus sukviesta komisi-
ja, bus ieškomos finansavimo 
galimybės piliakalnių geologi-
niams tyrimams atlikti, ir jei 
bus palankūs prioritetai, ku-
rie prideda paraiškoje dar 10 
papildomų balų, tada galima 
tikėtis ir finansavimo. Pernai 
tokio prioriteto nebuvo, todėl 
prarasti 10 balų buvo daug. 
„Kai prioritetas bus piliakal-
niai, tada mes ir teiksime. Nes 
dabar automatiškai netenkame 
10 balų vertinime“,– sakė ji.

Atsakymo iš ministerijos 
negauna

Kitas nepalankus finansavi-
mui dalykas – įstrigęs Sudargo 
piliakalnių kaip kultūros pavel-
do objekto svarstymas Kultūros 
ministerijoje ir Kultūros pa-
veldo departamente. Kad šis 
objektas būtų įrašytas į vals-
tybės saugomų objektų sąrašą, 

savivaldybė procesą inicijavo 
dar 2014 metais, tačiau iki šiol 
jokio atsakymo negavo. Jeigu 
Sudargo piliakalniai būtų pa-
skelbti valstybės saugomu 
kultūros paveldo objektu, 
būtų visai kitas požiūris ir į 
piliakalnius, ir į finansavimo 
galimybes, patikino pašne-
kovė. „Dabar esame tarpinėje 
stotelėje“,– kalbėjo ji.

I.Navlickienė džiaugiasi, 
kad pavyko geranoriškai pa-
bendrauti su kolegomis iš 
Kernavės, juolab kad liepos 
mėnesį Sudarge lankėsi ir 
mūsų piliakalniais liko suža-
vėtas pats Kernavės kultūrinio 
rezervato direktorius Ramojus 
Kraujelis.

Piliakalniai gyvi 
Ketvirtadienį įvykusiame su-

sitikime, pasak I.Navlickienės, 
Kernavės piliakalnių saugotojai 
pasakojo, jog taip pat turi pro-
blemų, bet ne tiek daug, kiek 
mes. Kernavės piliakalniai 
taip pat slenka, tą slinkimą 
pavyksta pristabdyti, bet tai 
toli gražu ne viskas. Kernavės 
rezervato direkcija taikė daug 
priemonių, kad avarinė būklė 
būtų likviduota, įrengtas dre-
nažas, daug kas yra padaryta, 
bet, nepaisant to, archeologi-
nis paveldas – piliakalniai – yra 
gyvi ir manoma, kad slinktys 
neišvengiamos. Mokslininkai 
galbūt kada nors išsiaiškins to 
slinkimo priežastis ir pasakys, 
ko mes dar nežinome, kalbėjo 

I.Navlickienė. Susitikime buvo 
kalbama apie tai, kad galbūt 
vyksta natūralūs gamtiniai 
procesai, su kuriais mes turė-
tume tiesiog susitaikyti, prie jų 
prisiderinti ir žiūrėti į juos kaip 
į natūralų reiškinį.

Pasižiūrėjome į jau pažen-
gusius kolegas toje srityje, ir 
kadangi tai įvyko tik praėjusią 
savaitę, tai dar nėra nuspręs-
ta, kuria linkme mes judėsi-
me, sakė ji. Aišku tik tiek, kad 
pirmiausia turi būti atlikti 
tyrimai, nes tik iš jų paaiškės, 
ar mums panašiu keliu eiti ir 
taikyti Kernavės modelį, ar pa-
sižiūrėti, kas buvo daroma su 
Gedimino kalnu, o gal taikyti 
kokį nors mirštų modelį.

pradžia 1 psl.

Testamentas
Be galo įvairiapusis, įvairia-

lypis ir daugiasluoksnis praė-
jo savaitgalis. Tačiau svarbiau-
sias momentas  – liūdnas, pažy-
mėtas skaudžia netektimi žmo-
gaus, kuris keturiolika metų tar-
navo rajonui, dar daugiau – jo 
žemdirbiams. Žinoma, kalbu 
apie Juozą Bertašių, Juozuką, 
kaip jį švelniai vadino žmona 
Genovaitė, taip vadino ir arti-
miausi bičiuliai.

2001 metais Juozas Bertašius, 
dar nebūdamas rajono meru, o 
aktyviai ir idėjiškai vadovavęs 
rajono žemdirbiams, kada jų 
balsas dar buvo labai girdimas 
ir šalies valdžios dėmesio gal-
būt jiems buvo daugiau, buvo 
išrinktas „Valsčiaus“ Metų žmo-
gumi.

Vartau Metų žmonių albu-
mą su įrašais. Deja, J.Bertašiaus 
įrašas darytas 2007-aisiais, kai 
buvo sugalvota tokį albumą tu-
rėti. Taigi jau būdamas meru, jis 
rašo: „Esame šioje žemėje taip 
panašūs ir kartu tokie skirtin-
gi... Ir žodžiai mūsų skiriasi, ir 
veiksmai, ir mintys... Ir darbo 
mūsų atgarsiai pasklinda kito-
kie... Taip ir gyvenimas mūsų 
tampa kiekvieno kitoks... Bet 
visi esame žmonės. Ir privalo-
me mums duotą gyventi lai-
ką protingai išnaudoti – žino-
ti, jog kiekvienas jo momentas 
yra tinkamas kažką gero nu-
veikti kitiems, kad jiems būtų 
gražiau ir jaukiau, kad jie būtų 
laimingesni, geresni... O tada ir 
pats tampi laimingas...“.

Ar Juozas buvo laimingas? 
Greičiausiai – taip. Bent jau pa-
staraisiais metais, dabar, kai gy-
veno, kaip žmonės sako, sau, 
savo šeimai. Ar buvo laimingas 
mero kėdėje? Greičiausiai irgi – 
taip, kol nepalietė jo šių parei-
gų nesmagi pabaiga. Toji ne-
lemtoji „smėlio“ byla ir su ja su-
sijusios pasekmės. Ji palaužė. 
Nors pats procesas buvo grynai 
teisinis, greičiausiai „pakištas“, 
apskųstas, o paskui nuo forma-
lumų iki nuosprendžio jau liko 
tik vienas žingsnis. Niekam juk 
nesvarbu, kad visi atliekami su 
šia byla susiję veiksmai buvo 
daromi taip pat dėl to, kad kaž-
kam būtų geriau. Pamenu jį po 
to, kai užvirė visi šitie reikalai, 
pamenu, kiek daug buvo ne-
pasitikėjimo savo aplinkos dar-
be žmonėmis. Pamenu, kai pra-
sidėjus teisiniams procesams 
jis susigūžęs užsidarė namuo-
se, tačiau neišvijo, kalbėjosi su 
žurnalistais, su patikimais sau 
žmonėmis, išsakydamas bai-
sius skaudulius dėl teisėsau-
gos veiksmų. Dabar manau, 
jog daug klaidų, ne išimtis ir 
Juozas, žmonės padaro dėl savo 
naivumo, patiklumo, dėl stre-
so ir baimės, kai, panikos apim-
ti, tiesiog nebepajėgia priimti 
protingų sprendimų.

Deja, tokie esame, nesu-
prantantys ir nenorintys su-
prasti, kad blogį gimdo pavy-
das, kad blogį gimdo garbės 
troškimas, kad blogį gimdo no-
ras savo laimės siekti kito ne-
laimės sąskaita.  Teisingai rašo 
J.Bertašius – visi esame žmonės, 
klystantys, pažeidžiami, nuo-
latos linkę prieš kažką kovo-
ti. O jei nėra prieš ką – nesun-
ku susikurti priešus. Klystantis, 
deja, buvo ir Juozas. Ar pateisi-
namos jo klaidos, kad kitiems 
būtų gražiau ir jaukiau gyventi, 
kad kiti būtų laimingesni? Ne 
laikas teisti, ne laikas kaltinti. 
Laikas tik padėkoti likimui, kad 
J.Bertašius netapo paskutinės 
kadencijos rajono savivaldybės 

meru, nors ir koks buvo visuo-
meniškas, todėl sugebėjo pa-
sidžiaugti dar keliais paskuti-
niais metais, kurie tikrai jam 
buvo dosnūs šiluma ir miela 
ūkininkavimo veikla. 

Šiandien laikas prisiminti, kas 
buvo gero ir gražaus. Jo šiltą 
bendravimą su visais žmonė-
mis, jo valią daryti Šakius gra-
žesnius, jo rūpestį, kad nė vie-
nas nebūtų nuskriaustas. Jo pa-
tiklumą visais be išimties, kuris 
baigiant merystės metus gal-
būt virto ir nepasitikėjimu. Jo 
gebėjimą išgirsti kitą.

Šiandien laikas atleisti jam 
jo klaidas kaip žmogui. Manau, 
kad seniai reikėjo. Deja, į tarybos 
narį ir juolab merą visada žiū-
rėjome per kitus akinius. Lygiai 
taip pat žiūrime ir dabar. Bet bet 
kokiu atveju jis nugyveno tik-
rai gražų, kupiną spalvų, emo-
cijų ir pergalės džiaugsmo ly-
dėtą gyvenimą, kurį žymi mero 
kabinete ant sienos kabančios 
Lietuvos savivaldybių asocia-
cijos krivūlės, jo namuose sau-
gomi  padėkos raštai ir kiti ap-
dovanojimai.

Ir dar laikas mąstyti apie savo 
pačių klaidas, apie savo pačių 
laikinumą ir gyvenimo trapu-
mą. Juk nė vienas nežinome, 
kada ateis pabaiga ir ką iki jos 
pasiimsime sau būdami šalia 
kitų. Ar tik kovą su vėjo malū-
nais, ar tik laimę lipant per kito 
gyvenimus, ar neatpirktas savo 
nuodėmes, nepasidžiaugę sie-
los ramybe ir pasaulio tyla, ku-
rią užgožia kaip kokiame bi-
čių avilyje diena iš dienos, o 
kartais naktis iš nakties dūz-
giantys pasaulio garsai ir bal-
sai mūsų galvose?

Taip! Kaip tame Metų žmonių 
albume parašė Juozas, mes visi 
esame skirtingi, skiriasi mūsų 
mintys ir veiksmai. Tačiau svar-
biausias dalykas yra bendras – 
mes visi esame žmonės. Ir vie-
nyti mus turėtų tik žmogišku-
mas, kurio dažnai pasigendame 
nepastebėdami savęs. 

Juozą Bertašių, labai chariz-
matišką žmogų, į amžinojo po-
ilsio vietą Sintautų kapinėse 
sekmadienį atlydėjo didžiulis 
žmonių būrys. Ne visi norėju-
sieji galėjo. O žinojo ir pažino-
jo jį tikrai visas rajonas. Tačiau 
atmintis apie šį žmogų visada 
bus gyva kiekvieno jį gerai pa-
žinojusio širdyje. Ir, ko gero, ta 
atmintis bus švelni, jauki, ne-
išblukinusi jo juoko, jo darbš-
tumo ir aktyvumo, bet ištry-
nusi jo fizinę negalią, kuria jis 
niekada nesiskundė – lyg jos 
ir nebūtų turėjęs. 

Juozas Bertašius jau tapo is-
torija, palikusia Zanavykų že-
mėje tikrai gilų įspaudą ir, sa-
kyčiau, prasmingą testamen-
tą žmonėms, įrašytą „Valsčiaus“ 
Metų žmonių knygoje.

Kernavė yra Kernavė, tačiau ir ten piliakalniai slenka. A.Didžiapetrio nuotraukos. 

Slenkantis Vorpilis, kurio slinkties taip ir nepavyksta sustabdyti.
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Gerdþiûnø bendruomenei ði vasara buvo gausi ávairiø 
veiklø, kurias galëjo ágyvendinti parengus projektus, finan-
suojamus Lietuvos kultûros tarybos. Projekto „ Gerdþiûnø 
kraðto baþnyèiø istorija ir atlaidø tradicijos“ pagal priorite-
tà „ Vietos materialaus ir nematerialaus kultûros paveldo 
aktualizavimas bei vietos kultûrinio identiteto stiprinimas“ 
ágyvendinimo metu liepos mënesá  Paeþerëliø Ðv. Angelø 
Sargø baþnyèioje vyko Liudo Mikalausko koncertas, rug-
pjûèio Ilguvos Ðv. Kryþiaus Atradimo baþnyèioje - Onos 
Kolobovaitës koncertàs,  Sutkø Ðvè. M. Belaisviø vaduoto-
jos baþnyèios prieigose-  kraðtieèio Raimondo Baranaus-
ko koncertas. Renginiø metu buvo parengtas ir pristatytas 
praneðimas „ Gerdþiûnø kraðto baþnyèiø istorija ir atlaidø 
tradicijos“.

Projekto „ Land Art Gerdþiûnuose“, pagal prioritetà „ 
Kûrybiniø iniciatyvø skatinimas“ ágyvendinimo metu,  kartu 
su kraðtieèiu Marijum Gvildþiu,  sukurtos 4 þemës meno 
skulptûros, parengtas virtualus veiklø fotografijø albumas, 
surengtas Vaidos Genytës ir Egidijaus Bavikino koncertas 
leido bendruomenieèiams ugdyti meninius gebëjimus,  
puoselëti kûrybiná màstymà. R-0433

R-
04

92

Socialinių paslaugų centras siūlo 
pagalbos priemones neįgaliesiems
Ištikus negaliai, 
sutrikus judėjimui ar 
kitiems funkciniams 
gebėjimams, susirgus 
artimam žmogui, tenka 
kreiptis pagalbos. Nors 
pagrindinė informacija 
išsamiai pateikiama 
Šakių socialinio paslaugų 
centro puslapyje, vis 
dėlto dar iškyla daug 
klausimų, tad šio centro 
klientų aptarnavimo 
specialistė Audronė 
Laurinaitytė susitiko su 
gyventojais Griškabūdžio 
bei Lekėčių seniūnijose, 
lankėsi Šakių rajono 
žmonių su negalia 
sąjungos susirinkime. 

Aprūpinimo tvarka 
techninės pagalbos 
priemonėmis kinta

Techninės pagalbos prie-
monės padeda neįgaliesiems 
kokybiškai gyventi, integruotis 
į visuomenę, dalyvauti pilna-
verčiame gyvenime. Šiuo metu 
dėl jų įsigijimo į Šakių socialinį 
paslaugų centrą gali kreiptis 
mūsų rajono gyventojai ar as-
menys, gyvenantys užsienyje, 
bet gyvenamąją vietą deklaravę 
Šakių rajone, asmenys nuo 18 
metų, kuriems nustatytas dar-
bingumo lygis, asmenys, sulau-
kę senatvės pensijos amžiaus, 
asmenys po traumų, sužeidimų 
ar ligos, turintys neįgalumo 
požymių, kurie laikui bėgant 
nepasikeis, asmenys, turintys 
slaugą, visišką negalią ar pa-
galbos priežiūros nustatymo 
pažymą. Galima įsigyti galima 
čiužinį pragulų profilaktikai, 
rankomis arba automatiškai re-
guliuojamą lovą, naktipuodžio 
kėdutę, vaikštynę, universalų 
vežimėlį, tualeto paaukštinimą, 
kitas reikalingas priemones. 
Bendradarbiaujama su Kauno 
neįgaliųjų techninės pagalbos 
centru, nes dalį priemonių ga-
lima įsigyti tik čia – aktyvaus 
tipo vežimėlį, skuterį, vežimėlį 
vaikams iki 18 metų ir kt. Šiuo 
metu pasinaudoti reikalingomis 
priemonėmis gali nauja gavėjų 
grupė – tai žmonės, kuriems 

nustatyta paliatyvioji slauga. 
Jie gali įsigyti vežimėlius, lo-
vas ar čiužinius nuo pragulų 
nepriklausomai nuo to, ar jiems 
nustatyti specialieji poreikiai, 
ar ne, tik reikia tai pažymėti 
gydytojo išduotame 0,27 for-
mos išraše.

Mažiausios nuomos 
kainos šalyje

Šakių socialinių paslaugų 
centrui nuosavybės teise pri-
klausančios techninės pagal-
bos priemonės gali būti nuo-
mojamos asmenims nustatyta 
tvarka, deklaravusiems gyvena-
mąją vietą Šakių rajone. Beje, 
šių priemonių nuomos kainos 
mūsų rajone yra nedidelės pa-
lyginant su kitais rajonais ar 
miestais, kalbėjo specialistė. 
Išsinuomoti galima automa-
tiškai reguliuojamą lovą (17,38 
Eur/mėn.), rankomis reguliuo-
jamą lovą (8,69 Eur/mėn.), 
alkūninius ramentus (5,00 
Eur/mėn.), čiužinį praguloms 
išvengti (4,34 Eur/mėn.) bei ki-

tas priemones, kurios kai ku-
riems asmenims  ypač svarbios 
kasdieniniame gyvenime. Beje, 
išsinuomoti galima ir univer-
salų vežimėlį (5,79 Eur/mėn.), 
laiptų kopiklį (35 Eur/mėn) 
ar deguonies koncentratorių 
(26,07 Eur/mėn.). Norint šias 
priemones nuomoti, reikia 
pateikti prašymą, kuris už-
pildomas Socialinių paslaugų 
centre, ir asmens dokumentą. 
Asmenims pageidaujant visos 
pagalbos priemonės pristato-
mos į namus. Ši paslauga taip 
pat yra mokama, tačiau sutau-
po laiko ir nebereikia rūpintis 
transportu.

Keitėsi išlaidų 
kompensacijų dydžiai 

Nuo 2021 metų liepos 13 
dienos pasikeitė išlaidų kom-
pensacijos dydžiai čiužiniams 
praguloms išvengti, pasėstams, 
neįgaliojo vežimėliams, kurie 
skirti tetraplegikams, aktyvaus 
tipo vežimėliams, skuteriams. 
Šiuo metu kompensacija akty-

vaus tipo vežimėliui yra 1450 
eur., skuteriui – 900 eur., pa-
sėstams – iki 80 proc. įsigijimo 
išlaidų. Nuolat tobulėjančios 
technologijos gerina neįgaliųjų, 
ligonių ar senyvo amžiaus žmo-
nių gyvenimo kokybę. Esant 
poreikiui galima įsigyti vib-
ruojantį žadintuvą ar žadintuvą 
su vibruojančia pagalvėle, arba 
gauti išmaniosios apyrankės 
įsigijimo išlaidų kompensaciją. 
Numatyta galimybė asmeniui 
vieną dūmų detektorių ir vieną 
gaisro signalizatorių įrengti ne-
mokamai. Naujovė ir tai, kad 
elektroninę auklę galės įsigyti 
besilaukianti moteris, patei-
kusi gydytojo prašymą apie 
nėštumą.

Susitikimų metu atsakyta 
į gyventojams rūpimus klau-
simus, pasidalinta patirtimi, 
mat pagyvenusius artimuosius 
slaugantys žmonės ieško infor-
macijos patys, išbando įvairias 
slaugos priemones.

Vitalija Ližaitienė

Kraujo donorų akcijos 
bus retinamos
Rugpjūčio 20 d., penk-
tadienį, Šakių rajono 
gyventojai buvo kvie-
čiami į senąją Šakių 
„Žiburio“ gimnaziją 
tapti kraujo donorais. 
Šią akciją inicijavo VšĮ 
„Nacionalinis kraujo 
centras“. Kraujo nu-
sprendė duoti 40 
žmonių. 

Anot Šakių savivaldybės 
visuomenės sveikatos biuro 
jaunimui palankių sveikatos 
priežiūros priemonių koor-
dinacinio centro darbuotojos 
Juditos Ambrasienės, nemaža 
dalis žmonių kraujo aukojo 
pirmą kartą.

J.Ambrasienė tikina, jog 
šakiečių aktyvumas tikrai 
džiugina, tačiau dabar nu-
spręsta donorystės akcijas 
daryti rečiau, kas du mėne-
sius, nes kas mėnesį rengia-
mos akcijos nepasiteisino 

– atvyko mažiau žmonių. 
Taip pat svarbu atsižvelgti ir 
į tai, jog aukoti kraujo vyrams 
galima po dviejų mėnesių nuo 
paskutinės donorystės, o mo-
terims – tik po trijų mėnesių. 
J.Ambrasienė prisimena, jog 
būdavo ir tokių dienų, kai 
kraujo paaukoti ateidavo ir 
apie šimtą žmonių: „Šakiai 
visada buvo aktyvūs šitoje ak-
cijoje“. Be to, pasitaiko ir to-
kių atvejų, jog norinčių duoti 
kraujo būna daugiau, tačiau 
atliekant tyrimus nustatoma, 
jog kraujas dėl tam tikrų ro-
diklių nėra tinkamas.

Rugpjūčio 19 d. Šakiuose 
donorų laukė ir Kauno klinikų 
Kraujo centras. Tiesa, tądien 
donorais tapti panoro apie 20 
asmenų. Kita „Nacionalinio 
kraujo centro“ akcija planuo-
jama spalio antroje pusėje. 
Informaciją apie donorystę 
bus galima rasti internete.

LV inf. 

Neformaliam ugdymui 
– valstybės lėšos

Rajone situacija 
geresnė nei Lietuvoje

Vakcinacija vyks Šakių 
vakcinavimo centre tik dvi-
em vakcinomis – „Phyzer“ ir 
„Moderna“. 

Šiuo metu, pasak R.Juš-
kaičio, rajone pasiskiepijo 64, 
1 proc. gyventojų – iš viso 16 
706 asmenų (Lietuvos vidur-
kis – 60 proc.). Aktyviausia 
grupė – 35-44 metų amžiaus, 
pasisikiepijusių jau daugiau 
nei 90 proc., kitose grupėse 
pasiskiepijo per 70 proc. gy-
ventojų. Mažiausias rodiklis 
12–15 metų amžiaus grupėje 
– 28,2 proc. Jeigu būtų no-
rinčių paskiepyti savo vaikus 
tėvų, savivaldybės autobusiu-

kas užsuktų ir į mokyklas, 
sakė R.Juškaitis. Pagal am-
bulatorijose prisirašiusius šio 
amžiaus (12–15 metų) žmo-
nes geriausia situacija Lukšių 
ambulatorijoje – paskiepyta 
34,21 proc. Nedaug atsilieka 
Kiduliai ir Griškabūdis (po 
33,33 proc.). Prisirašiusių 
prie Šakių sveikatos klinikos 
daugiausia paskiepyta 16–39 
metų amžiaus žmonių grupė 
– 63 proc., Zanavykų klini-
koje daugiausia paskiepyta 
40–60 metų amžiaus pacientų 
– 72 proc., o Kidulių ambula-
torijoje daugiausia paskiepyta 
nuo 65 ir vyresnių pacientų 
– 89 proc.

LV inf.

Rugpjūčio 31 d. įvyko 
Neformaliojo ugdymo ko-
misijos posėdis, kuriame 
buvo svarstyti prašymai fi-
nansuoti neformaliojo ug-
dymo įstaigų veiklas, ku-
rios į savo nuostatus įsira-
šiusios vaikų ugdymą. 

Buvo tenkinta 18 tęstinių pro-
gramų, svarstyti 23 naujai pa-
teikti prašymai. Pasak Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vy-
riausiojo specialisto Gintaro 
Demeniaus, neformaliai bus 

ugdoma daugiau kaip 600 ra-
jono vaikų. Neformaliam vie-
no vaiko ugdymui kas mėnesį 
Švietimo, mokslo ir sporto mi-
nisterija skiria po 15 eurų. Tai tik-
slinės dotacijos lėšos. Praėjusiais 
metais neformaliajam ugdymui 
lėšos skirtos iš ES programos 
lėšų, iš viso mūsų rajonui skir-
ta 148 700 eurų. Panaši suma 
bus skirta ir šiais mokslo me-
tais, tačiau ES jos jau nefinan-
suoja, lėšos skirtos iš naciona-
linio biudžeto. 

LV inf.

pradžia 1 psl.

Šakių socialinio paslaugų centro klientų aptarnavimo specialistė Audronė Laurinaitytė 
griškabūdiečiams paaiškino techninės pagalbos priemonių aprūpinimo tvarką. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Spausdinama vieną kartą.
Šį kuponą atneškite arba atsiųskite į “Laikraštis Valsčius“ 

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

Vardas:

Pavardė:

Telefonas:

Kuponas galioja 
iki 2021 m. spalio 31 d. 

Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą Šaulių g.30-2, 
Šakiuose. Tel. 8-676 90-117.

2 kambarių butą Gelgaudiškyje 
(46m², rūsys, balkonas, vidaus, 
išorės renovacija) – 21 500€. Tel. 
8-688 83-085.

3 kambarių butą su ūkiniais pa-
statais Miliškių g.6-6, Lukšiai. Tel. 
8-618 59-661.

Arti Šakių, vienkiemyje, seną so-
dybą. Bendras žemės sklypo plotas 
14,3922 ha (miško 10.6033 ha). Pa-
daryti kadastriniai matavimai. Kai-
na sutartinė. Tel. 8-625 86-739.

Sodą „Jaunystės“ bendrijoje, 4 gat-
vėje. Tel. 8-616 24-964.

12.68a sodą Šilgaliuose (tinkamas 
statyboms, arti pagrindinio kelio). 
Tel. 8-611 36-766.

9a žemės sklypą Vasario 16-osios 
g.29, Šakiuose. Tel. 8-688 86-860.

Transporto 
priemonės
2004m. tvarkingą AUDI A6 1.9D 
– 1500€. Tel. 8-628 38-849.

Žemės ūkio 
technika
1989m. traktorių T-40 AM, dvipales 
lėkštes. Tel. 8-614 54-882.

Buitinė technika
Televizorius, palydovines TV ante-
nas, automagnetolas, videoregis-
tratorius, IPTV imtuvus, muzikinius 
centrus. Tel. 8-675 12-313.

Nedidelį, mažai naudotą, šaldytuvą 
„Standart“. Tel. 8-611 60-929.

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

Plastikinius langus, duris, aliumi-
nines slankiojančias sistemas. Tel. 
8-679 19-711.

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

Statybinę medieną: dviejų pjovimų 
– 1440€, vieno pjovimo lentas 
– 650€. Tel. 8-629 67-924.

Statybinę medieną 12x12, 12x6, 
10x10, 10x5, 5x5, lentas. Tel. 8-
677 86-453.

Natūralaus džiovimo uosio didlen-
tes ir lentas 6x300 cm ir 1.8x300 
cm. Tel. 8-622 13-860.

Šiltnamių pardavimas ir montavi-
mo paslaugos. Kiti priedai šiltna-
miams. Dangos terasoms ir pavėsi-
nėms. Stogelių gamyba. Tel. 8-659 
08-776; 8-604 98-184.

Gyvos prekės
Trijų veršių karvę. Tel. 8-627 57-945.

Mėsines kiaules skerdimui. Tel. 8-
650 44-852.

Paršelius. Tel. 8-616 08-218.

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

6 savaičių paršelius. Tel. 8-646 
40-572.

Pentergų jauniklius, šiaudus „kitko-
mis“. Tel. 8-611 36-498.

Kitos prekės
Malkas: beržas, juodalksnis, 
ąžuolas, uosis, skroblas. Pri-
statome nemokamai. Galime 
atvežti kaladėmis. Tel. 8-676 
12-020.

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

Briketus: beržinius, uosinius, ąžuo-
linius tik nuo 119€! Sertifikuota A1 
klasės granulė tik nuo 149! Taip pat 
prekiaujame stambia plauta angli-
mi, durpių briketais, malkomis. Pri-
statome. Tel. 8-637 22-227.

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

Akmens anglį, baltarusiškus dur-
pių briketus, granules, lapuočių 
pjuvenų briketus. Atveža. Tel. 8-
686 09-222.

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

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

Malkas: beržo, uosio, skroblo, ąžuo-
lo ir juodalksnio kalades, sukapo-
tas. Vežu po 10m. Turime sausų. Tel. 
8-627 39-559.

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

Eglės, pušies, drebulės sausas mal-
kas – 50 €/m. Tel. 8-629 67-924.

Beržo, juodalksnio skaldytas sau-
sas malkas – 95 €/m. Tel. 8-629 
67-924.

Ąžuolo, skroblo, uosio sausas mal-
kas – 210€. Tel. 8-629 67-924.

Sausas spygliuočių malkas supjau-
tas kaladėmis. Atvežu po 5 metrus. 
Tel. 8-686 72-689.

Sausas kapotas malkas. Atvežu. Tel. 
8-648 61-061.

Beržo, drebulės, ąžuolo malkas 
supjautas kaladėmis. Atvežu po 5 
metrus. Tel. 8-618 72-009.

Naminius lašinius, spirgučius ir 
taukus. Tel. 8-646 40-572.

Kiaulienos skerdieną puselėmis: 
lietuviška svilinta - 2.85 €/kg, 
lenkiška – 2.70 €/kg. Kiaulių sub-
produktai – 12€. Atvežame. Tel. 
8-607 12-690.

Rinktines bulves „Vineta“, „Concor-
dia“, „Laura“. Nuo 50 kg pristatome į 
namus. Šakiai. Tel. 8-621 87-702.

Išvalytus grūdus: kviečius „Skagen“, 
kvietrugius „Meloman“, garstyčias, 
daugiamečių žolių įsėlius. Tel. 8-
687 98-682.

Išvalytus grūdus: kviečius „Tobakk“, 
kvietrugius „Capricia“, garstyčias, 
Dotnuvos žolių įsėlius. Tel. 8-699 
90-475.

Išvalytus žieminius kviečius, kviet-
rugius, rugius. Grūdus valome, 
beicuojame. Atvykstame į namus. 
Melasą, ridikus, garstyčias, daugia-
mečių žolių sėklas. Atvežame. Tel. 
8-636 38-246.

Garstyčių ir aliejinio ridiko sėklas, 
tinkančias posėlio ir tarpinių pa-
sėlių sėjai. Tel. 8-610 45-317.

Sofą – lovą, šaldytuvą – šaldiklį 
„Samsung“, žoliapjovę, moterišką 
ir paaugliui dviračius. Tel. 8-656 
35-913.

Elektros variklį su sankabėle, „zi-
linį“ kompresorių 1.9 85 kW va-
rikliui, karterį, galvutę. Tel. 8-613 
53-999.

Nebrangiai naujus ir naudotus vo-
kiškus paprastus ir elektrinius dvi-
račius. Akumuliatoriams suteikiama 
garantija. Tel. 8-603 24-694.

„Letuškės“ būdą, kaina sutartinė. 
Tel. 8-614 96-004.

Žoliapjovę – traktoriuką 11 Hp 
„John Deere“ („Briks stration“ va-
riklis). Tel. 8-699 55-549.

Elektrinį pianiną „Yamaha“ (apy-
naujis, 7 oktavos), kaina sutartinė. 
Tel. 8-620 13-500.

Perka
Namą. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 
8-623 74-460.

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

Brangiai įvairios brandos 
mišką. Atsiskaitome iš kar-
to. Tel. 8-686 93-198.
Miškus išsikirtimui arba su žeme. 
Taip pat su gaminta mediena: rąs-
tus, plonrąsčius, tarinę medieną, 
popiermedį, malkas. Tel. 8-647 
42-210.

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

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 utilizavimo 
dokumentus paramai gauti. Tel. 
8-686 94-982. 

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

Geromis kainomis važiuojančius 
ir nevažiuojančius automobilius. 
Būklė nesvarbu. Pasiimame. Tel. 
8-658 48-868.

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

UAB „Metalynas“ juodojo 
ir spalvotojo metalo laužą, 
automobilius. Prekiaujame 
naudotomis automobilių de-
talėmis, propanu, deguoni-
mi balionuose. Tel. 8-687 43-
150, 8-641 27-995, Antanavo 
k., Kazlų Rūdos sav., www.
info@metalynas.lt
Obuolius. Sveriame elek-
troninėmis svarstyklėmis. 
Maišus grąžiname iš karto. 
Galime pasiimti patys. Tel. 
8-677 38-036, Draugystės 
g.72, Lukšiai.
Baravykus, raudonviršius, voverai-
tes. Mokame brangiai. Tel. 8-607 
13-955.

Baravykus, voveraites. Tel. 8-677 
86-453.

Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
V.Sutkaičio IĮ veršelius auginimui. 
Tel. 8-655 44-847.

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.
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 
kg buliukus, telyčaites, „belgus“ 
auginimui. Moka 6-21%, atsiskaito 
vietoje. Tel. 8-699 75-181.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.

Reikalingi
Ūkininkas ieško atsakingo, rimto 
kerdžiaus, turinčio vairuotojo pažy-
mėjimą. Į darbą nevežiojame, ne-
apgyvendiname. Geras, laiku moka-
mas atlyginimas. Tel. 8-609 88-866.

Gamybos įmonė Ežerėlyje (Kauno 
r.) ieško presavimo - formavimo 
mašinų operatorių, plaušienos 
malėjų. Darbas pamainomis. At-
lyginimas „į rankas“ – 600-800€. 
Tel. 8-616 00-228.

Plečiantis autoparkui, į 
draugišką kolektyvą, pri-
imtume vairuotoją darbui po 
Lietuvą nuolatiniam darbui 
su savivartėmis pusprieka-
bėmis. Reikalinga patirtis, 
C, CE kategorijos. Tel. 8-686 
80-556.
Reikalinga melžėja. Tel. 8-622 
53-230.

Paslaugos
Mobilivalykla.lt mobilus 
minkštų baldų, čiužinių, 
kilimų, automobilių salonų 
ekologiškas valymas garais! 
Tel. 8-631 56-395.
Profesionalus cheminis drabužių ir 
kilimų valymas. Pristatyti adresu: 
Draugystės takas 6, Šakiai. Tel. 8-
635 87-809, 8-616 03-159.

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

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

Remontuoja skalbykles, el.virykles, 
orkaites, indaploves, džiovykles, 
el.boilerius. Atvyksta, suteikia ga-
rantiją. Tel. 8-645 03-712.

Daugiau vištų – daugiau džiaugsmo!
Šeštadienį, rugsėjo 10d., Zanavykų turguje 

nuo 7.30 iki 9.30 val. prekiausime 5-6 mėn. įvairių spalvų 
(pradedančiomis dėti) vištaitėmis. Geromis kainomis.

Tel. 8-620 48-009. R-0522

”Vilniaus paukštyno“ viščiukai!
Rugsėjo 10 d. (penktadienį) 
bus parduodami Vilniaus paukštyne išperinti vakcinuoti greitai augantys (ROSS-208) 
paauginti 2-3-4-5 savaičių iki 2,5 kg gyvo svorio broileriai viščiukai. Pardavinėsime 
mėsinius ančiukus (pekino), vakcinuotas 2-3-4-5-6 mėn. olandų veislės rudas, juo-
das, raibas, baltas vištaites.
Prekiausime kombinuotaisiais lesalais. Tel. 8-620 48-009.
Kiduliuose ____ 8.00 val.
Sudarge ______ 8.15 val.
Slavikuose ____ 8.40 val.
Panoviuose ____ 9.00 val.
K.Naumiestyje _ 9.30 val.
Keturnaujienoje 10.00 val.
Sintautuose __ 10.15 val.
Veršiuose ____ 10.30 val.
Žvirgždaičiuose 10.45 val.

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

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

R-
05

40

PIRKITE VIŠTAS , VIŠTAITES ! 
RUGSĖJO 10 d., penktadienį, 

prekiausime jaunomis  4,5 ir 6 
mėn., rudomis olandiškomis , 
raibomis,juodomis,  baltomis 

(Lehornų veislės),  dedeklėmis 
vištaitėmis , pašarais. 

Tel.užsakymams 8 612 17831 :
Baltrušiuose –  ---------- 7.30 val.
Barzduose –  ------------ 7.40 val.
Patašinėje –  ------------ 7,55 val.
Jankuose –  -------------- 8.10 val.
Paluobiuose –  ---------- 8.25 val.
Griškabūdyje –  --------- 8.40 val.
Degutinėje –  ------------ 8,50 val.
Kudirkos Naumiestyje –  --- 9 val.
Žvirgždaičiuose - -------- 9.10 val.
Veršiuose –  ------------- 9.30 val.
Sintautuose –  ----------- 9.45 val.
Išdaguose –  ------------- 9,55 val.
Šakiuose –  -------------10.05 val.
Lukšiuose –  ------------10,20 val.
Liepalotuose –  ---------10,35 val.
Lekėčiuose –  ----------- 10,55val.

 TEL. 8 612 17831 R-0543

• Itin kokybiška – plauta, sijota, sausa akmens anglis (fasuoti po 30 kg, 1000 kg)
• kokybiški durpių briketai (fasuoti po 25kg, 500kg)
• medžio pjuvenų briketai (ąžuolas, beržas, mixas) (fasuoti po 10 kg)
• medžio granulės (6mm., fasuota po 15kg).

Kokybiški produktai - geromis kainomis

UAB ,,ALETOVIS‘‘
Sodų g. 3A , Šakiai
TEL.: 8-686-42682

Darbo laikas:
I-V  8-17

UAB “Vilkdara“
Briketai:
• beržų pjuvenų - 
• ąžuolo pjuvenų RUF
• uosio pjuvenų
• durpių briketai - 
• granulinė akmens 

anglis - 6-25 mm 
premium klasė

• medžio granulės 6 mm 
premium klasė

Pristatome nemokamai
Kęstučio g. 19, Šakiai,

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

04
59

R-0406

R-
05

47

R-
05

32

R-0545

Ūkininkas perka 
įvairaus amžiaus 

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

05
15
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Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų (lotyniškais rašmenimis) galite perduoti trumpąja žinute (SMS) .
Skelbimas paprastas. Rašykite žinutę: VLS tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 2,00€. 

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

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

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

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

Ketvirtadienis,
rugsėjo 9 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Kitą kartą Afrikoje.
13.00 (Ne)emigrantai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Tredstounas“.

LNK 
6.00 „Balta – meilės spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „9/11“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Gero vakaro šou“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Meilė Vermontui“. (f)
11.45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
14.00 „Gyvenimo išdaigos“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Jūrų pėstininkas“. (f)
22.45 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.10 „Kaulai“.

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Teisingumo agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius “.
11.35 „Naujokai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Naujokai“.
18.30 „Herbas ar skaičius“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Kapų plėšikė Lara Kroft.“ (f)
23.20 „Kitas pasaulis. Kraujo karai“. (f)

Penktadienis,
rugsėjo 10 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 Gyventi kaime gera.
13.30 Keliai. Mašinos. Žmonės.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „93-iasis reisas“. (f)

LNK 
6.00 „Balta – meilės spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.00 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Našlės“. (f)
23.30 „Kalnietis IV. Žaidimo pabaiga“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Farai“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Lietaus spalva“. (f)
11.45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
14.00 „Gyvenimo išdaigos“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Zootropolis“. Animac.f.
21.50 „Skruzdėliukas ir Vapsva“. (f)
22.45 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.05 „Rydikas“. (f)

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Teisingumo agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 

stebuklai“.
11.35 „Naujokai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Naujokai“.
18.30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 

stebuklai“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Pavojingas sandėris“. (f)
23.40 „Kapų plėšikė Lara Kroft. Gyvybės 

lopšys“. (f)

Žmogus tik žemės 
svečias…

Nuoširdžiai dėkojame 
visiems užjautusiems 

ir buvusiems kartu 
palydint mylimą sesę, 

mamą, močiutę
Marytę Kudžmienę

į amžiną ramybę.
Artimieji

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Veža žvyrą, smėlį, akmenukus ir 
kitus krovinius 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 žvyrą, smėlį, skaldą, ak-
menukus ir kitus krovinius. Mani-
puliatoriaus paslaugos. Tel. 8-615 
18-521.

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
Vežu žvyrą, smėlį, akmenukus, 
Ežerėlio briketus ir kitus krovinius 
iki 3t. Tel. 8-614 81-211.

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.

TELELOTO
Tiražo Nr. 1326 
Data: 2021-09-05
51 66 60 61 54 41 14 29
69 13 15 44 68 38 39 01
22 55 45 10 53 35 52 47
26 75 27 36 11 67 70 65
19 20 56 50 40 31 48 24
(keturi kampai, eilutė, 
įstrižainės)
04 03 32 46 71 17 05 49
62 12 (visa lentelė)
Laimėjimai:
Visa lentelė  - 1 x 27 364 Eur
Įstrižainės   - 30,00 Eur
Eilutė        - 3,00 Eur
Keturi kampai - 4,00 Eur

Papildomi prizai:
Automobilis Renault Captur - 
0079583 bil.Nr. 0079583
Laiminga vieta prizas 50 Eur -
bil.Nr. 0004531, 0021939, 
0002670, 0002912, 0002765, 
0006776, 0004484, 0007073, 
0002748, 0007336, 0002805, 
0004584, 0018696, 0004561, 

0007030, 0007480, 0004576, 
0004517, 0017910, 0007421, 
0004545, 0007364, 0004540, 
0004512, 0002865, 0002785, 
0002812, 0006969, 0006790, 
0002918, 0002836, 0004568, 
0004551, 0002659, 0002630, 
0002679, 0019602, 0002792, 
0021969, 0020985, 0019097, 
0002824, 0004498, 0006746, 
0007274, 0007393, 0006811, 
0007489, 0002925, 0002842, 
0002769, 0002754, 0006762, 
0006829, 0007088, 0002848, 
0002871, 0002818, 0004477, 
0002711, 0002696, 0002881, 
0004556, 0002702, 0007307, 
0006929, 0007017, 0006838, 
0002876, 0020786, 0007265, 
0007285, 0002642, 0004591, 
0006732, 0007471, 0007059, 
0002759, 0002799, 0006820, 
0002735, 0007376, 0007119, 
0002896, 0004505, 0002901, 
0006940, 0002938, 0007004, 
0006802, 0007435, 0007406, 
0006912, 0002723, 0002776, 
0007449, 0002742, 0002857, 
0006951, 0002830

Pakvietimas į TV studiją -
001*206, 029*106, 020*982.

Netekome Juozo Bertašiaus – ilgamečio Šakių rajono 
savivaldybės mero, žemdirbių užtarėjo. Jis pats, visą 
gyvenimą atidavęs žemės ūkiui, giliai suprato sunkią 

žmonijos maitintojo dalią. 
Jam vienodai rūpėjo visų žemdirbių bėdos, vargai ir 

džiugino jų pasiekimai.
Skaudu, kai virsta Ąžuolai. 

Reiškiame nuoširdžią užuojautą velionio šeimai, 
artimiesiems bei draugams.

Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidiumas
Šakių rajonas neteko didžio žmogaus su didele širdimi. 
Mero Juozo Bertašiaus geri darbai lieka su mumis ir 

kuria jo palikimą bei atmintį.
Nuoširdžiai užjaučiu velionio žmoną Genovaitę, 

visus artimuosius.
Ilsėkitės ramybėje, Mere.

Lietuvos Respublikos Seimo narys Giedrius Surplys
Žmogus, pasirinkęs sunkų, tačiau labai prasmingą kelią, 

lieka ne tik prisiminimuose - jo darbai kalba patys už 
save. Ilgametis Šakių rajono savivaldybės meras 

Juozas Bertašius išėjo Amžinybėn. 
Tačiau dar ilgai jausime jo buvimą tarp mūsų, visuomet 
prisiminsime, kaip nepalaužiamą optimistą, drąsų, šiltą, 

nuoširdų, supratingą žmogų. 
Liūdime ir nuoširdžiai užjaučiame šeimą, artimuosius 

netekus brangaus žmogaus.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos pirmininkas 

Ramūnas Karbauskis, 
Šakių skyriaus nariai

Dėl buvusio ilgamečio Šakių rajono savivaldybės 
mero Juozo Bertašiaus staigios mirties nuoširdžiai 

užjaučiame žmoną Genovaitę, sūnų Edviną, 
anūkes ir visus artimuosius.

Šakių rajono bendruomenių centrų asociacija
Išeidamas Amžinybėn žmogus palieka ne tik netekties 
skausmą artimiesiems, jį pažinojusiems žmonėms, bet 

ir šiltus prisiminimus apie save ir savo nuveiktus darbus. 
Netekus ilgamečio rajono mero, kredito unijos Zanavykų 

bankelis steigėjo, įkūrėjo, valdybos nario, Žmogaus, 
kurio autoriteto dėka Zanavykų bankelis tapo didžiausia 

rajono bendruomene, Juozo Bertašiaus, nuoširdžiai 
užjaučiame jo šeimą ir artimuosius.

Kredito unijos Zanavykų bankelis kolektyvas 
Dėl buvusio Mero Juozo Bertašiaus mirties užuojauta 

žmonai ir vaikams.
Ritinių bendruomenė

Nuoširdžiai užjaučiame
Onutę SUTKUVIENĘ

ir jos šeimą dėl sesutės mirties.
Draugės iš darbelių

Paminklai, 
tvorelės, 
skaldelė.

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

be išeiginių

Vežu medžio kaladėles, atraižas, 
granules, pjuvenų briketus. Galima 
supjauti. Tel. 8-655 53-607.

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

Įvairūs betonavimo darbai. Tel. 8-
617 26-608.

Statau terasas, ūkinius pastatus, 
automobiliams stogines, garažus be 
metalinių kampų Tel. 8-676 09-807.

Klozetų, unitazų remontas arba 
pakeitimas. Santechnikos darbai. 
Tel. 8-683 03-414.

Pamatų šiltinimas, polių 
gręžimas, kanalizacijos, 
vandentiekio, kabelių klo-
jimas. Tel. 8-612 60-121, 8-
611 38-896.
Greitai ir kokybiškai gamina-
me ir įstatome nerūdijančio 
plieno kaminų įdėklus į ka-
minus. Pristatomi apšiltinti 
kaminai. Tel. 8-610 85-100, 
8-634 64-490.
Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
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.

Automobilių variklių, važiuoklės, 
stabdžių, duslintuvų remontas, 
dirželių, tepalų keitimas, šviesų 
reguliavimas, kompiuterinė diag-
nostika, paruošimas TA. Tel. 8-600 
23-430, 8-345 52-620.

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.

Nemokamai iškertame me-
džiais/krūmais apaugusias 
teritorijas, melioracijos ka-
nalus, viską išvežame. Perka-
me žaliavą biokuro gamybai. 
Perkame kirtimo atliekas 
biržėse. Galime išsitraukti 
patys. Tel. 8-621 87-702.
Pjauname žolę žoliapjove, trimeriu. 
Tel. 8-601 46-300.

Pjauname žolę traktoriuku, trime-
riu, žoliapjove, kerpame gyvatvo-
res, pjauname medžius. Tel. 8-656 
30-135.

Žolės pjovimas, gyvatvorių karpy-
mas, medžių pjovimas. Tel. 8-619 
39-352.

Kapų tvarkymas, pamatų liejimas, 
trinkelių klojimas, dekoravimas skal-
dele, paminklai. Tel. 8-691 22-921.

Spaudžiame, pasterizuojame sul-
tis, supilstome į 1.5, 3, 5l pakuotes. 
Tel. 8-612 11-819, Draugystės g.72, 
Lukšiai.

Nuoma
Išnuomoja 1 kambario butą Žalia-
kalnyje, Kaune. Tel. 8-682 01-122.

Išsinuomotų arba pirktų dirbamos 
žemės Griškabūdyje, Paluobiuose, 
Degutinėje, Patašinėje. Tel. 8-616 
93-209.

Jaunasis ūkininkas išsinuomotų dir-
bamos žemės. Moku brangiai. Galiu 
sumokėti į priekį. Tel. 8-686 73-967.

Išsinuomotų dirbamos žemės. Tel. 
8-623 51-829.

Jaunieji ūkininkai išsinuomotų 
žemės ūkio paskirties žemės jūsų 
sąlygomis. Tel. 8-682 51-148.

Miniekskavatoriaus (1800 kg, 3 kau-
šai) nuoma parai – 80€, be operato-
riaus atvežame. Tel. 8-625 91-586.

Įvairūs
Dovanoja dešinės ir kairės pusės 
lauko duris. Pasiimti patiems. Tel. 
8-652 58-488.

Du nedideli kačiukai ieško šeimi-
ninkų. Tel. 8-614 08-769.

UAB „Lukšių pieninė“ 
Lukšių skyrius

Ieško: 
Varškės sūrių 
gamybos linijos 
prižiūrėtojo (-os).
Neturinčius patirties – 
apmokome. 

Kontaktiniai duomenys 
susisiekimui:
Mob. +370 652 75805
CV siųskite el. p.:
luksiai@milk.lt R-

04
98

Nuolatiniam  darbui  
lentpjūvėje  

reikalingi 
darbininkai.

Tel.8-611-51291

R-
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UAB „Lukšių pieninė“ 
Lukšių skyrius

Ieško: 
Gamybos meistro (-ės).
Kontaktiniai duomenys 
susisiekimui:
Mob. +370 652 75805
CV siųskite el. p.:
luksiai@milk.lt R-

04
99

UAB „Samsonas“
Šakių gyvulių skerdyklai

reikalingas 
sandėlio 

darbininkas  
Tel. 8-612 94-904. R-

05
26

UAB “Bosas ir ko” ieško
automobilių detalių 

pardavėjo
darbui Šakiuose.

Panašaus darbo patirtis 
būtų privalumas.

900-1300 €/mėn. į rankas.
Skambinti tel.: +370 686 57346

R-
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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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Kalendorius
Saulė 
teka 06 val. 34 min.
leidžiasi 20 val. 00 min.
dienos ilgumas 13 val. 26 min.
36 metų savaitė
Mėnulis – Jaunatis

Varduvininkai
09.07 Regina, Bartas, Bartė, 

Palmira, Klodas
09.08 Adrijonas, Marija, 

Liaugaudas, Daumantė, 
Klementina

09.09 Serapina, Sergijus, 
Argintas, Ramutė, Sonata

Antradienis,
rugsėjo 7 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Maestro.
13.00 Klauskite daktaro.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 (Ne)emigrantai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 „Triumfo kelias. Jonas Karolis 

Chodkevičius“. Dok.f.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Tredstounas“.

LNK 
6.00 „Balta – meilės spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Kolibrio efektas“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 „Karštai su tv3.lt“.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Šokoladiniai saldainiai 

pusryčiams“.
11.45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
14.00 „Gyvenimo išdaigos“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Prieš srovę.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė“. (f)
22.45 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.10 „Kaulai“.

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Teisingumo agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 

stebuklai“.
11.35 „Naujokai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Naujokai“.
18.30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 

stebuklai“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Kobra“. (f)
22.50 „Sabotažas“. (f)

Trečiadienis,
rugsėjo 8 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
8.55 „Įstatymas ir tvarka“.
9.40 „Komisaras Reksas“.
10.30 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 „Triumfo kelias. Jonas Karolis 

Chodkevičius“. Dok.f.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.00 Žinios.
16.20 „Kalnų daktaras“.
17.10 „Ponių rojus“.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Svarbi valanda.
19.30 Kitą kartą Afrikoje.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Lietuvių kalba.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Tredstounas“.

LNK 
6.00 „Balta – meilės spalva“.
7.00 KK2.
7.30 „Monikai reikia meilės“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Du gyvenimai“.
11.10 „Keičiu žmoną“.
12.10 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.30 „Uždraustas vaisius“.
15.30 „Stebuklas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Monikai reikia meilės“.
21.30 Žinios.
22.30 „Manhatanas naktį“. (f)

TV3 
6.15-7.05 Animac.ser.
7.35 Prieš srovę.
8.35 „Meilės sūkuryje“.
9.45 „Kita duktė“.
11.45 „Midsomerio žmogžudystės“.
12.40 Loterija „Kenoloto“.
14.00 „Gyvenimo išdaigos“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.30 TV3 vakaro žinios.
22.30 „Dešimt su puse balo. Apokalipsė 2“. (f)
22.45 „Vikinglotto“.
23.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.15 „Kaulai“.

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.15 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Teisingumo agentai“.
9.40 „Pėdsakas“.
10.35 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 

stebuklai“.
11.35 „Naujokai“.
12.30 „CSI. Majamis“.
13.30 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Teisingumo agentai“.
16.00 „Pėdsakas“.
17.00 Info diena.
17.30 „Naujokai“.
18.30 „Herbas ar skaičius. Pasaulio 

stebuklai“.
19.30 „Snaiperis“.
20.30 „Pričiupom!“.
21.00 „Kitas pasaulis. Kraujo karai“. (f)
22.45 „Kobra“. (f)

Linkime, kad Jūsų akys skausmo nematytų,
Ir lūpas puoštų šypsena gera.

O jei skaidrus lašelis į skruostą nusiristų,
Linkime, kad tai būtų tik džiaugsmo ašara tyra!

Jubiliejaus proga
Neįgaliųjų sąjungos pirmininkę

Staselę 
VASAITIENĘ

sveikina klubas „Versmė“.

• Grūdų valymo paslaugas;
• Grūdų beicavimo paslaugas;
• Parduodame augalų apsaugos 

priemones, trąšas ir kt.

UAB ALETOVIS
Sodų g. 3A, Šakiai

Tel: +370 686 42682
Dirbame: I-V 8 -17

Gerbiami žemdirbiai mes teikiame:

Mėgausimės vasariška šiluma
Po šaltų orų laikotarpio antradienio dieną 

aukštesnio slėgio laukas pradės vykdyti esmi-
nes orų permainas grąžinant šilumą į mūsų šalį. 
Dangumi plauks tai tankesni, tai retesni debesys, 
protarpiais ir saulė pasirodys, Suvalkijoje lietaus 
būti neturėtų. Pūs nestiprus pietvakarių vėjas, 
kuris pradės plukdyti malonesnę šilumą, popie-
tę temperatūra kils iki 18-20 laipsnių.

Trečiadienį sustiprėjęs pietvakarių vėjas išvai-
kys debesis, todėl ir naktį vyraus mažai debe-
suotas žvaigždėtas dangus, ir dieną saulė dos-
niai lepins savo spinduliais. Lietaus nenumato-
ma. Naktį pietvakariniuose rajonuose tempe-
ratūra pažemės iki 7-9 laipsnių, dieną kils iki 
19-21 laipsnio.

Ketvirtadienį anticiklonas šiek tiek nusilps. 

Naktis dar liks mažai debesuota, o dieną pasi-
rodys daugiau debesų, bet šalies pietvakariai 
lietaus išvengs. Pietvakarių vėjas aprims ir kar-
tais ims pūsti iš vakarų. Į šalį toliau skverbsis ši-
luma, naktį vės iki 10-12 laipsnių, o dieną lepins 
21-23, o kai kur net 24 laipsnių šiluma.

Penktadienio naktį debesys vėl išsisklaidys, o 
dieną šiek tiek sutankės, bet į Suvalkiją lietaus 
jie neatneš. Vėjas visai nurims ir bus silpnas. 
Naktį temperatūra nekris žemiau 11-13 laips-
nių, o dieną bus galima mėgautis beveik vasa-
riška 22-24 laipsnių šiluma.

Pagal dabartinius duomenis savaitgalis tu-
rėtų būti šiltas, didesnė lietaus tikimybė bus 
sekmadienį.

Sinoptikas Tadas Kantautas

Išvirė daugiausia žuvienės ir 
laimėjo šefo šokio konkursą

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Tryliktą kartą 
surengtame žuvienės 
virimo čempionate 
Rusnėje šeštadienį 
pirmą kartą sudalyvavo 
ir Šakių savivaldybės 
komanda „aŠakiniai“. Ir 
tikrai nesusimovė. Čia 
sublizgėjo komandos 
šefas, administracijos 
direktoriaus 
pavaduotojas Redas 
Juškaitis, atsivežęs 
antikvarinį „Maclov“ 110 
litrų katilą ir žuvienę 
viręs tikrai ne pirmą ir ne 
dešimtą kartą.

Baigiantį atostogas R.Juš-
kaitį dalyvauti čempiona-
te paragino meras Edgaras 
Pilypaitis. Jeigu imiesi – va-
žiuojam, toks buvo paragi-
nimas. Ir kaip nevažiuosi? 
Šeštadienį, 6 val. ryto, į Rusnę 
išjudėjo 19 žmonių „aŠakinių“ 
komanda“, pasirūpinusi viskuo 
– žuvimi ir ingredientais, žu-
vienei virti reikalingomis prie-
monėmis. 110 litrų žuvienės 
išvirti – ne baika, tai ne 40 ir 
ne 10 litrų. Čempionato esmė, 
pasakojo R.Juškaitis, buvo pa-
valgydinti kuo daugiau tautos, 
į tai „aŠakiniai“ ir orientavosi. 
Bet buvo ir gudročių, kurie žu-
vienę virė dviejuose katiliukuo-
se, vieną sau ir žmonėms, kitą 
– komisijai. Iš viso dalyvavo 60 
komandų, ir kai visi jau baigė 
dalinti žuvienę, „aŠakiniai“ 
dar ją dalijo apie pusantros 
valandos.

Ir nors už žuvienę prizinės 
vietos negavo, tačiau Redo 
receptas neliko nepastebėtas 
nei komisijos, nei žurnalistų. 

Ir kokios to recepto paslaptys? 
Paslapčių nėra, sako Redas, ir 
mielai juo dalijasi.

„Pirmiausia, kai užverda 
vanduo, į marlę dedasi ešerių 
ir pūgžlių, kuriems reikia tik 
vidurius išimti, juos verdu apie 
40 minučių sultiniui, tada iš-
imu. Po to pilamos smulkiai 

supjaustytos bulvės ir verda-
mos iki mūtnumo. Kai bulvės 
suverda, dedasi bulvės, mor-
kos, cibuliai ir prieskoniukai. 
Krapukai, petražolės ir cibulių 
laiškai lieka pabaigai į bliūdu-
kus – tada pats geriausias jų 
kvapas ir macnumas, kuris 
suteikia gerą skonį. Ir likus 20 

minučių iki suvirimo dedasi žu-
vis“,– pasakojo „aŠakinių“ še-
fas. Žuvies reikia kuo įvairesnės 
ir kuo daugiau. Šakiečiai vežėsi 
karšio, du starkius ir upėtakį 
– iš viso apie 20 kg. Paskui jau 
ragaujama, nutaikoma drus-
kos pagal skonį, atkemšamas 
ir pilamas alus  – pinta visam 
kiekiui. Kai šis nusigaruoja, dar 
užpilama naminukės. O kai ir ši 
nusigaruoja, viskas išmaišoma 
su alksnio ar karklo nuodėgu-
liu. Tai ne šou elementas, pa-
sakojo R.Juškaitis, ši procedūra 
suteikia žuvienei skaidrumo. Jei 
patenka į sriubą angliukai, juos 
reikia suvalgyti. 

Ir nors už žuvienę „aŠaki-
niai“ prizo negavo, tačiau šefas 
Redas jį laimėjo šefų šokio kon-
kurse – šakiečiams teko dėžė 
rūkytų karšių.

Tačiau, pasak R.Juškaičio, 
ne dėl vietos čempionate da-
lyvauta – laikas praleistas tik-
rai smagiai, patirta daug gerų 
emocijų. 

„aŠakiniai“ pirmi buvo pa-
tys sau – didesnio katilo už 
mūsiškius neturėjo niekas ir 
pagal tokį receptą sriubos taip 
pat nevirė niekas. Pamaitinta 
daugiausia žmonių. Laimėtas 
šefo šokio prizas. Vienintelėje 
šakiečių komandoje dalyvavo 
visi be išimties savivaldybės 
vadovai – meras E.Pilypaitis, 
vicemeras Darius Jakavičius, 
administracijos direktorius 
Dainius Grincevičius, jo pa-
vaduotojas R.Juškaitis ir dar 
būrys „pamazginių“, kaip 
sakė mero patarėja Violeta 
Simonavičienė. O tikimybė 
laimėti tenka tik pirmiesiems 
– kaip galima iš 60 bliūdukų at-
rinkti, kuri žuvienė skaniausia, 
stebėjosi šefas R.Juškaitis.

Šefas Redas Juškaitis ir komanda prie 110 litrų katilo. Savivaldybės 
nuotraukos.

Iššūkį išvirti daugiausia gardžios žuvienės išsikėlusi „aŠakinių“ komanda.


