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Nebus tvarkingų pašto 
dėžučių - nesulauks ir laiškų

Iniciatyvą bičiulystei 
parodė latviai iš Adaži

Loreta BATAITIENĖ

Šiandien nuo Šakių 
pašto pajudėjo dvylika 
tarnybinių automobilių, 
pažymėtų Lietuvos 
pašto logotipu. Tačiau 
mobilūs laiškininkai jais 
naudosis laikinai – nuo 
kitų metų pradžios jiems 
žadamos visiškai naujos 
transporto priemonės. 
Neabejojama, kad dėl to 
pagerės pašto paslaugų 
kokybė ir darbuotojų 
darbo sąlygos, tačiau 
rajono gyventojai 
korespondencijos gali 
ir negauti, jeigu neturės 
tvarkingų pašto dėžučių.

Pradžia nebus lengva
Rajone išlieka Šakių, Gel-

gaudiškio, Kudirkos Naumies-
čio ir Lukšių pašto skyriai, o 
kitose teritorijose gyventojus 
aptarnaus mobilūs laiškininkai, 
kurie nuo šiol naudosis ne tik 
kompiuteriukais – planšetėmis, 
bet ir vairuos tarnybinius auto-
mobilius. Be to, jie po kelias 
valandas klientus priims pašto 
skyriuose. „Gyventojai nėjo į 
pašto skyrius, nesinaudojo pa-
slaugomis. Matyt, nereikėjo, o 
dabar pyksta, kad uždaro. Aš 
labai džiaugiuosi naujovėmis. 
Nebereikės laiškininkams varg-
ti minant dviračio pedalus – 
mieste jie važinėja naujais elek-
triniais dviračiais, o kaimiškose 
vietovėse gyventojus aptarnaus 
mobilūs laiškininkai. 

Salmoneliozė
Du Šakių vaikų lopšelio 

darželio „Klevelis“ auklėti-
niai, įtariama, susirgo sal-
monelioze. Rajono valsty-
binės maisto ir veterinari-
jos tarnybos viršininkas – 
valstybinis veterinarijos ins-
pektorius Artūras Šimkus in-
formavo, kad dėl šio atvejo 
buvo paimti mėginiai ir bus 
aiškinamasi, ar vaikai galė-
jo užsikrėsti suvalgę ugdy-
mo įstaigoje gaminto mais-
to. Dėl galimo salmonelio-
zės atvejo su A.Šimkumi po-
kalbiui pakviestas savivaldy-
bės Švietimo, kultūros ir spor-
to skyriaus vedėjas Elvydas 
Pauliukėnas.

Auksas
Spalio 26 dieną Kinijoje vy-

kusiose septintose Pasaulio 
kariškių sporto žaidynėse iš-
siaiškinta ir stipriausia krepši-
nio rinktinė. Ja tapo Lietuvos 
komanda. Iš karių suburto-
je ekipoje žaidė ir šakietis 
Lukas Karalius. Mūsų kraš-
tietis šiuo metu tarnauja 
Lietuvos kariuomenės Juozo 
Vitkaus Inžinerijos batalio-
ne. Lietuvos rinktinė fina-
le 91:83 įveikė Jungtinių 
Amerikos Valstijų koman-
dą ir iškovojo aukso meda-
lius. Pirmos pasaulio kariš-
kių sporto žaidynės įvyko 
1995 metais Italijoje, Romoje. 
Žaidynės vyksta kas ketve-
rius metus, jas organizuoja 
Tarptautinė kariškių spor-
to taryba.

Pažeidėjai
Paskutinėmis spalio die-

nomis rajono policijos komi-
sariato Reagavimo skyriaus 
pareigūnai keliuose organi-
zavo prevencines priemones 
ir išaiškino 35 pažeidėjus. Per 
kelias dienas rajono keliuo-
se sustabdyta ir patikrinta 
411 transporto priemonių 
ir jų vairuotojų. Iš jų 35-iems 
už įvairius Kelių eismo tai-
syklių pažeidimus surašyti 
administracinių nusižengi-
mų protokolai. Du vairuo-
tojai įkliuvo vairavę neblai-
vūs ir du asmenys neturė-
jo teisės vairuoti transpor-
to priemones. Policijos pa-
reigūnai primena, kad ru-
duo – sudėtingų eismo są-
lygų metas, todėl reikia ne tik 
atidžiai vairuoti, bet ir laiky-
tis saugaus važiavimo grei-
čio, nesėsti už vairo pavar-
tojus alkoholio. „Nereikėtų 
pamiršti, kad kelių ereliai il-
gai neskraido“,- priminė rajo-
no policijos komisariato pa-
reigūnai. Šiais metais rajone 
eismo įvykių metu jau žuvo 
septyni žmonės, o pernai ir 
užpernai praradome po dvi 
gyvybes. Todėl pareigūnai 
įspėja apsvaigus nevairuoti, 
o kai vairuoja girti arba ap-
svaigę nuo psichotropinių 
medžiagų, būtina tam už-
kirsti kelią – reikia pranešti 
policijai. Kiekvieno pareiga 
saugoti savo ir kitų gyvybes 
keliuose.

Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį 
savivaldybės adminis-
tracija sulaukė svečių 
iš Latvijos Adaži savi-
valdybės,- užsimezgusi 
draugystė tuo pačiu 
metu lankantis Dušečio 
savivaldybėje Sakartvele 
sutvirtinta bendradarbia-
vimo ketinimų protokolu, 
kurį Šakių savivaldybės 
vardu pasirašė rajono 
meras Edgaras Pilypaitis, 
o Adaži savivaldybės 
vardu – meras Maris 
Sprindžiuks. Ketinimų 
protokolai pasirašyti lie-
tuvių ir latvių kalbomis.

Gerokai vėlavę svečiai – jau 
minėtasis Adaži savivaldybės 
meras M.Sprindžiuks, admi-
nistracijos direktorius Guntis 
Porietis ir Investicijų skyriaus 
vedėja Karina Mikelsone – žen-
gė tiesiai į posėdžių salę, kur ir 
vyko ceremonija. Po pristatymo 
ir prisistatymo latviai juokavo, 
kad į Šakius keliavo ilgai – net 
per Gruziją (Sakartvelu šios 
valstybės latviai, matyt, dar 
neįpratę vadinti). 

Trečias 
kartas 
nemelavo

Spalio 28 dieną 
Prezidentūroje ap-
dovanoti šių metų 
Konstitucijos egzamino 
nugalėtojai. Tarp jų pa-
teko ir Šakių „Žiburio“ 
gimnazijos mokinė 
Agnė Kereišiūtė, 11–12 
klasių grupėje užėmusi 
trečiąją vietą.

A.Kereišiūtė Konstitucijos 
egzamine dalyvavo jau treti 
metai iš eilės. Už tai abitu-
rientė sako esanti dėkinga 
savo buvusiam istorijos mo-
kytojui, dabartiniam viceme-
rui Dariui Jakavičiui. „Tai jis 
prieš trejus metus mane pa-
skatino dalyvauti, visuomet 
palaikė ir davė daug naudingų 
patarimų besiruošiant egza-
minui. Žinoma, ruoštis teko 
nemažai – ne kartą reikėjo 
perskaityti Konstituciją, įsi-
gilinti į jos straipsnius, nepa-
miršti ir istorijos (Lietuvos 
statutų bei Lietuvos tarpu-
kario konstitucijų)“,- dėstė 
gimnazistė.

Moksleivė pasakojo, kad 
šiais metais užduotys buvo 
šiek tiek kitokios – nemažai 
klausimų sukosi apie kultū-
rą, istoriją ir net politiką. O 
ir atviras klausimas nereika-
lavo atpasakoti kurio nors 
Konstitucijos straipsnio, 
tačiau privertė pasukti galvą 
ir įjungti kūrybinį mąstymą, 
nes reikėjo argumentuotai 
pateikti tris Konstitucijos pa-

taisas ir sugalvoti tris naujus 
straipsnius. „Taigi po tokio 
iššūkio svajoti apie pergalę 
buvo sunku, buvau labai ma-
loniai nustebinta, kai istori-
jos mokytoja Asta Urbaitienė 
pranešė džiugias žinias. 
Apdovanojimų ceremonija 
buvo labai graži, joje dalyva-
vo ne tik Prezidentas Gitanas 
Nausėda, bet ir Konstitucinio 
Teismo pirmininkas Dainius 
Žalimas bei teisingumo mi-
nistras Elvinas Jankevičius. 
Žinoma, labiausiai įsiminė 
šiltas Prezidento rankos pa-
spaudimas, pasveikinimas, 
paraginimas ir toliau stengtis 
bei siekti savo tikslų“,- įspū-
džiais dalijosi abiturientė.

LV inf.

nukelta į 4 psl.

nukelta į 3 psl.

Pradėjus dirbti mobiliems laiškininkams nebus nuolaidžiaujama dėl pašto dėžučių – jeigu ant jų nebus užrašyto tikslaus adreso, 
korespondencija į tokias nebus dedama. S.Sinkevičiaus nuotr.

Latvijos Respublikos Adaži savivaldybės meras Maris Sprindžiuks 
juokavo, kad kelionė į Šakius buvo ilga – per Sakartvelo Dušečio 
savivaldybę. S.Sinkevičiaus nuotr.

I.Gėlūno nuotr.
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Žiemos sezonui pasiruošta, 
ekstremalių situacijų nesitikima

Automobiliuose – jaukas vagišiams

Loreta BATAITIENĖ

Spalio 30 dieną su-
šauktas savivaldybės 
Ekstremalių situacijų ko-
misijos posėdis. Jo metu 
svarstyti aktualūs klausi-
mai, tuo pačiu užsiminta 
apie ekstremalią situaciją 
Alytuje, kai užsidegė 
padangų perdirbimo 
įmonė. Ar mūsų komisijai 
geriau nei alytiškiams 
pavyktų suvaldyti gaisro 
gesinimą?

Stichinių nelaimių 
nesitiki

Pasvarstymai apie tai, kaip 
realiai reikėtų suvaldyti tokią 
ekstremalią situaciją, kokia 
susidarė Alytuje užsidegus 
padangų perdirbimo įmonei, 
truko labai trumpai. Komisijos 
nariai sakė, jog pavojingų ob-
jektų rajone nėra, todėl ne-
reikėtų sukti galvos. Kai kurie 
komisijos nariai prisiminė di-
džiulį Kriūkų baldų fabriką, o 
dar yra kiaulininkystės įmonė, 
kiti strategiškai svarbūs objek-
tai, tačiau nuspręsta nesigilinti 
į tai, kas būtų, jeigu būtų.

Rajono savivaldybės komi-
sija, vadovaujama adminis-
tracijos direktoriaus Dainiaus 
Grincevičiaus, aptarė žemiš-
kesnius – žemės ūkio, veteri-
narijos, žmonių sveikatos, šilu-
mos ir vandens tiekimo gyven-
tojams užtikrinimo klausimus. 
Taip pat kalbėta apie civilinę 
saugą. Deja, šią sritį kuruojan-
čio nuolatinio specialisto nėra, 
todėl kyla tam tikrų problemų 
dėl mokymų organizavimo ir 
kitų spręstinų reikalų.

Sausra atšaukta, o 
gaisrai siautėja

Žemės ūkio ir kaimo rei-
kalų skyriaus vedėja Irena 
Žemaitienė susirinkusius in-
formavo, kad vyrauja optimalus 
dirvos drėgnumas, todėl galima 
atšaukti dėl sausros paskelbtą 
ekstremalią situaciją.

Kauno priešgaisrinės gel-
bėjimo valdybos Šakių prieš-
gaisrinės gelbėjimo tarnybos 
viršininkas Virginijus Rekešius 
kalbėjo apie tai, kad gyvento-
jai per mažai dėmesio skiria 
šildymo įrenginių priežiūrai 
ir dėl to kyla gaisrai – sudega 
gyventojų turtas, netenkama 
žmonių gyvybių. Jis priminė, 
kad rajone vykdoma akcija 
„Gyvenkime saugiai“, kurios 

metu tarnybos darbuotojai 
lanko sodybas, ypatingą dėmesį 
skirdami savivaldybės valdo-
miems socialiniams būstams, 
jų savininkams bei nuominin-
kams pasakoja apie teisingą šil-
dymo įrenginių eksploataciją, 
primena laiku išvalyti kaminus, 
„susilopyti“ krosnis. „Visų 
aplankyti nespėsime, todėl 
prašome žmonių iniciatyvos 
patiems susitvarkyti krosnis, 
kad šildymo sezonas būtų 
saugus“,- kalbėjo V.Rekešius. 
Jis pasidžiaugė, kad gyventojai 
paiso patarimų ir supranta, kad 
su ugnimi žaisti nedera, nes dėl 
neatsargumo galima prarasti 
vienintelius namus.

Kelininkai laukia žiemos
Kelių ir gatvių priežiūra žie-

mą – amžina problema, kuria 
diskutuojama visus metus. 
Šakių kelių tarnybos viršinin-
kas Antanas Pauliukevičius 
teigė, kad žiemos sezonui pa-
siruošta. Rajone sniego dar 
neiškrito, tačiau kai kuriuose 
kituose regionuose keliai jau 
buvo barstomi smėliu, nes 
pasnigo. „Visi norėtume va-
žiuoti labai gerais keliais, bet 
žiema pakoreguoja eismo są-
lygas. Todėl vairuotojai turė-
tų suskubti keisti automobilių 
padangas, nes jau buvo rytų, 
kai vyravo nulinė oro tempe-
ratūra ir ant kelio galėjo susi-
daryti plonas ledas“,- priminė 
A.Pauliukevičius.

Kelininkai, anot jo, žiemos 
laukia ir sezonui pasiruošę 
– sukaupta per tūkstantį tonų 

smėlio–druskos mišinio, drus-
kos yra apie 600 tonų. Slidžius 
kelius valys 14 mašinų: trys 
greideriai, penki traktoriai, 
šeši barstytuvai. Kelių valymo 
darbus sunkins vieno valytu-
vo netekimas – jis apgadintas 
autoįvykio, kuriame žuvo žmo-
gus, metu. A.Pauliukevičius 
priminė, kad pirmiausia va-
lomi ir barstomi krašto ke-
liai Kaunas–Šakiai, Šakiai–
Jurbarkas, Šakiai–Pilviškiai ir 
Šakiai–Kudirkos Naumiestis. 
Nuvalius šiuos, skubama valyti 
kelią į Gelgaudiškį ir įvažiavi-
mus į Šakių miestą, kurie yra 
didesnio eismo intensyvumo. 
„Po to valomi ir barstomi rajo-
no keliai, tačiau darbas juose 
prasideda vėliau, todėl į dar-
bą žmonėms tenka važiuoti 
slidžiais keliais“,- pripažino 
A.Pauliukevičius. Pagal naujus 
reikalavimus asfaltuotos kelių 
dangos turi būti pabarstytos iki 
18 valandos, o po to važiuoja-
ma valyti žvyrkelių.

Šilumos ir elektros 
netrūks

UAB „Šakių šilumos tin-
klai“ generalinis direktorius 
Raimondas Rauckis patikino, 
kad žiemos sezonui pasiruošta 
– vasarą atlikti šilumos trasų 
hidrauliniai bandymai, kurių 
metu trūkę vamzdynai su-
remontuoti. „Visos katilinės 
aprūpintos kuru, laukiame 
šalčių“,- sakė įmonės vadovas. 
Jis prašė gyventojų atkreipti 
dėmesį į rūsių ir rūsių langų 
sandarumą bei priminė, kad 

tuo turi pasirūpinti namus ad-
ministruojančios bendrovės.

Blogų žinių neturėjo ir UAB 
„Šakių vandenys“ direktorius 
Kęstutis Vilkauskas – šaltajam 
sezonui pasiruošta: šiltinamos 
siurblinių patalpos, o ekstre-
maliu atveju (dingus elektrai 
ir norint atstatyti vandens tie-
kimą gyventojams) gali būti 
panaudotas 16 kilovatų galin-
gumo generatorius.

AB ESO Kauno regiono  
elektros tinklo eksploatavimo 
grupės inžinierius Rolanas 
Jočys kalbėjo apie rekons-
truotas elektros pastotes 
Gelgaudiškyje, Žvirgždaičiuose, 
kitus projektus, kurių dėka pa-
tikimesnis elektros energijos 
tiekimas bus užtikrintas ma-
žiausiai trims tūkstančiams 
vartotojų. Ši įmonė taip pat turi 
elektros generatorių, kuriuo jau 
spėjo pasinaudoti „Samsono“ 
įmonė.

R.Jočys priminė, kad seniū-
nijos įsipareigojo nugenėti me-
džių šakas po elektros laidais. 
Jų išvežimu iš viešųjų terito-
rijų turi pasirūpinti seniūnai, 
o esančias privačiose valdose 
tvarko darbus atliekanti įmonė. 
Dėl elektros gedimų arba nu-
trūkusių elektros laidų galima 
skambinti nemokamu numeriu 
1852 ir į įvykio vietą atskubės 
visą parą budinti komanda.

Tad svarbiausios tarnybos, 
užtikrinančios eismo saugumą, 
šilumą, vandens ir elektros tie-
kimą, žiemai pasiruošusios. 
Belieka sulaukti žiemos ir tuo 
įsitikinti.

Rajono policijos komisaria-
to bendruomenės pareigū-
nė Aušra Mockevičiūtė, kar-
tu su jaunaisiais policijos rė-
mėjais atlikusi tyrimą įsitiki-
no – dalis vairuotojų ne tik 
palieka automobilyje ver-
tingų daiktų, bet kai ku-
rie netgi pamiršta užrakinti 
savo transporto priemones.

Spalio pabaigoje Šakių miesto 
pagrindinių gatvių automobilių 

stovėjimo aikštelėse organizuota 
prevencinė akcija, kurios metu 
stebėta, ar transporto priemo-
nėse vairuotojai arba keleiviai 
nepalieka vertingų daiktų.

Pasak bendruomenės parei-
gūnės A.Mockevičiūtės, dauge-
lyje automobilių, pažvelgus per 
lango stiklą, salono viduje ver-
tingų daiktų nesimatė. Tačiau tri-
jose transporto priemonėse pa-

stebėtos paliktos banko mokė-
jimo kortelės, dešimtyje auto-
mobilių – rankinės, lagaminai, 
krepšiai su prekėmis. Du auto-
mobiliai buvo palikti netgi ne-
užrakinti.

„Mane džiugina tai, kad gyven-
tojai nėra abejingi tam, kas vyks-
ta gatvėje – akcijos metu jaunie-
siems policijos rėmėjams apžiū-
rint automobilius vienos įstaigos 

darbuotoja užkalbino juos klaus-
dama, ko jie sukiojasi apie trans-
porto priemones. Paaiškinus apie 
prevencinę akciją, šakietė nusi-
ramino“,- pastebėjimais dalino-
si pareigūnė. Ji viliasi, kad žmo-
nės saugos vertingus daiktus ir 
jų automobilių salonuose nepa-
liks arba bent jau nedės labiau-
siai matomose vietose.

LV inf.

Į teismą – dėl dešros ir 
cukraus vagystės

Kanapių pirkti – į turgų

Įsisukusi į svetimus na-
mus, moteris pavogė mais-
to produktų ir už tai spalio 
2 dieną sulaukė Šakių teis-
mo rūmų verdikto.

Niekur nedirbanti, anksčiau 
neteista, ištekėjusi J.R. įkliuvo 
už tai, kad vogė svetimą turtą. 
Tai nutiko prieš kelerius metus 
– išėmusi lango stiklą, moteris 
įsibrovė į kaimyno namą, iš vir-
tuvėje stovėjusio šaldytuvo pa-
grobė pusę kilogramo dešros 
ir ant šaldytuvo kilogramą pa-
dėto cukraus. Nukentėjusiajam 
padaryta 3 eurų žala.

Moteriškė teisme sakė, kad 
tuomet gyveno su savo vyru 
ir trimis mažamečiais vaikais. 
Kadangi namuose buvo sun-
ki materialinė padėtis ir trūko 
maisto, ji nusprendė nueiti į ne-
toliese namų esančią sodybą 
ir pasivogti ką nors valgomo. 
Įsitikinusi, kad svetimuose na-
muose tikrai nieko nėra, rado 
vieną langą, kurio stiklas ne-
stipriai laikėsi, jį išėmė ir įlipo į 
vidų. Apžiūrėjusi visus namus, 
spinteles, ji šaldytuve rado du 
gabalėlius dešros, ant šaldytu-
vo – cukraus. Maistą parnešė į 
namus, ir visi pavalgė. Vagilė 
buvo išaiškinta aptikus pirštų 
antspaudus.

Apvogto namo šeimininkas 

teisme pasakojo, kad sugrįžęs 
pavakare į namus ir atrakinęs 
duris nustėro – viskas buvo iš-
versta, ant grindų mėtėsi dra-
bužiai, matėsi išverstos rūbų 
kišenės. „Tikriausiai ieškojo pi-
nigų, bet aš jų rūbuose nelai-
kau. Kiti daiktai name nebu-
vo liesti“,- kalbėjo nukentėju-
sysis. Vyras šaldytuve pasige-
do dešros ir ant šaldytuvo pa-
dėto cukraus. Dėl vagystės jis 
moteriai pretenzijų nereiškė, 
nes sulaukė atsiprašymo ir ža-
los atlyginimo.

Dėl vagystės pirmiausia buvo 
įtariamas moters sutuoktinis, 
tačiau vėliau tiesa išaiškėjo. 
„Nepranešiau apie vagystę po-
licijai, nes tuo metu gyvenau 
santuokoje, ją mylėjau, kartu 
auginom vaikus ir bijojau, kad 
bus nuteista, nes vagia ne pir-
mą kartą“,- teisinosi vyras.

Kol vyko teismo procesai, 
moteris susilaukė dar dvie-
jų vaikų ir prieš teismą stojo 
kaip penkių mažamečių vaikų 
mama. Ji niekur nedirba, paja-
mų negauna.

Teismas nusprendė J.R. pri-
pažinti kalta ir skirti keturių mė-
nesių laisvės apribojimo baus-
mę, įpareigojant vakare būti na-
muose, uždraudė pirkti ir var-
toti alkoholinius gėrimus.

LV inf.

Spalio 3 dieną Šakių teis-
mo rūmai paskelbė nuo-
sprendį vyriškiui, pas kurį 
buvo aptiktas nedidelis 
kiekis narkotinių medžia-
gų. Už tai jam teks padir-
bėti visuomenės labui.

Pradinio išsilavinimo, vedęs, 
nedirbantis, kartą jau teistas 
T.L. šį kartą įkliuvo už neteisė-
tai įgytas ir laikytas narkotines 
medžiagas. Kanapes jis tikino 
pirkęs Kauno turguje – už 0,5 
gramo smulkintų kanapių jis su-

mokėjo 10 eurų. Grįžęs namo 
dalį jų surūkė, o kitas įsidėjo į 
kišenę. Ten jas policijos parei-
gūnai ir rado, kai, įkliuvusį dėl 
smurto, jį komisariate pareigū-
nai apieškojo. „Kanapes įsigi-
jau savo reikmėms, jų nepla-
tinau“,- teisinosi vyriškis.

Teismas nusprendė T.L. pri-
pažinti kaltu padarius baudžia-
mąjį nusižengimą ir skyrė 120 
valandų viešųjų darbų. Kanapės 
buvo sunaikintos.

LV inf.

Ekstremalių situacijų komisijos nariai diskutavo apie tai, kaip pasiruošta žiemai ir kodėl gyventojai per 
mažai dėmesio skiria šildymo įrenginių priežiūrai. L.Bataitienės nuotr.
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IKI kvieèia atrasti aplinkai draugiðkà „Bio Village“ 
produkcijà ir siûlo rinktis sveikesná maistà kasdien
Prekybos tinklo IKI privaèiø 
prekiø þenklø ðeimà neseniai 
papildë „Bio Village“ sim-
boliu paþymëta produkcija. 
Patrauklià pirkëjui jà daro 
ne tik kilmës ðalis – aukðtos 
kokybës gastronominiais 
gaminiais garsëjanti Prancû-
zija, bet ir ekologiðkas gamy-
bos bûdas, tvari pakuotë. 
Stebima, jog pastaraisiais 
metais pirkëjai vis daþniau 
skaito etiketes ieðkodami ne 
tik skaniø ir geros kokybës 
gaminiø uþ patrauklià kainà, 
bet ir ypatingà dëmesá skiria 
jø pagaminimo bûdui, pa-
kuotei. 

Iðskirtinis dëmesys tvarumui
„Savo parduodamai pro-

dukcijai visuomet keliame itin 
aukðtus kokybës reikalavimus, 
todël prekiø þenklas „Bio Vil-
lage“ dar labiau sustiprina IKI 
asortimento iðskirtinumà. Eko-
logiðkai ðvarûs „Bio Village“ 
produktai gaminami nenaudo-
jant jokiø sintetiniø pesticidø, 
cheminiø tràðø, GMO, dirbtiniø 
daþikliø ir kvapiøjø medþiagø, 
hidrogenizuotø riebalø, sinteti-
niø saldikliø ar skonio stiprikliø. 
Ðis tvarus prekiø segmentas nû-
dienos visuomenëje yra bûtinas 
– juk daugëja ne tik socialiai 
atsakingø vartotojø, bet ir nuo 
ávairiø susirgimø kenèianèiø 
þmoniø, todël privalome uþ-
tikrinti, kad mûsø parduotuviø 
asortimente jie rastø aplinkai 

draugiðkos, taip pat specialius 
mitybos poreikius atitinkanèios 
produkcijos, kuri bûtø prieina-
ma kiekvienam“, – tikina pre-
kybos tinklo IKI komunikacijos 
vadovë Indrë Baltruðaitienë. 

Svarbiausias ðio prancûziðko 
privataus prekiø þenklo iðskir-
tinumas – gamtà tausojantys 
sprendimai tiek produktø ga-
myboje, tiek pakuotëje, pirkëjø 
edukacija. 

„Visos pakuotës yra tvarios, 
pagamintos ið perdirbtø me-
dþiagø. Prancûzijoje gamina-
mus „Bio Village“ produktus 
sertifikuoja nepriklausomos 
organizacijos – tai patvirtina 
ant pakuoèiø esantys Europos 
Sàjungos „Europos lapo“ ir AB 

logotipai, kuriuos pasaulis jau 
seniai paþásta ir þino, jog jais 
þenklinami tik iðskirtiniai pro-
duktai.

Be to, pirkëjai kartu su pa-
kuote gauna ir rûðiavimo ins-
trukcijà, kuri padeda be dide-
liø pastangø ugdyti rûðiavimo 
áproèius ir tinkamai tvarkyti 
pakuoèiø atliekas namuose“, 
– pasakoja I. Baltruðaitienë. 

Kiekvienam prieinama 
prancûziðka kokybë

Nuo ðiol tik IKI parduotu-
vëse pirkëjams siûlomas „Bio 
Village“ produktø asortimentas 
atspindi Prancûzijos gastrono-
mines tendencijas, mat visi 
produktai gaminami puoselë-

jant senàsias vietos kulinarijos 
tradicijas. 

„Naujo mûsø privataus pre-
kiø þenklo asortimentas tikrai 
turi kà pasiûlyti maisto mylëto-
jams. Nuo ekologiðkos kavos, 
arbatos, makaronø, kruopø iki 
sveikesnës sudëties uþkandþiø 
bei padaþø, pieno produktø be 
laktozës – visi gaminiai kruopð-
èiai atrinkti ir pasiþymintys 
turtingu skoniu. Neabejojame, 
kad ðie gaminiai taps daþno 
mûsø pirkëjo sveikesniu pa-
sirinkimu kasdien“, – tikina 
I. Baltruðaitienë, pridurdama, 
jog akylesni pirkëjai jau spë-
jo ávertinti autentiðkus Ðiaurës 
Prancûzijos, Normandijos ar 
Provanso skonius.

R-0756

Naujas privatus prekių ženklas IKI parduotuvių lentynose - „Bio Village“.  IKI nuotr.

LENGVATINËS PASKOLOS 
ÛKININKAMS ÞEMËS ÛKIO 

TECHNIKAI IR ÁRANGAI ÁSIGYTI
Patikimø ir rûpestingø finansø partneriø grupë, veikianti su 

prekës þenklu KREDA, vienijanti 11 ilgametæ patirtá turinèiø 
kredito unijø ir Þemës ûkio paskolø garantijø fondas pasi-
raðë bendradarbiavimo sutartá, kurios pagrindu þemës ûkio 
sektoriui pristatoma nauja finansinë priemonë – „Paskolø 
þemës ûkio technikai ir árangai ásigyti teikimas“.  

Ðios priemonës ágyvendinimui Þemës ûkio paskolø ga-
rantijø fondas  vieðojo konkurso atrankos bûdu finansiniais 
tarpininkais pasirinko Raseiniø kredito unijà, Ignalinos kredito 
unijà, Birþø kredito unijà, kredito unijà Zanavykø bankelis 
bei kredito unijà „Kupiðkënø taupa“, kurios priklauso KRE-
DA grupei ir teiks paskolas ûkio subjektams, uþsiimantiems 
pirmine þemës ûkio produktø gamyba.

Penkios kredito unijos paskolas teiks ne ilgesniam nei 6 metø 
laikotarpiui, didþiausia paskolos þemës ûkio technikai ir árangai 
suma – 70 tûkst. Eur. Paskolos bus teikiamos pagal vidines 
kredito unijø procedûras ir tvarkà. Pagal naujàjà priemonæ 
þemës ûkio subjektai paskolas galës gauti itin palankiomis 
sàlygomis – bendra metinë palûkanø norma teikiamoms pa-
skoloms nevirðys 5 proc., paskolos administravimo mokestis 
nebus didesnis kaip 0,5 proc. paskolos sumos.

Verta paminëti, kad kredito unijos, teiksianèios paskolas 
pagal priemonæ „Paskolø þemës ûkio technikai ir árangai 
ásigyti teikimas“, á Þemës ûkio paskolø garantijø fondà taip 
pat galës kreiptis dël garantijos uþ suteikiamas paskolas. Be 
to, paskolø su garantija gavëjams net trejus pirmus metus 
gali bûti kompensuojama 80 proc. kredito unijoms sumokë-
tø palûkanø, taip pat  kompensuojama 80 proc. garantinës 
ámokos uþ garantijos suteikimà.

Siekis didinti þemës ûkio plëtrà ir modernizacijà regio-
nuose yra vienas ið KREDA grupës unijø prioritetiniø tikslø. 
Nuolatinis domëjimasis þemës ûkio sektoriaus finansiniais 
poreikiais ir aktyvios paieðkos kaip kokybiðkai juos patenkinti 
skatina KREDA grupæ ieðkoti efektyviø ir naudingø finansiniø 
sprendimø. Galimybë lengvatinëmis sàlygomis gauti paskolà 
þemës ûkio technikai ir árangai ásigyti ne tik patraukli savo 
kainodara. Finansinë priemonë á rinkà þengë paèiu laiku, 
kuomet þemës ûkio darbai baigti ir puikus metas pagalvoti 
apie technikos bei árangos atnaujinimà kitam sezonui. 

Dël lengvatiniø paskolø þemës ûkio technikai ir 
árangai ásigyti galima kreiptis á kredito unijà

ZANAVYKØ BANKELIS. 
Baþnyèios g. 11-12, Ðakiai. 

Tel. Nr. +370 345-60447, +370 345 60446. R-
07
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Iniciatyvą bičiulystei 
parodė latviai iš Adaži

„Vis pajuokauju, kad susibi-
čiuliauti su lietuviais reikia va-
žiuoti dar į trečią šalį“,- šmaikš-
tavo meras M.Sprindžiuks.

Ketinimų protokole numa-
tyta bendradarbiauti kultūros, 
švietimo, sporto, turizmo, ver-
slo, sveikatos apsaugos, aplin-
kos apsaugos, viešosios lauko 
erdvės gerinimo ir kitose sri-
tyse, taip pat keistis patirtimi 
tarptautinėse iniciatyvose bei 
ieškoti galimybių bendruose 
investiciniuose projektuose. 
Meras E.Pilypaitis prasitarė, 
jog mus ypač domintų bendra-
darbiavimas per krašto VVG 
projektus, taip pat latvių pa-
tirtis viešos ir privačios part-
nerystės srityje (Public Privat 
Partnership). Apie tai, anot jo, 
jau nemažai kalbėta Dušetyje 
vienos bendros ekskursijos su 
latviais metu.

Tiek Adaži meras, tiek 
administracijos direktorius 
prisistatydami kalbėjo, kad 
turi daug ko pasimokyti iš lie-
tuvių, važiuodami per langus 
matė gražiai išvystytą žem-
dirbystę. Juos ypač domino, 
kaip tvarkosi savivalda, kokia 
Lietuvoje veikia valdymo siste-
ma, nes Latvijoje administra-
cinės teritorinės reformos šiuo 
metu pačiame įkarštyje, ir jos 
kontūrai paaiškės ne greičiau 
nei po pusmečio.

Skirtingai nuo Šakių rajono 
savivaldybės, Adaži, priemies-
tinė Rygos savivaldybė, yra au-
ganti. Bet, anot mero, niekada 
nesusijungs su Ryga, nes jas 
skiria ežeras.  Adaži – prieš 
30 metų buvęs labai stambus 
ir garsus Latvijos kolūkis, 
nesugriovė savo gamybinio 
potencialo, nors žemės ūkio 
čia nebeliko. Šiuo metu Adži 
gyvena 12 tūkst. gyventojų, ta-
čiau po reformos, tikimasi, jų 
skaičius patrigubės. Prasiplėtus 
teritorijai, kalbėjo direktorius 
G.Porietis, savivaldybės ribos 

turėtų pasiekti jūros pakrantę, 
kur planuojama įkurti nacio-
nalinį pajūrio draustinį. Adaži 
sparčiai vystosi pramonė, čia 
investuoja užsieniečiai, ple-
čiasi garsi skandidavų įmonė 
„ORKLA Foods“, beje, veikian-
ti ir Lietuvoje, Adaži įsikūrusi 
tarptautinė NATO pajėgų bazė, 
kurioje nuolat dislokuota apie 
1500 karių. Tai taip pat veikia 
savivaldybės, ir, be abejo, visos 
valstybės ekonomiką.

Žinoma, daug dėmesio 
latviai skyrė valstybei ir sa-
vivaldybei, kurioje susipaži-
no su šakiečiais – Dušečiui. 
M.Sprindžiuks įsitikinimu, su 
šia valstybe draugauti ir ben-
drauti būtina, nes jai, ypač 
iš Baltijos šalių, moralinės 
paramos labai reikia, kad ne-
prarastų tikėjimo ir vilties dėl 
ateities. Labai sunku suvokti, 
kaip reikia gyventi ir kurti at-

eitį, pastebėjo svečias iš Adaži, 
kai dalį valstybės teritorijos yra 
okupavę rusai ir niekas neži-
no, kaip juos iš ten iškrapštyti, 
kaip apskritai šalia to gyventi. 
„Tai dimensija, kurioje kartu 
galime padaryti daugiau, gali-
me padėti jų vaikams, nes ten 
yra nepaprastai sudėtinga ne 
tik politinė, bet ir ekonominė 
situacija – darbą turi tik kas 
penktas gyventojas“,- pasako-
jo jis. O E.Pilypaitis pastebėjo, 
kad sprendžiant ekonomines 
problemas, jiems pirmiausia 
reiktų pakeisti mąstymą, ir per 
Rytų partnerystės programas, 
kuriose Šakių savivalda daly-
vauja, atvykę čia pasimokyti 
tikrai galėtų nemažai, kad ži-
notų, ką pas save daryti.

Meras padėkojo latviams, 
kad, kol pažintis po vizito 
Dušetyje neatvėsusi, jie rado 
laiko ir noro tą bendravimą 

sustiprinti atvažiuodami pas 
mus į svečius.

Po pietų „Centro“ restorane 
svečiai apžiūrėjo miestą – skve-
rą, tvarkomas Siesarties pa-
krantes, V.Kudirkos ir Vasario 
16-osios signatarų paminklus 
bei „Mergaitės“ skulptūrą, 
lankėsi Sporto ir Kultūros 
centruose. Ir, anot E.Pilypaičio, 
jau lapkričio 18 d., kai Latvija 
minės savo Nepriklausomybės 
dieną, kuris nors Šakių kolek-
tyvas toje šventėje būtinai 
dalyvaus, greičiausiai į šventę 
vienos dienos vizitui vyks ir 
mūsų savivaldybės delegacija. 
Juolab kad šioje šventėje bus 
galimybė susitikti ir su Dušečio 
atstovais. Mūsų mero nuo-
mone, kai kartvelams kelias 
iki savo bičiulių prie Baltijos 
toks tolimas, reikia išnaudoti 
kiekvieną jų atvykimą.

LV inf.

Žemdirbiai žada 
protestuoti
Žemdirbių organizacijas 
vienijančios Lietuvos že-
mės ūkio tarybos (LŽŪT) 
atstovai, kurių gretose 
buvo ir Žemės ūkio ben-
drovių asociacijos prezi-
dentas Petras Puskunigis, 
praėjusią savaitę sureng-
tame neeiliniame posėdy-
je kalbėjo apie tai, kaip su-
telkti ūkininkus planuoja-
mai protesto akcijai.

Tiek P.Puskunigis, vadovau-
jantis ir Griškabūdžio žemės 
ūkio bendrovei, tiek jo bendra-
žygiai, priklausantys LŽŪT, ne 
pirmą kartą pasisako apie tai, 
kad reikia stabdyti žemdirbių 
išnaudojimą ir tokią žemės ūkio 
politiką – kaimynams lenkams 
parduodamos ne tik pieninės 
karvės, bet ir pieno ūkiai. Anot 
P.Puskunigio, pastaruosius tre-
jus metus buvo aiškinama val-
džiai apie žemės ūkio svarbą 
šalies ekonomikai, pridėtinės 
vertės kūrimą, norą konkuruoti 
su europiečiais, tačiau reakci-
jos nesulaukta. „Tokius valdžios 
žingsnius vertinčiau kaip val-
džios kenkimą ūkininkams“,- 
sakė P.Puskunigis. Jo paste-
bėjimu, šalyje beveik nebeli-
ko kiaulių, o greitai ir karvių ne-
beapsimokės auginti. „Dažnai 
susitinkame ir kalbamės su val-
džios vyrais, tačiau niekas ne-
sikeičia, todėl reikia imtis kon-
krečių veiksmų“,- įsitikinęs pa-
šnekovas.

Žemdirbiai apie protesto 
akciją prabilo išgirdę apie di-
dėsiančius mokesčius ir ma-
žėsiančią paramą. LŽŪT po-
sėdyje pasisakyta dėl to, kad 

per mažai lėšų skiriama melio-
racijos ir hidrotechnikos stati-
nių priežiūrai ir rekonstrukci-
jai. Ūkininkus piktina ir politi-
kų noras keisti Akcizų įstaty-
mą – padidinti dyzelino (žalio), 
naudojamo žemės ūkyje, akci-
zą nuo 56 eurų už 1000 litrų iki 
146 eurų už 1000 litrų. Taip pat 
LŽŪT nepritaria Finansų minis-
terijos pateiktam Žemės mo-
kesčio įstatymo pakeitimui, ku-
riuo siūloma nustatant žemės 
ūkio paskirties žemės mokes-
tinę vertę didinti koeficientą 
nuo 0,35 iki 0,5 – taip žemės 
mokestis padidėtų net 42 pro-
centais, o žemdirbių pajamos 
žymiai sumažėtų. Aplinkos mi-
nisterija siūlo naują taršos mo-
kestį traktoriams ir kitai žemės 
ūkio technikai, kai mokestis už 
vieną sunaudotą dyzelino toną 
siektų 5 eurus.

Galvota protesto metu trakto-
rius atvaryti prie Prezidentūros, 
o kitą dalį technikos išsirikiuo-
ti rajonų centruose. Vėliau nu-
spręsta ūkininkus sukviesti į sos-
tinę arba prisijungti prie tuo 
pat metu organizuojamų ak-
cijų rajonų centruose, kur trak-
toriai lėtai judėtų miestų cen-
trais. Tačiau suabejota, ar šį kar-
tą žemdirbiai bus vieningi ir ar 
neapsijuoks protesto akciją or-
ganizuojanti taryba, jeigu pi-
kete sudalyvaus tik menka da-
lis ūkininkų.

Protesto akcija numatyta 
lapkričio pabaigoje, o rajono 
ūkininkai ją planuoja aptarti 
lapkričio 8 dieną įvyksiančia-
me tradiciniame žemdirbių su-
sirinkime.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Šakiečiai su latviais apsikeitė dovanomis. Rajono meras Edgaras Pilypaitis svečiams įteikė tradicines 
Šakių herbu paženklintas oficialias dovanas. S.Sinkevičiaus nuotr.
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“Savaitgalis“
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MEMORIA – artimiesiems prisiminti

Pagaliau ir mes einame koja 
kojon su naujovėmis – tampa-
me šiuolaikiškais darbuotojais 
solidžioje įstaigoje, teikiantys 
kokybiškesnes paslaugas“,- kal-
bėjo Šakių pašto vadovė Ona 
Sliesoraitienė.

Ji pripažino, kad pradžia 
bus sunki, todėl ir gyventojai 
turėtų būti pakantesni, tačiau 
neabejojo, kad laiškininkai 
puikiai įsisavins naujoves ir 
operatyviai teiks visas pašto 
teikiamas paslaugas. Nors su 
kai kuriais darbuotojais teko 
atsisveikinti, tačiau likusieji pa-
siryžę dirbti daugiau, už dides-
nį atlygį. „Dabar laiškininkas 
bus savo darbo asas – naudosis 
ne tiks tarnybiniu transportu, 
bet ir išmaniąja planšete, klien-
to namuose priims spaudos 
prenumeratą ir iškart tikslią 
informaciją perduos į centrą, 
priims siuntinius, laiškus ir 
atliks kitas mums priskirtas 
funkcijas. Todėl drąsiai galiu 
sakyti, kad nereikia baimintis 
naujovių“,- teigė pašnekovė.

Pašto dėžutės pamirštos 
ir apleistos

Norint išsikviesti mobilų 
laiškininką reikės skambinti 
nemokamu telefono nume-
riu arba paslaugą užsakyti 
elektroniniu būdu. Tačiau ko-
respondencija keliaus į pašto 
dėžutes, o jų, tvarkingų, anot 
O.Sliesoraitienės, rajone labai 
mažai. „Aš pati apvažiavau 
nemažai gyvenviečių ir tenka 
pripažinti, kad situacija liūdna. 
Laiškininkai buvo labai gerano-
riški ir iki šiol nepareikalavo, 
kad pašto dėžutės būtų su už-
rašytais adresais, tvarkingos. 
Dabar į kiekvienus namus su 
laišku neisime“,- akcentavo pa-
šnekovė. Ji priminė, kad pašto 
dėžutė su užrašytu tiksliu ad-
resu turi būti įrengta prie įva-
žiavimo į namų valdos sklypą. 
Jeigu jos nebus, tai ir korespon-
dencijos nebus kur įdėti, todėl 
gyventojas laiškų negaus – pats 
turės važiuoti atsiimti į paštą. 
„O jeigu nežinos, kad parašytas 
laiškas, tai jis gali taip ir likti  
neperskaitytas“,- susirūpinti 
pašto dėžutėmis ragino Šakių 
pašto vadovė.

Nebus tvarkingų pašto 
dėžučių - nesulauks ir laiškų

Buvo toks atvejis rajone, 
kai rūpestinga laiškininkė ant 
pašto dėžučių surašė gavėjų 
vardus ir pavardes, kad kores-
pondencija nepasiklystų. Bet 
kažkam nepatiko, pasiskundė, 
kad pažeidžiama asmens duo-
menų apsauga, ir teko užrašus 
panaikinti. Tad gyventojams 
teks patiems suskubti įsigyti 
naujas arba atnaujinti senas 
pašto dėžutes, ant jų užrašyti 
tikslų adresą su gatvės pavadi-
nimu ir namo numeriu, tik tada 
spauda, laiškai, žemės ir žemės 
nuomos deklaracijos, kita ko-
respondencija neliks pašto 
skyriuje, bet pasieks adresatą.

Nuolaidžiavo
Anot O.Sliesoraitienės, 

tvarka dėl pašto dėžučių ga-
lioja labai seniai, tik laiški-
ninkai nuolaidžiavo gyven-
tojams ir nereikalavo jų su-
sitvarkyti, atnaujinti užrašų. 
„Gyventojai turi patys supra-
sti, kad Kiduliuose gyvenantis 
laiškininkas tikrai nežinos visų 
Sintautų seniūnijos gyventojų 
ir negalės pristatyti kores-
pondencijos. Tad kiekvienas 
turi jausti pareigą pasirūpinti 
savo laiškų dėžute, o kai ji bus 
įrengta pagal reikalavimus, tai 
ir laiškai bei laikraščiai bus pri-
statyti laiku“,- patikino Šakių 
pašto vadovė. Nauji laiškinin-
kai aptarnaus Lekėčių, Kriūkų, 

Sintautų seniūnijų gyventojus. 
Svarbu ir tai, kad žmonės ži-
notų tikslų savo gyvenamosios 
vietovės adresą.

Pašto dėžutės turi būti 
įrengtos ir prie įvažiavimo į 
sodų bendrijas, tačiau ten, anot 
O.Sliesoraitienės, daugiausia 
netvarkos. Laiškininkai ne-
vaikščios po sodų bendriją ieš-
kodami adresato,- jeigu nebus 
pašto dėžutės su tiksliu adresu, 
tai korespondencijos nebus kur 
dėti. „Jeigu žmonės skųsis dėl 
paslaugų kokybės, teks jiems 
priminti pareigą pirmiau pasi-
rūpinti laiškų dėžute, o paskui 
reikšti nepasitenkinimą“,- įspė-
jo Šakių pašto vadovė.

Daugiau supratimo 
– mažiau problemų

Nuo šios savaitės mobilūs 
laiškininkai startuoja ne tik 
mūsų, bet ir Alytaus, Pasvalio, 
Širvintų, Švenčionių rajonuose. 
Rajono paštui dar trūksta vieno 
laiškininko, o O.Sliesoraitienė 
pasidžiaugė, kad kandidatui į 
šias pareigas galės pasiūlyti 
ne tik sunkų laiškininko krep-
šį, bet ir automobilį, planšetę 
bei darbo rezultatus atitinkantį 
atlyginimą.

„Manau, kad tam kolekty-
vui, kuris dabar dirba, puikiai 
seksis įgyvendinti naujoves. Aš 
jais pasitikiu. Problemų bus dėl 
pašto dėžučių, bet, manau, gy-

ventojai suskubs jomis pasirū-
pinti“,- optimistiškai nusiteiku-
si kalbėjo O.Sliesoraitienė.

Šiandien po rajoną pasklido 
dvylika Lietuvos pašto automo-
bilių, o laiškininkų krepšiuose 
– dešimtys žemės, žemės nuo-
mos mokesčio deklaracijų. Ar 
šis svarbus pranešimas pasieks 
visus adresatus? Tai priklausys 
tik nuo gyventojų supratimo 
paruošti laiškanešiui pašto 
dėžutę.

Kitų metų pirmąjį ketvirtį 
laiškininkai gaus kitas, visiškai 
naujas Lietuvos pašto skiria-
maisiais ženklais apipavida-
lintas transporto priemones.

Mobilaus laiškininko pa-
slauga šalyje veikia jau dvejus 
metus, bet rajone tai – nau-
jiena. Tyrimų bendrovės SIC 
atlikta mobilaus laiškininko 
paslaugomis besinaudojančių 
gyventojų apklausa parodė, kad 
net 73 procentai apklaustųjų 
tokią paslaugą rekomenduotų 
jos neturintiems regionams.

Reikia tikėtis, kad pašto pa-
slaugomis nenusivils ir mūsų 
rajono gyventojai. Juolab kad 
yra numatytas vienerių metų 
pereinamasis laikotarpis, kad 
gyventojai priprastų prie po-
kyčių – be mobilaus laiškininko 
veiks ir įprastas paštas. Tik jis 
dirbs trumpiau, tam tikromis 
valandomis.

UAB „Šakių laidotuvių na-
mai“ drauge su dar devynio-
mis Lietuvos ritualinių paslau-
gų asociacijai priklausančiomis 
įmonėmis spalio 30 dieną prie 
savo patalpų uždegė žvakutes, 
sudėtas į „M“ raidę, reiškiančią 
akcijos MEMORIA (liet. „atmini-
mas“ ) simbolį, taip išreikšdami 
pagarbą tiems, kuriuos palydėjo 

į amžinojo poilsio vietą. Antrasis 
akcijos simbolis papuošė Šakių 
miesto kapines.

Įtaigos vadovė Aurelija 
Grinkevičienė pasakojo, kad prie 
akcijos simbolio žvakelę uždeg-
ti buvo kviečiami visi, kurie arti-
mųjų kapų aplankyti neturi ga-
limybės, žvakės buvo uždegtos 
ir už išėjusiuosius, kurie neturė-

jo artimųjų ar buvo neatpažin-
ti. Akcija MEMORIA, kurią įstai-
gai suorganizuoti padėjo Šakių 
seniūnija, tęsėsi iki lapkričio 2-
osios. Prie šios akcijos žmonės 
prisijungė gana aktyviai, jau lap-
kričio 1-ąją akcijos simbolį pa-
puošė gyventojų uždegtų žva-
kių šviesa.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Ar žemdirbius 
palaikys 
visuomenė?

Neapsikentę žemdirbiai ruo-
šiasi visuotinei protesto akcijai – 
valdžios užmojai veda juos į vi-
sišką neviltį, nes kad ir kiek būtų 
diskutuojama, kad ir kiek trimi-
tuojama, žemės ūkis, bent jau 
vidutinis ir juolab visiškai smul-
kus – miršta, o valgyti norisi vi-
siems. Negana to, traukiantis že-
mės ūkiui ir smukdant jį vis dar 
naujais reikalavimais ir naujais 
įstatymų pataisymais, kurie tik 
didins sąnaudas ir vers didinti pa-
jamas iš eilinio žmogaus, jis kai-
me liks ir be darbo. Neapsimoka 
laikyti karvių, rizikinga augin-
ti grūdus. „Verkti jau nepado-
ru ir neverkiame. Užtenka pa-
sižiūrėti ES pieno supirkimo kai-
nų lentelę ir ten viskas parašy-
ta – mes paskutiniai“,- interviu 
„Delfi“ kalbėjo Lietuvos žemės 
ūkio tarybos pirmininkas, ne-
seniai apie 4–5 mln. eurų in-
vestavusios Griškabūdžio že-
mės ūkio bendrovės vadovas 
Petras Puskunigis. Jis prisipa-
žįsta, kad palyginti su tuo, ką 
skaičiavo statydama naujas fer-
mas ir verslo planą sudaryda-
ma minimaliomis supirkimo 
kainomis, dabar per mėnesį 
bendrovė praranda po 50–60 
tūkst. eurų, ir tokia situacija tę-
siasi daugiau nei pusę metų. O 
kur dar finansiniai įsipareigoji-
mai? Aklai neinvestavome, sako 
P.Pusunigis, viską tikrinome su 
Nacionaline mokėjimo agentūra, 
konsultantais. Tačiau dabar su-
pranta, kad pienininkystės tie-
siog reikėjo atsisakyti, kaip tai 
prieš daugelį metų nutiko su li-
nais, vėliau – su penimais buliais 
ar cukriniais runkeliais. Kai litas 
buvo keičiamas į eurą, o tai nu-
tiko 2015 metų sausio mėnesį, 
už litrą pieno žemės ūkio ben-
drovė gavo po 1,25 lito. Tai be-
veik 35 euro centai. Nuo to lai-
ko visos paslaugos, atlyginimai, 
išskyrus degalus, susilygino su 
euru. Tai reiškia, kad kiek kaina-
vo litais, dabar kainuoja eurais. 
Taigi, jo nuomone, žaliavų kai-
nos turėjo kilti 3–4 kartus, kiek 
ir realios sąnaudos. Dabar gi at-
virkščiai – pienas atpigo. Dar la-
biau jis atpigo smulkiems ar vi-
dutinio ūkio savininkams, jeigu 
jie nepriklauso jokiems koope-
ratyvams, dirba pavieniui. Dėl 
pieno kainos, kiek menu, nuo 
pat atkurtos valstybės pradžios 
buvo kovojama nuolat.  Ir jeigu 
eilinis žmogus, smulkus ar kiek 
stambesnis ūkininkas gali į vis-
ką tiesiog spjauti ir atsisakyti tų 
kelių karvučių, kurios kilogramo 
kaina, kaip sako tame pačiame 
interviu P.Puskunigis, nukrito iki 
1,5 euro už kilogramą, tai reiš-
kia gauti grašius ir stoti į eilę pa-
šalpai gauti, nes išgyventi kai-
me daugiau nėra iš ko, tai to-
kios modernios bendrovės kaip 
Griškabūdžio ir daugybės kitų 
vadovams tenka didžiulė atsa-
komybė – ne tik už savo ateitį, 
ne tik už sprendimus, kurių da-
bar galbūt gailisi, bet ir už dar 
70 dūšių, kurios čia turi darbą, 
galbūt vienintelį pajamų šaltinį, 
gali kurti šeimas, gimdyti vaikus, 
leisti juos į mokyklas ir apskri-
tai tokiu būdu suteikti mieste-
liui, provincijai gyvybę.

Deja, žemės ūkio reikalai kaip 
tam skęstančiajam – paties žem-
dirbio reikalas. Į žemdirbį su de-
rama pagarba praktiškai nė vie-
na šalies valdžia nežiūrėjo rim-
tai. Dėl tiesioginių išmokų, ku-
rios, deja, toli gražu dažnai ne-
padengia sąnaudų, dėl europi-
niams projektams skirtų milijonų 
atrodė, kad žemdirbiai meluoja, 
nors visada aptekę pinigais. Net 
tame pačiame žemdirbiškame 
rajone kaip mūsų, žemės ūkio 
problemos menkai girdimos ir 

sprendžiamos, už juos vienin-
telė iš peties, svarstant mokes-
čius, kaujasi Aušrelė Pukinskienė. 
Atvirkščiai, tai verslo kategorija, iš 
kurios vis dar taikomasi nugręž-
ti, nusunkti, nes čia neva papil-
domas slaptas pinigų rezervas 
politikams savo populiarumui 
didinti ir programoms vykdyti. 
Nors valstybę valdyti atėję „vals-
tiečiai“ prieš rinkimus žadėjo ki-
taip ir vilčių provincijai suteikė 
nemažai. Dabar liko tik vidaus 
rietenos dėl postų, dėl įtakos, ir, 
atsisėdus prie kitų metų biudže-
to dėlionės – uždavinys, iš kur 
paimti pinigų pažadams tesė-
ti. Juk vien tik pratempti tuos 
metelius iki naujo Seimo rinki-
mų neužtenka, kad į jį sutūptų 
tie patys „geradariai“. Ir žemdir-
bių mandagaus beldimo į du-
ris jų ausys negirdi. 

Štai dar rugsėjo viduryje 
Lietuvos žemės ūkio taryba su 
visomis jai priklausančiomis aso-
ciacijomis išplatino Prezidentui 
G.Nausėdai, Seimo pirminin-
kui V.Pranckiečiui ir Ministrui 
Pirmininkui S.Skverneliui skir-
tą atvirą laišką, kuriame prašo 
išgirsti, kad Lietuvos žemės ūkio 
sektorius yra atsakingas beveik 
už pusės šalies teritorijos apgy-
vendinimą ir tvarkymą. Jis ypač 
reikšmingas tiems regionams, 
kurie yra nutolę nuo didžiųjų 
šalies urbanistinių centrų, kad 
kaime vystomas žemės ūkis yra 
vienas iš šalies ekonominio bei 
teritorinio saugumo ir vientisu-
mo garantų, kad paskutinius tre-
jus metus iš eilės dirbęs ekstre-
maliomis sąlygomis, labai ryš-
kiai pajuto klimato kaitos pasek-
mių sudėtingumą ir ekonomi-
nes jo pasekmes. Tačiau Kaimo 
reikalų komitete, kuris labiau-
siai atsakingas dėl būsimų vis 
didesnių ir paveikesnių iššūkių 
ypač gyvulininkystės sektoriuje, 
Paryžiaus susitarimas net nebu-
vo svarstytas, o Seimo posėdy-
je priimtas per minutę. „Mums, 
prieš pradedant nacionalinį ra-
tifikavimo procesą, buvo svarbu 
žinoti būsimus įsipareigojimus 
ir būti tikriems, kad laiku galėsi-
me įvykdyti prievoles“, rašoma 
laiške. Atsakymo į šį klausimą 
Žemės ūkio taryba nesulaukė. 
Taryba nuogąstauja, kad gyvy-
biškai valstybei svarbios žemės 
ūkio problemos ne tik nespren-
džiamos nacionaliniu lygmeniu, 
bet jam taikomi papildomi ne-
adekvatūs reikalavimai. Žemės 
ūkis, sakoma laiške, ne levandų 
laukas, ir negali būti pagal pa-
vienius skundus ar pageidavi-
mus priimamos griežtinimo prie-
monės: „Pasekmes mes jaučia-
me dabar, o ateityje jos dar gi-
lės ir dar labiau pasireikš nedar-
bu, socialine atskirtimi, skurdu. 
Atrodo, turėtų skambėti visų, ne 
tik žemdirbių, pavojaus varpai. 
Bet taip nėra“.

Ar visuomenė supras ir pa-
laikys žemdirbius jų protesto 
metu, ar tik liks pasyvia visuo-
tinės problemos nematančia 
stebėtoja, pasirenkančia len-
kiškus produktus parduotuvė-
se? Ateitis parodys, nes dabar-
tis nieko gero nežada. 

S.Sinkevičiaus nuotr.

Nuo šiandien mobilūs laiškininkai klientus pradės lankyti Lietuvos pašto logotipais pažymėtais 
tarnybiniais automobiliais. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Kas, kur, kada.
Lapkričio 6 d., trečiadienį,

Ðakiø jaunimo kûrybos ir sporto centre
nuo 12.30 val. Forumas - “JAUNIMO SVEIKATA - ATEI-

TIES LIETUVAI“.
Lapkričio 4-16 d.

Kriûkø mokykloje - daugiafunkciame centre
Vyksta Otono Milaðevièiaus fotografijø paroda skirta 

Lietuvos kariuomenës 100-meèiui.
Lapkričio 10d., sekmadienį,

Kriûkø mokykloje - daugiafunkciame centre
16 val. „Muzikiniai duetai Kriûkuose“. Dalyvauja muzi-

kantai ið Marijampolës, Vilkaviðkio, Kudirkos Naumiesèio, 
Jurbarko, Lekëèiø.

Pasirodymą baigė ketvirtfinalyje 

Sąskaitoje - pergalė ir 
pralaimėjimasŽvakutes uždegė ir partizanams 

Reda ČIEČKIŪTĖ 

Jau įprasta, kad lapkričio 
1–ąją kapinės apšviečia-
mos žvakių šviesa, tačiau 
vis dar yra vietų, kuriose 
tamsu, nors būtent ten 
ilsisi mūsų tautos didvy-
riai. Šakių rajone organi-
zuojamos net kelios akci-
jos, kurių metu lankomos 
gyvybes už Lietuvos lais-
vę paaukojusiųjų žūties 
vietos, tvarkomi jų kapai 
ir uždegamos žvakelės. 
Ši kilni misija vykdyta ir 
šeštadienį. 

Reikia saugoti istorinę 
atmintį  

Iniciatyvos „Uždek žvaku-
tę Zanavykijos partizanams“ 
globėja mūsų krašte Lietuvos 
politinių kalinių ir tremtinių 
sąjungos valdybos pirmi-
ninkė šakietė Rasa Duobaitė 
– Bumbulienė pasidžiaugė, 
kad šį kartą žvarbų lapkričio 
2 dienos rytą prie Tremtinių 
memorialo Šakių kapinėse su-
sirinko ne tik minėtos akcijos 
dalyviai, bet ir panašią misiją 
mūsų rajone vykdanti ir prisi-
minti savo protėvius kviečian-
ti „Sintautų akademija“ bei 
Vilniaus zanavykų bendrija. 
R.Duobaitė–Bumbulienė tiki-
no, kad bėgant metams ši akcija 
kinta. Seniau akcijos dalyviai 
į partizanų atminimo vietas 
važiuodavo vienu maršrutu, o 
dabar susirinkę žmonės pasi-
skirsto į kelias grupeles. Taip 
atminimo vietos aplankomos 
visame rajone. 

Neabejingi šeštadienį vy-
kusiai iniciatyvai buvo ir LR 
Seimo nariai, mūsų kraštietė 
Irena Haase ir jau trečią kartą 
šioje akcijoje Šakiuose dalyvau-
jantis Laisvės kovų komisijos 
narys dr. Laurynas Kasčiūnas. 
„Atminimas lieka ne tik žūties 
vietose, bet ir mūsų širdyse, 
kiekvienas turime moralinę 
priedermę pasakoti apie re-
zistenciją, partizanines kovas, 
tremtį, žuvusius partizanus. 
Šiandien prisiminsime tuos, 
kurie žuvo už Lietuvą, Laisvę 
ir Nepriklausomybę, jie kovo-
jo, kad šiandien žmonės galėtų 
kalbėti lietuviškai, giedoti savo 
himną ir džiaugtis, kad gyvena 
laisvoje šalyje“,- kalbėjo Seimo 
narė. O L.Kasčiūnas pastebėjo, 
kad būtent jaunoji karta šioje 
akcijoje užima labai svarbią 
vietą. „Labai svarbu, kad jau-
nimas galėtų išsaugoti mūsų 
istorinę atmintį savo pasako-
jimuose ir juos perduoti savo 
vaikams, turbūt tokia ir yra šio 
pabuvimo kartu esmė. Ta tauta, 
kuri nežino savo istorijos, yra 
linkusi praeities klaidas kartoti. 
Todėl reikia pasakoti savo isto-
riją, kad už mus to nepadarytų 
kiti“,- tikino L.Kasčiūnas.

Akcija „Uždek žvakutę 
Zanavykijos partizanams“ 

rengiama jau septintąjį kar-
tą. O „Sintautų akademijos“ 
direktorius Vitas Girdauskas 
pasakojo, kad Vėlinių oktavos 
laikotarpiu (lapkričio 1-8 die-
nomis) „Sintautų akademija“ 
aplankyti ir sutvarkyti senąsias 
Sintautų valsčiaus kaimų ka-
pinaites bei pagerbti žuvusius 
partizanus kviečia jau 19 metų 
iš eilės. „Lankome, kad būtų 
kuo mažiau pamirštų vietų“,- 
sakė V.Girdauskas. 

Stengėsi nepamiršti nė 
vieno Laisvės gynėjo 

Akcija, kaip ir kasmet, star-
tavo Šakių kapinėse prie me-
morialo Genocido aukoms.  

Pirmiausia dauguma ak-
cijos dalyvių sugužėjo prie 
Giedručiuose esančio kryžiaus, 
pastatyto 1945–1953 metais 
Šakių apylinkėse žuvusiems 
partizanams. Vilniaus zana-
vykų bendrijos pirmininkas 
Kęstutis Vaičiūnas pasakojo, 
kad šis kryžius yra skirtas ne-
žinomų partizanų atminimui, 
kurie po nužudymo būdavo 
žiauriai išniekinami prie stri-
bų būstinės. Aptvarkius kapą, 
sukalbėjus maldą, uždegus 
atminimo žvakeles ir pakei-
tus trispalvės juostelę, kuri 
išdidžiai puošė seną kryžių, 

grupelės pasuko savais keliais. 
„Uždek žvakutę Zanavykijos 
partizanams“ ekipažai pasu-
ko link senojo vandentiekio 
bokšto, taip pat jie žvakutes 
uždegė ir lankėsi Valkų kalvo-
se, Paluobiuose, Mikniškėse, 
Plokščiuose, neaplenktos ir 
Gerdžiūnuose, Kriūkuose, 
Lekėčiuose ir Lukšiuose esan-
čios Laisvės kovotojų žūties 
vietos. Akcijos dalyviai aplan-
kė ir Tauro apygardos vado 
Aleksandro Grybino–Fausto 
bunkerį. 

O „Sintautų akademija“ va-
žiavo Slavikų kryptimi. Jie lan-
kėsi Endrikiuose, Liepalotuose, 
Liaušių miške, Panoviuose, 
Kasikėnuose, Sintautuose, 
Suodžiuose, Gražiškiuose, 
Barzduose, Skaisgiriuose.

Sustojus prie Liepalotų 
kaime esančios atminimo vie-
tos nusikelta ir į 1947 metų 
gruodžio 27–osios įvykius. 
K.Vaičiūnas pasakojo, kad 
šioje vietoje yra žuvę penki 
Žalgirio rinktinės partizanai. 
Anot jo, kai partizanas Juozas 
Lukša–Daumantas 1947 metų 
gruodį kėlėsi per Šešupę, jį ly-
dėjo Pranas Jurgilas. Jam buvo 
įduotas raštelis, kuriame buvo 
kvietimas švęsti šv.Kalėdas 
pas Kušlikytę–Kaunienę. O 

P.Jurgilas šį kvietimą turėjo 
perduoti Kostui Naujokaičiui–
Tautmyliui. Tačiau gruo-
džio 25 dieną partizanus 
užklupo čekistai, jie nušovė 
Praną Nevarauską–Vėją, o 
K.Naujokaitis–Tautmylis grį-
žo prie sužeisto kovos drau-
go ir taip pat buvo nušautas. 
Taip čekistai rado raštelį ir 
sužinojo kitų partizanų buvi-
mo vietą, greitai suformuota 
operatyvinė grupė. Nors če-
kistai partizanų ten nerado, 
tačiau atsekti jų pėdsakai, 
kurie vedė iki Kuncaičio so-
dybos, kur partizanai buvo 
sumigę. Taip šiame kaime 
žuvo Juozas Jakas–Žaibas, 
Vytautas Mažeika–Žilvitis, 
Vincas Runas–Kikis, Jonas 
Spirauskas–Putinas, Vincas 
Tunaitis–Patrimpa, Vytautas 
Jakštys–Žvejys. Gyvas liko tik 
Pranas Jurgilas, jį sužeidė, bet 
partizanas išgyveno ir buvo nu-
teistas lageriu. 

R.Duobaitė–Bumbulienė 
pasakojo, kad praėjusį ketvirta-
dienį šią akciją vykdė ir Kaune. 
Ten yra Kovotojų už Lietuvos 
laisvę Motinai paminklas. Prie 
jo ateiti ir įžiebti žvakelę gali 
tie, kurių giminių ir artimųjų, 
žuvusių miškuose, tiksli mirties 
vieta nėra aiški iki šiol. 

Lapkričio 2–3 dienomis 
Japonijoje, Ucunomijos 
mieste, surengtas 
finalinis pasaulio 3x3 
krepšinio turo etapas. 
Tarp 12 geriausių viso 
sezono komandų buvo 
galima išvysti ir Šakių 
krepšinio klubo „Vytis“ 
pagrindu suburtą Šakių 
„Gulbelės“ komandą. 

Lietuvių komanda, kuriai 
atstovavo Paulius Beliavičius, 
Marijus Užupis, Šarūnas 
Vingelis ir Aurelijus Pukelis, 
kovojo dėl pagrindinio trofė-
jaus ir 50 tūkst. JAV dolerių 
prizo.  Pirmąją varžybų dieną 
lietuviai rezultatu 21:17 nuga-

lėjo Niujorko „Harlem“ (JAV) 
ekipą, o antrajame susitikime 
rezultatu 21:15 įveikė „Jeddah“ 
klubą iš Saudo Arabijos. 

Tačiau turnyro ketvirtfinaly-
je Šakių ekipai sekėsi prasčiau. 
Jie rezultatu 14:21 nusileido 
„Novi Sad“ klubui iš Serbijos. 

Šiose rungtynėse M.Užupis 
pelnė 6 taškus, po 3 pridėjo 
Š.Vingelis ir A.Pukelis, dar 2 
taškus pelnė P.Beliavičius. 

Serbai ir tapo šio turnyro 
nugalėtojais, o Šakių „Gulbelė“ 
užėmė šeštąją vietą. 

LV inf. 

Nacionalinėje krepšinio 
lygoje „VIKINGLOTTO-
NKL“ žaidžiantis Šakių 
„Vytis“ praėjusią 
savaitę vėl vertėsi be 
pagrindinių žaidėjų. 
Nepilnos sudėties 
komandai pavyko 
iškovoti tik vieną 
pergalę. 

Po atkaklios kovos ket-
virtadienį Šakių ekipa na-
muose 82:81 (23:19, 22:17, 
23:28, 14:17) palaužė Joniškio 
„Delikateso“ krepšininkus. Iki 
mačo pabaigos likus 7 mi-
nutėms „Vytis“ dar pirmavo 
70:69, tačiau priešininkai ne-
spaudė ir po kelių sėkmingų 
atakų jie ne tik aplenkė šakie-
čius, bet ir išsiveržė į priekį 
79:71. Laimei, „Vytis“ nepa-
sidavė. Kai Karolis Kokoška 
pataikė iš toli ir įmetė baudų 
metimus, likus pusantros mi-
nutės komandas skyrė vos du 
taškai (77:79). Iki mačo pa-
baigos likus kiek daugiau nei 
30 sek. Rokas Stankevičius 
smeigė tritaškį ir išvedė 
„Vytį“ į priekį – 80:79. Tačiau 
„Delikatesas“ pelnė du taš-
kus ir vėl persvėrė rezultatą 
– 81:80. Likus 4 sekundėms 
Justas Sakalauskas išprovoka-
vo priešininkų pražangą, rea-
lizavo baudų metimus ir įtvir-
tino pranašumą – 82:81.

Geriausiai „Vyčio“ koman-
doje pasirodęs R.Stankevičius 
pelnė 23 taškus (4/5 dvit., 3/4 

trit., 6/7 baudos), atkovojo 3 
ir perėmė 2 kamuolius, at-
liko 3 rezultatyvius perdavi-
mus bei išprovokavo 6 pra-
žangas. Dar 21 tašką pridėjo 
Karolis Kokoška, 13 – Paulius 
Semaška.

Tačiau šeštadienį Šakių 
„Vyčiui“ teko pripažinti 
„Žalgirio-2“ pranašumą. 
Kauniečiai šakiečius palaužė 
rezultatu 89:86 (17:21, 28:27, 
21:27, 23:11). 

Po Gabrieliaus Čelkos 
taškų ketvirtajame kėlinyje 
„Vytis“ buvo priekyje 79:71. 
Tačiau po kelių sėkmingų 
kauniečių atakų jų ekipa iš-
siveržė į priekį 85:81. Prieš 
prasidedant paskutinei mi-
nutei komandos apsikeitė 
tritaškiais, tačiau jaunieji žal-
giriečiai laikė iniciatyvą savo 
rankose 89:84. Domanto Vilio 
taškai dar sumažino Šakių ko-
mandos atsilikimą iki 86:89, 
tačiau savo priešininkų Šakių 
ekipa taip ir nepasivijo. 

Šakių komanda šiame su-
sitikime turėjo tik septynis 
žaidėjus. Rezultatyviausiai 
„Vyčio“ komandoje žaidė po 
19 taškų pelnę Gabrielius 
Čelka ir Domantas Vilys, 17 
taškų įmetė Paulius Semaška, 
16 – Karolis Kokoška, o 15 
Justas Sakalauskas. Laurynas 
Miknevičius ir Markas 
Užukauskas rungtyniavo po 
15 ir 14 minučių, tačiau taškų 
nepelnė.

LV inf. 

Šakių rajone žuvę partizanai lapkričio mėnesį lankomi net dviejų akcijų metu, tačiau šį kartą 
organizatoriai nusprendė susivienyti – susitikti Šakiuose, kur pasiskirstė į grupeles ir aplankė visame 
rajone išsibarsčiusias atminimo vietas. S.Sinkevičiaus nuotr.

Prie atminimo vietų ne tik uždegtos žvakutės, aptvarkytos kapavietės, padėta gėlių ar pakeistos 
trispalvės juostelės, taip pat sukalbėtos maldos ir prisiminta skaudi istorija. 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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Kontaktinė informacija:

Vardas:

Pavardė:

Telefonas:

Kuponas galioja 
iki 2019 m. gruodžio 31d. 

Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
2 kambarių butą I aukšte Liepų g.1, Vo-
niškiuose (40.71m²). Tel. 8-640 32-441.

2 kambarių butą II aukšte Griškabūdžio 
g.36, Šakiuose (53.35m², tvarkingas, 
su baldais). Tel. 8-640 32-441.

2 kambarių butą su daliniais patogu-
mais Šakiuose. Tel. 8-695 76-110.

2 kambarių butą III aukšte iš V Jurbarke 
(54.60m²). Tel. 8-640 32-441.

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

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

Medinį namą J.Basanavičiaus g., Ša-
kiuose (ūkiniai pastatai, 30a sklypas). 
Tel. 8-640 32-441.

Medinį gyvenamą namą Griškabūdyje 
(sklypas 30a). Tel. 8-618 26-158.

Namą su ūkiniais pastatais Paluobiuo-
se. Tel. 8-614 84-671.

6.29a sodą Šilgalių bendrijoje (atlikti 
geodeziniai, yra namukas). Tel. 8-635 
77-950.

12.68a sodą Šilgaliuose. Sklypas tinka-
mas statybai. Tel. 8-611 36-766.

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

4 ha žemės Briedžių k.v. Tel. 8-656 
10-824.

80a žemės Sintautuose, betono mai-
šyklę. Tel. 8-690 88-435.

13 ha žemės ūkio paskirties 
žemę Lypkų k., Griškabūdžio 
sen., Šakių raj. - 110 000€. 
Naudingumo balas 48. Tel. 8-
684 51-551.

Transporto 
priemonės
1998m. AUDI A4 1.6 (74 kW, benzinas, 
sidabrinis, universalas, iš Vokietijos) - 
750€. Tel. 8-601 20-330.

1998m. AUDI A4 2.8 (142 kW, benzi-
nas, mėlynas, universalas, iš Vokietijos) 
- 700€. Tel. 8-601 20-330.

2002m. BMW-525 D (120 kW, iš Vokie-
tijos, Lietuvoje neeksploatuotas, TA iki 
2021 05 mėn.). Tel. 8-626 57-023.

2003m. FORD FOCUS (TA iki 2020 09 
16, naujos žieminės padangos, geros 
būklės) - 550€. Tel. 8-616 95-399.

2005m. FORD GALAXY 1.9 TDI (TA 2m., 
tvarkingas). Tel. 8-676 48-713.

Mažai važinėtą OPEL MERIVA (benzi-
nas - dujos, rida 79 800 km). Tel. 8-614 
29-644. 

2002m. PEUGEOT-307 2.0 (sidabrinis, 
79 kW, TA iki 2021 03 mėn.). Tel. 8-610 
85-154.

2002m. RENAULT MEGANE (TA iki 2020 
09 mėn., benzinas - dujos, automatas) 
- 570€. Tel. 8-613 28-238.

2008m. TOYOTA COROLLA VERSO 2.2D, 
2001m. CHRYSLER GRAND VOYAGER 2.4 
(benzinas - dujos). Tel. 8-611 36-498.

2004m. TOYOTA COROLA D (85 kW). Tel. 
8-625 76-765.

1997m. VW PASSAT 1.9 TDI (66 kW, 
sedanas, raudonas) - 800€. Tel. 8-601 
20-330.

2012 07 mėn. VW TOURAN 1.6D (77 
kW, 7 sėdimos vietos, TA) - 4950€. Tel. 
8-616 49-386.

1994m. VAZ-2121, 2003m. OPEL ASTRA 
D (universalas). Tel. 8-676 48-713.

Autodetalės
Dalimis: Audi A-6, C-4, A-4, B-4, A-80, 
A-100, A-3, VW PASSAT, VW GOLF, VW 
SHARAN, VW TRANSPORTER, VW LUPO, 
BORA, VW POLO, VW CADDY, OPEL AS-
TRA, VECTRA, ZAFIRA, OMEGA, MERI-
VA, RENAULT LAGUNA, ESPACE, SCENIC, 
FORD GALAXY, TRANSIT, FOCUS, MER-
CEDES BENZ SPRINTER, NISSAN ALME-
RA, TINO, CITROEN XSARA PICASSO, 
PEUGEOT 406, ŠKODA OCTAVIA, VOLVO 
V-40, VOLVO S-80, TOYOTA YARIS. Tel. 
8-699 74-655, 8-652 15-699.

Dalimis: 2002m. OPEL VECTRA 2.2D, 
2000m. RENAULT LAGUNA 1.9D. Tel. 
8-662 70-627.

VW GOLF III 1.9D dalimis. Tel. 8-662 
70-627.

TOYOTA AVENSIS skardinius ratlankius 
R16/5x100/541. Tel. 8-609 61-020.

Žiemines padangas 215/65 R16 (4 
vnt.). Tel. 8-686 94-592.

Žiemines padangas 275-45 R21 „Pirrel-
li“, „Scorpion“ (iš Vokietijos), el.dviratį. 
Tel. 8-682 83-836.

Žemės ūkio 
technika
Traktorių MTZ-50 - 1250€, kultivato-
rių su akėčiomis -270€, trivagį plūgą 
- 250€. Tel. 8-615 96-207, Kudirkos 
Naumiestis.

1985m. MTZ-80 (greitis 45, nauja san-
kaba, platūs ratai, kapitaliai suremon-
tuotas), mėšlo šalinimo transporterį 
(lovys). Tel. 8-618 84-197.

Melasą, rankinę žolės sėjamąją, maišų 
siuvimo mašinas, siūlus, pakabinamas 
svarstykles iki 3t, kombinuotuosius pa-
šarus šunims „Tropi“ 3-10-20 kg, 220-
380V grūdų malūnus, traiškytuvus, 
burokų tarkas, pieno separatorius, 
sviestamušes, melžimo aparatus, bul-
vių sodinamąsias, vagorius, šienapjo-
ves, šakų smulkintuvus (benzininius), 
didmaišius, hidraulinius vežimėlius 
paletėms, suvirinimo aparatus, 220V 
kempus, ventiliatorius, 200-600-1000l 
plastmasines talpas, daugiamečių 
žolių sėklas. Pristatome. Tel. 8-658 
97-372.

3 nagų dirvos gilintuvą (kurmis) - 
2000€. Tel. 8-615 45-108.

Traktorinę priekabą perdarytą iš GAZ-
53 automobilio (be dokumentų). Tel. 
8-618 26-184.

2 vagų lenkišką bulvių kasamąją. Tel. 
8-676 00-496.

3m kultivatorių, runkelinę. Tel. 8-612 
98-185.

Priekabą 2 PTS-4 (didžioji, dokumen-
tai) - 780€, „Jumz“, „Karpat“ detales. 
Tel. 8-699 55-549.

Buitinė technika
Televizorius, palydovines ir TV antenas, 
internetinius imtuvus, aktyvines kor-
teles, planšetes, automagnetolas. Tel. 
8-675 12-313.

Šaldytuvus, skalbimo mašinas, džio-
vykles, betono maišykles, cirkuliacinius 
siurbliukus. Tel. 8-616 48-616.

Siuvimo mašinas „Privileg“, „Zigzag“, 
staliukus, fotelį, telefoną „Samsung“. 
Tel. 8-615 30-278.

Skalbykles užkraunamas per viršų, 
priekį, skalbinių džiovykles, mikro-
bangines. Tel. 8-612 15-862.

Šaldiklį - dėžę, šaldytuvą „Privileg“ (su 
3 kameromis apačioje), lauko džiovyk-
les, dviračius. Tel. 8-682 83-836.

Baldai
Juodą televizoriaus staliuką 120x40x40 
(labai geros būklės). Tel. 8-612 33-732.

Dvigulę lovą su čiužiniu 160x200. Tel. 
8-670 42-356.

Naudotus baldus iš Vokietijos: sofas 
- lovas, miegamojo kampus, kušetes, 
miegamojo fotelius, komodas. Tel. 8-
618 26-355.

Dvigules lovas, miegamojo komplektą, 
drabužių spintas, įvairias sekcijas. Tel. 
8-612 15-862.

Virtuvės kampą su dviem kėdėmis, sve-
tainės staliuką, televizoriaus, virtuvės 
stalus, indaują. Tel. 8-682 83-836.

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

Pigiau plastikinius langus, lauko duris, 
aliuminines slankiojančias sistemas. 
Tel. 8-679 19-711.

Ąžuolo, uosio sausas lentas, blankas. 
Tel. 8-628 23-773.

Naudotas ąžuolines lauko duris. Tel. 
8-643 67-330.

Neišpakuotas plastikines du-
ris su stiklu. Atsidaro į dešinę 
pusę. Tel. 8-627 21-499.
Akcija roletams diena - naktis. Langai, 
buto durys, geromis kainomis. Pirkite 
išsimokėtinai. Meistro paslaugos. Tel. 
8-657 59-909.

Medieną. Akcija. Dvigubo pjovimo 
- 105-135€, vieno pjovimo - 55-85€. 
Tel. 8-680 31-771.

Statybinę medieną 15x15, 15x5, 10x10, 
5x5, lentas. Akcija. Tel. 8-607 13-955.

Statybinę medieną. Dviejų pjovimų 
- 90-130€, vieno - 60-95€. Tel. 8-630 
32-028.

4000 vnt. naujų baltų silikatinių plytų 
- 650€. Tel. 8-646 76-247.

Statybinę medieną. Rudens akcija. 
50 procentų nuolaida dviejų pjovimų 
medienai. Tel. 8-630 32-028.

Pigiai obliuotą medieną, lauko dailylen-
tes, apdailos lentas. Tel. 8-630 32-028.

Statybinę medieną. Pjauname pagal 
užsakymus. Gera kokybė - gera kaina. 
Tel. 8-613 71-277.

Drenažinį vamzdį su geotekstile Ø50-
200m - 0.80 €/m. Tel. 8-676 48-854.

Gyvos prekės
Dviejų veršių veršingą karvę. Tel. 8-612 
57-430.

Bevilnius avinukus. Keičiu arba parduo-
du bevilnį aviną. Tel. 8-648 27-276.

Ėringas avis, avį su dviem ėriukais. Tel. 
8-611 66-401.

Nebrangiai gerą ožką. Tel. 8-648 00-530.

Pieningą beragę ožką. Tel. 8-675 99-545.

Didelę kiaulę skerdimui. Tel. 8-620 
94-658.

Mėsines kiaules - 2.20 €/kg. Galima 
rinktis. Tel. 8-620 98-697.

Kiaules skerdimui. Tel. 8-673 46-851.

Po vienų paršų atpenėtą kiaulę. Tel. 
8-616 93-208.

Mėsinius paršelius Lukšiuose. Tel. 8-
616 75-805.

Paršelius, šėmą telyčią. Tel. 8-615 97-346.

6 savaičių paršelius (yra reikalingi pa-
žymėjimai). Tel. 8-621 90-610.

Danielius mėsai arba auginimui. Tel. 
8-640 15-698, Sintautai, Jonas.

Gyvus kalakutus, žąsis - 25€. Tel. 8-683 
62-593.

Triušius veisimui. Tel. 8-698 29-610.

Barzdotus naminius gaidžius. Tel. 8-
611 36-577.

Kaimiškas vištaites. Tel. 8-620 47-255.

„Cinkutės“ gaiduką. Tel. 8-648 77-105.

Kitos prekės
Malkas: pušis (sausuolė) - 20€, 
juodalksnis - 23€, beržas - 25€, 
uosis, ąžuolas - 33€. Vežame 
rąsteliais ir kapotas. Tel. 8-686 
94-789.
Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir bal-
tarusiškus durpių briketus. Tel. 8-677 
44-884.

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

Kokybiškas skaldytas beržines, alksni-
nes malkas, malkas rąsteliais, stambias 
alksnio atraižas. Vežu nemokamai. Tel. 
8-610 45-504, 8-645 34-667.

Malkas: beržines, alksnines (skaldy-
tos, kaladėmis ir rąsteliais), stambias 
supjautas ir nesupjautas (pakais) 
juodalksnio atraižas. Pristatome ne-
mokamai. Tel. 8-602 09-301.

Malkas: beržas - 25€, juodalks-
nis - 23€, ąžuolas - 30€, uosis 
- 33€. Pristatome nemokamai. 
Galime atvežti kaladėmis. Tel. 
8-676 12-020.
Malkas: beržines, juodalksnines, ąžuo-
lines skaldytas, kaladėmis. Tel. 8-634 
09-998.

Nebrangiai beržines, juodalksnines, 
pušines, eglines skaldytas malkas. 
Atvežu greitai. Tel. 8-698 05-768.

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

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

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

Sausas kapotas malkas, pjuvenų bri-
ketus, sausas juodalksnio, beržo ka-
ladėles didmaišiais. Pristatome. Tel. 
8-626 41-082.

Malkas. Turime ir sausų. Tel. 8-655 
16-019.

Sausas kaladėles didmaišiuose. Atvežu. 
Tel. 8-603 28-628.

Sausas kapotas malkas laikomas po 
stogu. Vežame ir mažais kiekiais. Tel. 
8-648 61-061.

Sausas pušines atraižas laikomas po 
stogu. Atvežu. Tel. 8-648 61-061.

Pigiai uosio, beržo, juodalksnio, pušies 
malkas. Tel. 8-626 14-881.

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

Lapuočio malkas, stambias sausas at-
raižas. Tel. 8-630 32-028.

Sausas lapuočio malkas: uosio, beržo, 
juodalksnio, drebulės. Tel. 8-612 98-010.

Uosio, beržo, juodalksnio, drebulės, 
pušies malkas. Turime sausų. Tel. 8-
607 13-955.

Ančių, mėsinių vištų skerdieną. Tel. 
8-648 77-105.

Vištų ir ančių skerdieną. Tel. 8-650 79-
492, 8-688 51-092.

Skintus žieminius obuolius. Tel. 8-687 
96-946.

Kaimiškus lašinius. Tel. 8-695 15-855.

Bulves „Laura“, „Konkordia“ - nuo 
0.10 ct/kg, bulviukus - po 0.05 ct. Ga-
liu atvežti. Tel. 8-698 70-826, 8-610 
11-958.

Bulviukus - 3 ct/kg, bulves „Concordia“ 
- 25 ct/kg, sėklines bulves - 20 ct/kg, 
morkas - 50 ct/kg. Tel. 8-698 40-749.

Dideles, vidutines ir pašarines bulves, 
burokėlius, kopūstus, morkas. Tel. 8-
652 07-803.

Bulves, žieminius česnakus. Tel. 8-616 
93-208.

Dideles bulves, bulviukus, šiaudus „kit-
komis“, kviečius. Tel. 8-686 94-592.

Nerūšinius bulviukus. Tel. 8-615 76-064.

Burokėlius, morkas, raugintus agurkus. 
Tel. 8-650 10-728.

Morkas: geras ir nerūšines. Atvežu. Tel. 
8-653 97-612.

Kviečius, rugius, žirnius, linų sėmenis. 
Galiu sumalti, atvežti. Tel. 8-671 47-452.

Pašarinius runkelius. Tel. 8-601 53-850.

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

Baltus rulonus, rugius, sėjamąją SPU-4. 
Tel. 8-677 59-049.

Įvairių dydžių pavėsines ir lauko bal-
dus. Tel. 8-676 09-807.

Traktoriuką - žoliapjovę (be krepšio) 
- 450€. Perka automobilį iki 800€. Tel. 
8-621 33-468.

Naudotus vokiškus paprastus ir elektri-
nius dviračius. Tel. 8-603 24-694.

Dvi metalines 200l talpas. Tel. 8-610 
45-130.

Dujų balioną. Tel. 8-620 60-348.

Pigiai šašlikines Plokščiuose. Tel. 8-620 
16-165, Juozas.

Juodos spalvos 50-52 dydžių vyriškus 
kostiumus. Tel. 8-615 63-413.

Nedidelį, malkomis kūrenamą katilą, 
šakų smulkintuvus, elektrinius šildytu-
vus, treniruoklius. Tel. 8-682 83-836.

Perka
Tvarkingą 2 kambarių butą žemuti-
niuose aukštuose. Tel. 8-684 40-485.

Žemės ūkio žemę, mišką, kirtavietes, 
apleistus sklypus, sodybas. Tel. 8-624 
53-311.

Miškus išsikirtimui arba su žeme. Atsi-
skaitome iš karto. Tel. 8-647 42-210.

Brangiai įvairios brandos miš-
ką. Atsiskaitome iš karto. Tel. 
8-686 93-198.
Statų mišką su žeme. Už 1 ha mokame 
iki 30 000€. Tel. 8-630 32-028.

Brangiai ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje. Tel. 8-614 
11-114.
Automobilius (lengvuosius, autobusus, 
sunkvežimius, visureigius) aukščiausia 
kaina. Tel. 8-624 36-612.

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

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

Automobilius ardymui. Išrašomi doku-
mentai. Tel. 8-699 74-655.

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

Vištos, vištaitės
Lapkričio 7 d. (ketvirtadienį) 
prekiausime Kaišiadorių raj. paukštyno 10 mėnesių vakcinuotomis, rudomis, gerai 
kiaušinius dedančiomis vištomis ir 4-5-6 mėnesių įvairių spalvų vištaitėmis. 
Priimami užsakymai vištaitėms įsigyti: Tel.: 8-699 26-517.  Prekiausime lesalais. 
Kiduliuose ..............8.00 val.
Žygėnuose .............8.15 val.
Voveriuose .............8.25 val.
Valenčiūnuose .......8.35 val.
Gelgaudiškyje .......8.50 val.
Šakiuose 
(Ūkininkų turguje) ....9.15 val.
Gotlybiškiuose ......9.40 val.
Slavikuose .............9.55 val.

Išdaguose ............10.15 val.
Sintautuose .........10.25 val.
Veršiuose .............10.40 val.
Keturnaujienoje .10.55 val.
K. Naumiestyje ....11.10 val.
Žvirgždaičiuose ...11.25 val.
Degutinėje ...........11.35 val.
Griškabūdyje .......11.45 val.
Paluobiuose ........12.00 val.

Jankuose ..............12.15 val.
Baltrušiuose ........14.40 val.
Barzduose ............14.50 val.
Patašinėje ............15.00 val.
Lukšiuose .............15.25 val.
Liepalotuose .......15.35 val.
Lekėčiuose ...........15.55 val.
Kriūkuose .............16.15 val.
Gerdžiūnuose ......16.25 val.

R-0675

Ūkininko vištos!
Šeštadienį, Šakių ūkininkų turguje, nuo 7.00 iki 9.00 val. 
prekiausime gražiomis, sveikomis raudonomis galvytėmis, 

prieš dėjimą 5 mėn. - 5.50 € ir 6 mėn. - 6.00 € 
(jau deda 70 proc.) įvairių spalvų jauniklėmis vištaitėmis. 

Galima užsisakyti.
Gera kaina - kokybė garantuota.

Tel. 8-630 16-659. R-
07

32

 J. Dainelienės 
įmonė

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

Ypač sausų lapuočių 
(alksnis, bukas) 

medienos pjuvenų 
BRIKETAI.

Granulės, akmens anglis.

Sparčiausiai populiarėjanti 
ekologiško 
ir švaraus 
kuro rūšis

R-
07

57

R-
07
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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,
lapkričio 7 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Gyvenk be skolų.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Bankas“.

LNK 
6.00 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animac.ser.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 VIDO VIDeO.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Valanda su Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Absoliutus blogis. Atpildas“. (f)
0.20 „Begėdis“.

TV3 
6.15 „SR Memories“.
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Trys dienos nužudyti“. (f)
0.20 „Skubi pagalba“.
1.20 „Rezidentas“.

BTV 
6.10 „CSI. Majamis“.
7.05 „Mano virtuvė geriausia“.
8.30 „Stoties policija“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.25 „Daktaras Richteris“.
11.35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Priverstinis kerštas“. (f)
22.50 „Terminatorius“. (f)
1.00 „Visa menanti“.

Penktadienis,
lapkričio 8 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 Gyvenimo spalvos.
13.00 Ypatingas būrys.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Visi kalba. Pokalbių šou.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Everestas“. (f)

LNK 
6.00 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animac.ser.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Valanda su Rūta.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „Galiu rytoj“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Savižudžių būrys“. (f)
23.25 „Ekstremalus greitis“. (f)
1.10 „Niko“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Farai“.
8.55 „Legendinės legendos“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.55 „Namų idėja su IKEA“
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Monstrų universitetas“. Animac.f.
21.35 „Tobulos kopijos“. (f)
23.45 „Pabudimas“. (f)
1.45 „16 kvartalų“. (f)

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.10 „Mano virtuvė geriausia“.
8.30 „Stoties policija“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.25 „Daktaras Richteris“.
11.35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Snaiperis 3“. (f)
23.20 „Priverstinis kerštas“. (f)
1.10 „Detektyvų istorijos“.

Dėl Zitos 
Mačiulaitienės mirties 

nuoširdi užuojauta 
tepaguodžia

Valdos 
DAUNIENĖS

šeimą.
Naujokaičiai

Nuoširdžiai užjaučiame
Marytę 

JURKŠAITIENĘ
dėl sesers mirties.

Janukiškių neįgaliųjų 
klubas

Automobilį nuo 2005m. VW TOURAN, 
VW PASSAT, VW GOLF, AUDI, AUDI A3. 
Tel. 8-672 38-276.

Senus motociklus, jų detales bei lop-
šius. Taip pat visų motociklų techninius 
pasus „Jawa“, „Ural“ ir t.t. Tel. 8-605 
69-845.

Rusišką traktorių. Gali būti su gedimu. 
Tel. 8-656 90-353.

Benzininę žemės dirbimo frezą, sunk-
vežimiuką, ekskavatorių, minikrautu-
vą, lengvojo priekabutę. Tel. 8-672 
38-276.

Senienas, medalius, monetas, žibalines 
lempas, varpelius, gintarą, prieškarines 
nuotraukas, paveikslus ir kt. Tel. 8-687 
97-851.

Bulvių tarkavimo mašiną. Tel. 8-647 
38-238.

Elektrinę runkelių tarkavimo mašiną. 
Tel. 8-627 01-886.

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

Baravykus, raudonviršius. Mokame 
brangiai. Tel. 8-680 31-771.

5-12 mėn. buliuką auginimui. Tel. 8-
687 96-946.

V.Sutkaičio IĮ veršelius, pie-
nines telyčaites - 1.20€, prie-
auglį. Moka PVM, išregistruoja, 
atsiskaito iš karto. Tel. 8-655 
44-847.
2-8 savaičių veršelius. Sveriame 
elektroninėmis svarstyklėmis. 
Tel. 8-686 46-230.
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 kg 
buliukus, telyčaites, „belgus“ augini-
mui. Moka 6-21%, atsiskaito vietoje. 
Tel. 8-699 75-181.

UAB „Raskafas“ brangiai verše-
lius auginimui. Mokame PVM, 
nurašome veterinarijoje. Dirba-
me kasdien. Tel. 8-620 53-868, 
8-693 07-001.

UAB “Galvijų eksportas” bran-
giai pienu girdomus 45-90 kg 
buliukus ir telyčaites, “belgus”. 
Moka 6-21%, atsiskaito iš kar-
to. Tel. 8-646 81-037, 8-612 
34-503.
Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
Kiaules, avis ir veršelius. Nuperkame 
greitai. Tel. 8-626 19-063.

Ieško darbo
Vyras ieško bet kokio darbo. Tel. 8-622 
09-240.

Reikalingi
Reikalingas autošaltkalvis - meistras. 
Darbo užmokestis 600-1200€. Tel. 8-
686 80-556.

Reikalingas darbuotojas auto-
mobilių remontui. Tel. 8-686 
75-537.

Paslaugos
Nestandartiniai baldai. Gaminame 
spintas, virtuvės, prieškambario bal-
dus. Prekyba išsimokėtinai. Projekta-
vimas, montavimas nemokamas. Tel. 
8-607 00-573.

Baldų gamyba ir projektavimas: 
virtuvės, spintos stumdomomis du-
rimis, miegamojo, svetainės, biuro ir 
kiti nestandartiniai korpusiniai bal-
dai. Nebrangiai, kokybiškai ir greitai! 
Konsultuojame, suprojektuojame ir 
sumontuojame nemokamai. Tel. 8-
692 55-941.

Iš savo medienos gaminame duris, laip-
tus, garažo vartus. Tel. 8-648 77-105.

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

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

Šaldytuvų, šaldiklių remontas. 
Suteikiama garantiją. Atvykstu 
į namus. Tel. 8-612 11-236.
Buitinės, palydovinės, eterinės, in-
ternetinės televizijos montavimas, 
instaliavimas, antenų pastatymas. 
Tel. 8-675 12-313.

Remontuoja skalbykles, el.orkaites, 
džiovykles. Atvyksta į namus, suteikia 
garantiją. Tel. 8-670 41-303.

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolomiti-
nę skaldą, akmenukus, žemes 
ir kitas inertines medžiagas. 
Tel. 8-686 80-556.
Vežame žvyrą, smėlį ir kitus krovinius 
(Ežerėlio briketus, Sintautų kaladėles) 
iki 3t savivarčiu. Tel. 8-614 81-211.

Vežu žvyrą, smėlį. Ežerėlio durpių bri-
ketus. Savivarčio iki 4t paslaugos. Tel. 
8-676 12-020.

Nebrangiai atvežame kokybiš-
ką žvyrą, smėlį, plautą smėlį, 
skaldą, akmenukus, juodžemį, 
asfalto drožles ir kt. Vežame 
krovinius (5-10-12-25t). Savi-
varčio su kaušu nuoma. Tel. 8-
662 44-940, www.nprekyba.lt.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, akmenu-
kus ir kitus krovinius. Kasimo darbai ir 
grunto išvežimas. Tel. 8-615 18-521.

Vežame smėlį, kelinį, statybinį 
žvyrą, akmenukus, įvairią skal-
dą, juodžemį, durpes, betoną, 
asfalto drožles ir kt. Savivarčio 
nuoma su manipuliatoriumi 
(5-10-26t). Tel. 8-658 71-343, 
Darius.

Su savivarčiu sunkvežimiu vežu įvairius 
krovinius iki 5t. Pervežu automobilius. 
Tel. 8-620 44-031.

Nebrangiai atvežu žvyro, smė-
lio, akmenukų, skaldos, juodže-
mio, asfalto drožlių (1-12t). Tel. 
8-683 31-480, Jonas.
Vežu žvyrą iki 1.5t ir kitokius krovinius. 
Tel. 8-615 76-064.

Vežu krovinius 7 vietų sunkvežimiu su 
„būda“ iki 3t. Tel. 8-676 48-713.

Pervežu gyvulius, įvairius krovinius iki 
2.5t. Tel. 8-616 75-704.

Keičia dujas Šakiuose. Pasi-
imant pačiam nuolaidos. Tel. 
8-616 93-418.
Sukame gipsą, dažome, tapetuojame, 
betonuojame, dedame plyteles, lami-
natą. Tel. 8-609 75-216.

Darau vidaus apdailos darbus, dažy-
mas, gipso sukimas, plytelių klijavimas, 
tapetavimas, grindų dėjimas ir t.t. Tel. 
8-622 98-333.

Sukame gipsą, kalame plastiką, daily-
lentes, dedame grindis, plyteles, be-
tonuojame, dažome, dedame skystus 
tapetus. Tel. 8-600 00-352.

Atliekame pastatų vidaus apdailos 
darbus: gipso, laminato, parketlenčių 
montavimas; sienų, lubų apšiltinimas 
ir kiti darbai. Tel. 8-614 51-872.

Klijuoju plyteles, ruošiu pagrin-
dus, pristatau medžiagas. Tel. 
8-626 95-967.
Kaminų, lietvamzdžių valymas, skar-
dinimas. Tel. 8-621 99-958.

Smulkūs santechnikos ir remonto dar-
bai. Tel. 8-619 23-279.

Karkasinių namelių, sandėliukų, mal-
kinių statymas. Stogų dengimas. Kiti 
statybos darbai. Tel. 8-631 91-211.

Greitai ir kokybiškai gaminame 
ir įstatome nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklus į kaminus. Pri-
statomi apšiltinti kaminai. Tel. 
8-610 85-100, 8-634 64-490.
Kokybiški nerūdijančio plieno 
kaminų įdėklai, pristatomi 
apšiltinti kaminai, gamyba, 
montavimas, garantija. Tel. 
8-683 75-879.
Stogų, fasadų renovacija, remontas, 
apdaila. Tel. 8-631 91-211.

Dengiame stogus, statome karkasi-
nius pastatus (namus, pirtis, terasas, 
garažus, malkines), apšildome pasta-
tus, montuojame lauko dailylentes, 
liejame pamatus, įrengiame tvoras. 
Tel. 8-614 51-872.

Dengiame stogus su užsakovo arba 
mūsų medžiagomis, lietaus sistemos 
montavimas. Tel. 8-635 56-052.

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

Tvarkingai kasame ir valome 
tvenkinius, rezervuarus. Išlygi-
name žemes, darome pylimus. 
Įvairūs kasimo, krovimo, lygini-
mo darbai. Tel. 8-659 45-419, 
8-686 15-419.
Ekskavatoriaus paslaugos: kasame 
kiemus, tvenkinius, šlaituojame, ka-
nalizaciją, drenažą, gręžiame polius, 
tvarkome gerbūvį. Tel. 8-615 18-521.

Miniekskavatoriaus darbai: 
pamatų šiltinimas, polių gręži-
mas, kiemų pagrindų ruošimas, 
komunikacijų klojimas. Tel. 8-
612 60-121, 8-611 38-896.

Miniekskavatoriaus darbai: kasame 
kanalizacijai, vandentiekiui ir kabeliui. 
Esame Griškabūdyje. Tel. 8-616 08-218.

Melioracijos remontas, vandentiekis, 
kanalizacija, įvairūs žemės kasimo 
darbai. Ratinio ir miniekskavatoriaus 
nuoma. Išrašome sąskaitas - faktūras. 
Tel. 8-646 70-971.

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

Ruošiame automobilius techninei ap-
žiūrai, važiuoklės, variklių, duslintuvų 
remontas, kėbulo virinimas, montavi-
mas, šviesų reguliavimas. Tel. 8-699 
74-655.

Autoelektriko paslaugos. Diagnostika. 
Šviesų reguliavimas. Kondicionierių pil-
dymas ir remontas. Tel. 8-614 55-901, 
Šakiai, Kęstučio g.22.

Remontuoju traktorių, kombainų va-
riklius, vairo hidraulo ir elektros siste-
mas. Virinu pusautomačiu suvirinimo 
aparatu (ir aliuminį). Atvykstu. Tel. 
8-682 92-203.

Pjaunu benzopjūklu malkas, kapoju. 
Trimeriu pjaunu žolę. Tel. 8-630 23-125.

Supjaunu malkas, laidau stambius ava-
rinius medžius, karpau gyvatvores. Tel. 
8-638 93-975.

Nuoma
Išnuomoja 2 kambarių butą II aukšte 
Griškabūdyje. Tel. 8-618 34-557.

Dirbanti moteris išsinuomotų kambarį. 
Tel. 8-681 46-668.

Moteris išsinuomotų butą arba kambarį 
su baldais Šakiuose. Tel. 8-695 44-226.

Įvairūs
Šakių turgelyje, V.Kudirkos g. 104a 
pigiai prekiaujame turkiškomis už-
uolaidomis. Tel. 8-609 36-282.

Parduotuvėje „Lagūna“ nuolaidos iki 
20€. Nauja žieminės avalynės kolekcija.

Sportiškas, sveikai gyvenantis senjoras 
ieško nerūkančios moters gyvenimui. 
Tel. 8-612 84-071.

Gal kas galėtų padovanoti dvigulę lovą, 
minkštą kampą, jei kam atliekama ar 
nereikalinga? Tel. 8-677 19-102.

Dovanoja ožkingą ožką. Tel. 8-675 
63-349.

Dovanoja labai gražius šuniukus. Tel. 
8-677 62-081.

Dovanoja 3 mėn. šuniukus (augs ne-
dideli). Tel. 8-618 68-267.
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UAB “VILMILDA” 

perka galvijus:
- Buliai  iki 1,50 Eur;
- Telyčios  iki 1,40 Eur;
- Karvės  iki 1,30 Eur.

8-611 22874
Atsiskaitome iš karto. R-

07
31
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UAB „Lukšių pieninė“ 

reikalingi 
gamybos 

darbininkai (-ės)
Kreiptis Tel. +370 655 57909
Skambinti darbo dienomis nuo 9 iki 16 val.

R-
07

17

UAB “Dvaro žuvys” 

ieško 
cecho darbuotojų.

Darbuotojai iš Šakių miesto ve-
žami į darbą įmonės transportu. 

Tel.: 8-638 11573.

R-
07

54
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Kalendorius
Saulė 
teka 07 val. 27 min.
leidžiasi 16 val. 37 min.
dienos ilgumas 09 val. 10 min.
45 metų savaitė
Mėnulis - Priešpilnis

Varduvininkai
11.05 Elžbieta, Gedvydė, 

Florijonas, Elzė
11.06 Leonardas, Melanijus, 

Ašmantas, Vygaudė, 
Armantas

11.07 Ernestas, Rufas, Sirtautas, 
Gotautė, Karina

Antradienis,
lapkričio 5 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 Stilius.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Ne)migrantai.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užverbuotas“.
23.45 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.00 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animac.ser.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Nuo... Iki...
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „VIDO VIDdeO“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bus visko.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Piktas vairuotojas“. (f)
0.40 „Begėdis“.

TV3 
7.55 „Namas“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Prieš srovę“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Kaip išsirinkti vyrą“. (f)
23.55 „Skubi pagalba“.
1.00 „Rezidentas“.

BTV 
6.15 „CSI. Majamis“.
7.10 „Mano virtuvė geriausia“.
8.30 „Stoties policija“.
9.30 „Paskutinis faras“.
10.25 „Daktaras Richteris“.
11.35 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.35 „Visa menanti“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena. Humoro šou.
21.00 „Specialistas“. (f)
23.15 „Organų vagys“. (f)
1.20 „Visa menanti“.

Trečiadienis,
lapkričio 6 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Gyvenimo spalvos.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Ypatingas būrys.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Dingę be žinios 1“.
23.45 „Komisaras Reksas“.

LNK 
6.00 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animac.ser.
7.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.55 „Rimti reikalai 2“.
10.25 „Rozenheimo policija“.
11.25 „Supermamos“.
12.00 Bus visko.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 VIDO VIDeO.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šiandien. Po metų.
21.00 „Rimti reikalai 2“.
21.30 Žinios.
22.30 „Šalta naktis“. (f)
0.15 „Begėdis“.

TV3 
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Meilės simfonija“.
12.00 „Atsargiai! Merginos“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 „Moterys meluoja geriau“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „16 kvartalų“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
0.00 „Skubi pagalba“.
1.00 „Rezidentas“.

BTV 
6.05 „CSI. Majamis“.
7.00 „Mano virtuvė geriausia“.
8.20 „Stoties policija“.
9.20 „Paskutinis faras“.
10.15 „Daktaras Richteris“.
11.25 „Privatus detektyvas Magnumas“.
12.25 „Visa menanti“.
13.25 „Mano virtuvė geriausia“.
14.55 „Stoties policija“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Daktaras Richteris“.
18.35 „CSI. Majamis“.
19.30 „Privatus detektyvas Magnumas“.
20.30 Laba diena.
21.00 „Terminatorius“. (f)
23.15 „Specialistas“. (f)
1.20 „Visa menanti“.

Jau nulingavo 90 metų
Pro ilgakasius uosius paupiais.

Gerų, linksmų ir daug laimingų datų
Nusinešė jaunystė praeitin...

Ilgų, laimingų ir džiaugsmingų metų,
Geros sveikatos, nuotaikos žvalios.
Tegul sunkiuos gyvenimo verpetuos

Sėkmė Jus visuomet lydės.
Garbingo jubiliejaus proga

Reginą 
ŽEMAITIENĘ,

gyvenančią Patašinės kaime,
sveikina dukros, sūnus, žentai, marti, 

8 anūkai, 10 proanūkių.

Keliasdešimt medžių - tai miško pradžia.
Lašų keliasdešimt - pirmoji jūros banga.

Keliasdešimt metų - pati gyvenimo gaiva...
55-ojo gimtadienio proga

Kęstutį 
MARTIŠIŲ,

gyvenantį Miliškių k.,
sveikina mama, žmona, seserys, 

Valentinas ir Dalija su šeimomis.

TELELOTO
Tiražo Nr. 1230 Data: 2019-11-03
18 30 35 01 14 34 37
41 54 20 46 10 02 25
64 55 39 32 45 59 31
58 63 24 16 04 11 23
33 71 42 19 50 61 15
68 28 06 (keturi kampai, 
eilutė, įstrižainės)
67 29 74 47 09 38 03
36 17 75 05 44 62 56
66 (visa lentelė)

Laimėjimai:
Visa lentelė  -2 x 10 607 Eur
Įstrižainės   - 35,00 Eur
Eilutė        - 2,00 Eur
Keturi kampai - 2,00 Eur
Papildomi prizai:
Automobilis JEEP COMPASS -
bil.Nr. 0080435, 0251559
Kavos aparatas Delonghi -
bil.Nr. 005*363, 049*393
Kuponas degalams Circle K -
bil.Nr. 019*238, 040*751

Išmanioji apyrankė Xiaomi -
bil.Nr. 043*430, 027*948, 
012*670, 007*744, 036*667, 
032*332, 036*918, 0283218, 
0367357, 0519527, 0421433, 
0249935
Knyga NEREGĖTA LIETUVA -
bil.Nr. 048*757, 0179263, 
0288157, 0015037, 0156893, 
0483932, 032*195
Planš. komp. Samsung TAB A 
T290 - bil.Nr. 030*193
Siurblys-šluota BOSCH 
BBH22041 - bil.Nr. 012*692
Kompiuteris LENOVO IdeaPad 
N4000 - bil.Nr. 031*387
Dėmių šalinimo piešt. 
ELECTROLUX -
bil.Nr. 028*402, 000*782
Kuponas plovyklai Circle K -
bil.Nr. 028*432, 044*447
Radijo žadintuvas Thomson -
bil.Nr. 047*008, 010*134, 
038*491
Telefonas Samsung Galaxy A10  
- bil.Nr. 023*894
Pakvietimas į TV studiją -
026*880, 005*353, 004*313, 
006*098.

Lietus trauktis nežada
Šiandien, antradienį, orus ir toliau lems cik-

lonas. Vyraus apniukęs dangus, o nedideli pra-
giedruliai pasirodys tik labai trumpam. Smarkoko 
pietvakarių, vakarų krypties vėjo genami žemi 
debesys protarpiais vis neš lietų, tad palis dauge-
lyje Suvalkijos vietų. Šiluma dar nepasitrauks, ir 
įdienojus temperatūra kils iki 10-12 laipsnių.

Trečiadienio naktį nedidelis lietus tikėtinas 
tik vietomis. Nemalonus vėjas po truputį rims ir 
suksis iš vakarų, šiaurės vakarų. Atsiradus dau-
giau pragiedrulių ir iš šiaurės plūstant šaltes-
niam orui temperatūra pažemės iki 2-4 laips-
nių šilumos. Dieną debesuotumas vėl padidės, 
tad bus niūru. Kartkartėmis tai vienoje, tai kito-
je Suvalkijos vietoje pasirodys nedidelis lietus. 
Besikeičiančios krypties vėjas išliks nestiprus. 
Jau bus vėsiau, įdienojus tesušils iki 5-7 laips-
nių šilumos.

Ketvirtadienio naktį sulauksime kritulių. Vyraus 
lietus, tačiau gali tarpais pasirodyti ir šlapios 
snaigės. Debesuotas dangus neleis orui atšal-
ti ir vyraus 3-5 laipsniai šilumos. Dieną kritu-
lių tikimybė sumažės, tačiau debesys dar nesi-
trauks. Aukščiausia oro temperatūra kils iki 7-
9 laipsnių.

Penktadienis numatoma sausiausia savaitės 
diena. Žymesnių kritulių nelaukiama. Naktis dar 
išliks gana debesuota, tad temperatūra paže-
mės tik iki 3-5 laipsnių šilumos. Dieną sulauksi-
me daugiau pragiedrulių. Aukščiausia oro tem-
peratūra sieks 9-11 laipsnių.

Savaitgalis vėl numatomas drėgnesnis, tačiau 
išliks gana šilta.

Sinoptikas Paulius Starkus

Dianai Jazukevičienei – 
garbingas apdovanojimas

Spalio 30 dieną 
Marijampolės kultū-
ros centre įvyko 2019 
metų Lietuvos švietimo 
vadovų forumo nuga-
lėtojų apdovanojimai. 
Pretendentai, už kuriuos 
buvo galima balsuoti 
internetu, buvo siūlomi 
septyniose nominacijose. 
Balsavusieji išrinko tris 
nominantus tapti Metų 
neformalaus ugdymo 
vadovu, o komisija nu-
sprendė, kad verčiausia šį 
apdovanojimą gauti yra 
panovietė MB „Lavina LT“ 
vadovė logopedė Diana 
Jazukevičienė.

Mažąją bendriją D.Jazuke-
vičienė įkūrė 2014 metais, bet 
pirmuosius metus buvo vykdo-
ma kita veikla – smaragdinių 
tujų auginimas ir pardavimas, 
taip pat buvo ir kitas pavadini-
mas – „Pašešupio medelynas“. 
Vėliau pavadinimas pakeistas į 
„Lavina LT“, nes atsirado ir kita 
veikla – specialiojo pedagogo ir 
logopedo paslaugos, ugdomųjų 
žaidimų prekyba.

Kad pateks į antrą turą, 
Metų neformalaus ugdymo va-
dove išrinkta D.Jazukevičienė 
suprato tada, kai pamatė, kiek 
daug žmonių palaikymo ir 
balsų sulaukia. „Draugai ra-
gino savo draugus balsuoti. 
Sulaukiau daug palaikymo ži-
nučių. Gavau buvusio auklė-
tinio, kuriam dabar 32 metai, 
žinutę: „Auklėtoja, pavarykit“. 
Kad tapsiu nugalėtoja – nesi-
tikėjau, nors žmonių balsavime 
buvau pirma. Iš trijų nominan-
tų nugalėtoją rinko komisija. 
Sužinojau tik tada, kai buvo pa-
skelbtas nugalėtojas renginio 
metu“,- pasakojo logopedė, pri-
dūrusi, kad šis apdovanojimas 

jai reiškia labai daug. „Ir ašarų 
nesuvaldžiau, kai išgirdau, kad 
esu nugalėtoja. Tai įvertinimas 
ne mano vienos, tai įvertinimas 
mano visos šeimos, įvertinimas 
mūsų vykdomos veiklos pra-
smingumo, įvertinimas moky-
tojo. Ir nereikia skelbti idėjos 
dabar, kad mokytojo profesija 
prestižine taps iki 2025 metų. 
Ši profesija prestižinė turėjo 
būti vakar ir prieš 100 metų, 
nes mokytojas formuoja ir 
ugdo asmenybę, formuoja at-

eitį Lietuvai“,- atvirai kalbėjo 
nugalėtoja.

Metų neformalaus ugdy-
mo vadovės apdovanojimas 
tik dar kartą patvirtina, kad 
D.Jazukevičienė yra savame 
kelyje, kad pasirinkimas mo-
kyti vaikus yra teisingas. „Visi 
mes esame žmonės ir įvertini-
mas mums reikalingas. Nors 
didžiausias įvertinimas yra 
tada, kai vaikas nuoširdžiai 
pasako „aš tave myliu“, arba 
kai tėvai pasako, kad jų vaiko 

kalbą supranta jau ne tik jie, bet 
ir kiti žmonės. Šis apdovano-
jimas buvo skirtas už „Lavina 
LT“ veiklą socialiniame tinkle 
„Facebook“. Šiame puslapyje 
nemokamai dalinuosi už-
duotimis vaikams, taip pat ir 
patarimais, konsultuoju. Ir šis 
apdovanojimas yra ne man 
vienai. Į šią veiklą yra įsukta 
visa šeima. Visi supranta šios 
veiklos prasmę, dirbame sava-
noriškai“,- pasakojo moteris.

LV inf.

Logopedė Diana Jazukevičienė sako, kad šis apdovanojimas jai buvo netikėtas. K.Bagdonaitės nuotr.


