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Kitas 
“Laikraštis Valsčius“ 

išeis vasario 19 d., 
penktadienį.

Gauti tokio masto labdarą 
– lyg laimėti loterijoje 

Reda ZARAUSKIENĖ 

Trečiadienį Šakius pasie-
kė iš pačios Prancūzijos 
važiavęs „kubavykas“, 
prikrautas funkcinių 
elektrinių lovų, medici-
ninių ir įprastų čiužinių, 
stalų, kėdžių, vaikštynių, 
lašelinių stovų ir kitų 
reikiamų priemonių. 
Paramą iš Prancūzijoje 
veikiančios AIMA organi-
zacijos gavusi Kukarskės 
globos namų direktorė 
Asta Pranaitienė sunkiai 
rinko žodžius. Anot jos, 
tokio masto ir kokybės 
paramą Kukarskės glo-
bos namai gauna pirmą 
kartą, o kadangi tokia 
labdara globos įstaigai 
per didelė, ja dalinsis su 
Šakių ligonine.

Ankstyvą ir itin žvarbų tre-
čiadienio rytą į Šakių ligoninės 
kiemą įriedėjęs sunkvežimis 
iš Prancūzijos pargabeno 50 
funkcinių elektrinių lovų, 12 
medicininių čiužinių, 38 įpra-
stus čiužinius, 20 lovų, 20 stalų, 
20 kėdžių, tris masažo stalus, 
300 viengulių ir dvigulių ant-
klodžių, 300 pagalvių, spintų, 
vaikštynių, lašelinių stovų ir 
kitų reikiamų daiktų. Paramą 
pasitikusi globos namų direk-
torė Asta Pranaitienė pasako-
jo, kad su AIMA organizacija 
Kukarskės globos namai san-
tykius užmezgė jau praėjusiais 
metais. 

Tarybos narys žadėjo 
viešai atsiprašyti
Antradienį posėdžiavusi 
savivaldybės tarybos 
Etikos komisija svarstė 
komisijos nuostatų 
pakeitimus ir rajono 
mero Edgaro Pilypaičio 
pareiškimą dėl tarybos 
nario Tomo Skaizgirio 
viešojoje erdvėje 
paskleistos tikrovės 
neatitinkančios 
informacijos, 
žeminančios jo garbę ir 
orumą. Nuotoliniame 
posėdyje dalyvavo visi 
aštuoni Komisijos nariai.

Komisijos pirmininkė, opo-
zicinės Valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos frakcijos narė Judita 
Ambrasienė informavo, jog 
Etikos komisijos nuostatai tu-
rėjo būti pakeisti atsižvelgiant 
į Vietos savivaldos ir Viešųjų 
ir privačių interesų derinimo 
įstatymų pakeitimus, kurie 
įsigaliojo nuo šių metų sausio 
1 dienos. Komisijos nuostatų 
pakeitimai, anot pirmininkės, 
kovo mėnesį bus pateikti tvir-
tinti rajono tarybai. 

Virusas vidutiniškai 
diagnozuojamas 
vienam šakiečiui
Rajono savivaldybės 
duomenimis, COVID–19 
virusu mūsų rajone šiuo 
metu serga 105 rajono 
gyventojai, saviizolia-
cijoje – 176 šakiečiai. 
Ekstremaliųjų situaci-
jų operacijų vadovas 
Redas Juškaitis paskai-
čiavo, jog šią savaitę 
virusas per parą viduti-
niškai diagnozuojamas 
vienam šakiečiui. 

Šakių rajono sergamumas 
per 14 dienų yra 157 atvejai 
100 tūkst. gyventojų, kai 
Lietuvos vidurkis – 298 at-
vejai 100 tūkst. gyventojų. 

Anot R.Juškaičio, iš viso 
mūsų rajone suskaičiuoti 
1194 COVID-19 susirgimai 
nuo pavasario, pasveiko 1035 
gyventojai. Nuo pandemijos 
pradžios COVID-19 nusi-
nešė ir 20 šakiečių gyvybes, 
paskutinė mirtis užfiksuota 
vakar. Lietuvoje nuo pande-
mijos pradžios, trečiadienio 

duomenimis, mirė 2988 žmo-
nės.  R.Juškaitis pridūrė, jog 
ir toliau tęsiamas aktyvus 
pedagogų testavimas Šakių 
mobiliame COVID-19 punk-
te. Kasdien punkte patikrina-
ma iki 45 žmonių. „Vis dar su-
laukiame nemažai mokytojų 
skambučių, Švietimo, mokslo 
ir sporto ministerija pateikia 
vieną informaciją, Sveikatos 
apsaugos ministerija – kitą, 
tačiau sveikatos apsaugos 
ministro įsakymo, jog mo-
kytojams testuotis nereikia, 
neturime, todėl jie testuoja-
si“,- pasakojo R.Juškaitis. 

Jis pranešė, jog šią savaitę 
baigti revakcinuoti visi me-
dikai, vaistininkai, socialinių 
globos namų gyventojai ir 
darbuotojai. Šakius pasiekė 
ir 130 vakcinų, kurios yra 
skirtos pedagogams (100 
„AstraZeneca“ ir 30 „Pfizer“ 
vakcinų). Tačiau pedagogai 
bus pradėti vakcinuoti tik 
pirmadienį. 

Seniūnė
Trečiadienį savivaldybės 

administracijos direktorius 
Dainius Grincevičius pokal-
biui pasikvietė du Valstybės 
tarnybos departamento orga-
nizuotą konkursą Žvirgždaičių 
seniūno pareigoms užimti lai-
mėjusius kandidatus: Egidijų 
Peleckį, kadaise dirbusį savi-
valdybės administracijoje ci-
vilinės saugos specialistu (su-
rinko 8,33 balo), ir Giedrę 
Snudaitienę, Griškabūdžio 
kultūros centro specialistę (su-
rinko 7,81 balo). Direktorius 
po pokalbio pasirinko pasta-
rąją, teigė, kad niekas jo neį-
pareigojo rinktis pagal tai, ku-
ris balų surinko daugiau. Aš 
manau, sakė jis, kad Giedrė 
iniciatyvi, jauna, tikiuosi, kad 
šiokių tokių pokyčių seniūni-
joje padarys gerąja prasme. 
Giedrė Snudaitienė, iki paski-
riant ją seniūne, turi sulaukti 
teigiamos STT pažymos. Tai 
bus jau šeštoji moteris seniū-
nė iš 14 rajono seniūnijose 
dirbančių seniūnų.

Patvirtinti 
Sausio 27 dieną surengta-

me konkurse Šakių „Varpo“ 
mokyklos direktoriaus parei-
goms užimti konkursą laimėjo 
„Varpo“ direktoriaus pavaduo-
tojas Mindaugas Venckūnas. 
Dar vienas konkursas sureng-
tas ir į savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultū-
ros ir sporto skyriaus vedė-
jo vietą. Čia geriausiai pasi-
rodė Šakių „Žiburio“ gimna-
zijos direktorės pavaduoto-
jas Darius Aštrauskas. Šios sa-
vaitės viduryje savivaldybę 
pasiekė ir Specialiųjų tyrimų 
tarnybos išvados, abu kandi-
datai tinkami eiti šias parei-
gas. Tiek naujasis „Varpo“ di-
rektorius, tiek Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vedė-
jas darbą turėtų pradėti dirb-
ti vasario 15 dieną. 

Saugo
Ketvirtadienio rytą Šakių 

rajono savivaldybėje sušauk-
tas nuotolinis Ekstremaliųjų 
situacijų komisijos posėdis. 
Aptaręs COVID-19 situaciją 
Šakių rajone bei epidemijos 
valdymo galimybes, adminis-
tracijos direktoriaus pavaduo-
tojas Redas Juškaitis pasako-
jo, jog gaunant vis daugiau 
COVID-19 vakcinų bendra-
darbiaujama ir su Šakių ra-
jono policijos komisariatu. 
Jis pridūrė, jog vasario mė-
nesį Šakius kas savaitę pasie-
kia apie 200 COVID-19 vak-
cinų, kovo mėnesį numaty-
ta po 600 dozių, o piko mė-
nesiais – balandį-liepą – kas 
savaitę tikimasi gauti dau-
giau nei po tūkstantį vak-
cinų. „Visos vakcinos nebus 
sunaudojamos tą pačią die-
ną, todėl prašome padidin-
to policijos dėmesio objek-
tams, kur laikomas didesnis 
kiekis vakcinų“,- sakė jis.

nukelta į 3 psl.

nukelta į 6 psl.

nukelta į 3 psl.

Beveik dienai gryname ore įdarbintiems ligoninės bei globos namų darbuotojams į pagalbą atskubėjo ir Šakių seniūnijos atsiųsti vyrai. 
Septynių žmonių komanda labdarą iškrovė nuo 9 iki 15 valandos. S.Sinkevičiaus nuotr. 

Valstybės politiko etikos kodeksas galioja ir Tomui Skaizgiriui. 
S.Sinkevičiaus nuotr.
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NUOTOLINIS ŠAKIŲ RAJONO 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS POSĖDIS

Informuojame, jog š. m. 
vasario 19 d. (penktadienį) 10.00 val. vyks nuotolinis 

Šakių rajono savivaldybės tarybos posėdis.  

Informaciją apie jame numatomus svarstyti klausimus ir 
nuotolinius komitetų posėdžių darbo laikus galite rasti sa-

vivaldybės interneto svetainėje adresu www.sakiai.lt.
Sekretoriato vedėja Inga Kanapeckienė R-0085

Vasario 3-9 dienomis rajo-
no policijos komisariate re-
gistruotų įvykių suvestinė-
je – du smurto atvejai, rasti 
du mirusių vyrų kūnai.

Siautėjo
Vasario 8 dieną rajono poli-

cijos komisariatas gavo prane-
šimą, kad S.Banaičio gatvėje, 
Šakių mieste, namuose, vyras 
(gim. 1977 m.) grasino susido-
rojimu sutuoktinei (gim. 1969 
m.). Įtūžęs jis apgadino bute 
esančius baldus ir kitus daiktus. 
Nuostoliai tikslinami. Po konflik-
to sutuoktinis iš namų dingo, 
o policija dėl grasinimo nužu-
dyti ar sunkiai sutrikdyti žmo-
gaus sveikatą pradėjo tyrimą. 
Už šį nusikaltimą gresia viešieji 
darbai, bauda arba laisvės ap-
ribojimas iki dvejų metų.

Girto vyro smurtas
Vasario 3 dieną, apie 14.30 

val., Baltrušių kaime, Barzdų se-
niūnijoje, neblaivus vyras (gim. 
1974 m.) smurtavo prieš sugy-
ventinę (gim. 1973 m.). Moteris 

jautė fizinį skausmą. Policijos 
pareigūnai smurtautojui nusta-
tė lengvą girtumą ir sulaikė. Jam 
gresia baudžiamoji atsakomy-
bė – viešieji darbai arba laisvės 
apribojimas iki dvejų metų.

Rasti dviejų žmonių kūnai
Vasario 5 dieną, apie 10 val., 

policijai pranešta, kad Judrių 
kaime, Kidulių seniūnijoje, na-
muose rastas vyro (gim. 1954 
m.) kūnas. Išorinių smurto žy-
mių nepastebėta. Kūnas išvež-
tas į Valstybinės teismo medi-
cinos tarnybos Jurbarko sky-
rių.

Vasario 3 dieną, apie 9 val., 
savo namuose, Antkalniškių kai-
me, Plokščių seniūnijoje, rastas 
vyro (gim. 1946 m.) kūnas be 
išorinių smurto žymių. Mirties 
priežasčiai nustatyti išvežtas į 
Valstybinės teismo medicinos 
tarnybos Jurbarko skyrių.

Informacija parengta pagal 
Marijampolės apskrities vy-

riausiojo policijos komisariato 
pateiktus duomenis.

Tolerancija smurtui 
gali baigtis ir mirtimi
Rajono policijos komisa-
riato pareigūnai pastebi, 
kad nesantaika šeimose 
pasireiškia smurtu, grasi-
nimais arba bandymu gąs-
dinti. Kitoje savivaldybė-
je buvo atvejis, kai niekas 
nesureagavo, išgirdęs mu-
šamos moters klyksmą, ir 
auka mirė. Ar tokių atvejų 
negali būti mūsų rajone?

Rajono policijos komisaria-
to bendruomenės pareigūnė 
Aušra Mockevičiūtė suskaičia-
vo, kad sausio mėnesį policijos 
komisariate gautas 61 praneši-
mas apie smurtą artimoje aplin-
koje, pradėti septyni ikiteismi-
niai tyrimai. Būna atvejų, sakė, 
ji, kad tyrimo eigoje paaiškėja, 
jog konfliktavo ne giminaičiai, 
todėl tokių nusižengimų nega-
lima vadinti smurtu artimoje 
aplinkoje. Taip pat būta ir me-
lagingų pranešimų, kai polici-
ja kviečiama norint tik pagąs-
dinti savo šeimos narį.

Per sausį rajone smurtavo 
arba sukėlė konfliktą 49 asme-
nys, iš kurių 42 vyrai ir septy-
nios moterys. Todėl galima teig-
ti, jog moterys ramiau vertina 
situaciją ir daugiau problemų 
kelia vyrai. Pagrindinė konflik-
tų priežastis – alkoholis. Net 29 
konfliktus sukėlė nuo alkoho-
lio apsvaigę asmenys.

Dažniau smurtavo ar konflik-
tavo sugyventiniai (15 atvejų), 
o sutuoktiniai rečiau (11 atve-
jų ). Apie smurtą šeimoje arba 
konfliktą policijai pranešė 46 
asmenys, iš kurių aktyvesnės 
moterys – jų buvo 26, 20 - vy-
rai. Kai kurie jų pagalbos šau-
kėsi neblaivūs.

Artimoje aplinkoje daugiau-
sia smurtauta Šakių seniūni-
joje – 36 atvejai, Kudirkos 
Naumiesčio seniūnijoje – 7 at-
vejai, Gelgaudiškio seniūnijoje 
– 4 iškvietimai, po tris konflik-
tus registruota Griškabūdžio 
ir Sudargo seniūnijose, tik po 
vieną kartą dėl smurto parei-
gūnai kviesti į Lukšių, Kriūkų, 
Žvirgždaičių, Slavikų seniūni-
jas.

„Smurtas artimoje aplinkoje 
– dažnas reiškinys, ypač karan-
tino laikotarpiu. Mane labiau-
siai neramina žmonių abejin-
gumas. Teko skaityti informaci-
ją apie įvykį kitame rajone, kai, 
išgirdę klykiančią moterį, kai-
mynai nesureagavo. Norėtųsi 
tikėti, kad mūsų savivaldybė-
je to neatsitiktų“,- kalbėjo pa-
reigūnė.

Jos žodžiais, nedžiugina nei 
statistika, nei agresyvių asme-
nų požiūris, kad mušti ir nuolat 
terorizuoti šeimos narį – įpra-
stas reiškinys. „Reikia pripažin-
ti, kad kaimynai linkę „negirdė-
ti“ ir „nematyti“ smurtaujančių 
šeimų. Todėl prašyčiau – kai-
mynai, išgirskite, pamatykite, 
kas dedasi jūsų pašonėje, pra-
neškite apie smurtą policijos 
pareigūnams, seniūnams, se-
niūnaičiams, tiems, kuriais pa-
sitikite. Anonimišką pranešimą 
galima pateikti el. adresu epo-
licija.lt. Patiriantys smurtą turi 
žinoti, kad gali kreiptis pagal-
bos ir jos tikrai sulauks“,- drą-
sina bendruomenės pareigū-
nė A.Mockevičiūtė.

LV inf.

Klausimas rajono savivaldybės ekstremaliųjų 
situacijų operacijų vadovui Redui JUŠKAIČIUI:
– Rajone skiepytis nuo COVID-19 viruso nesutiko apie 10 procentų 

medikų. Švietimo ministerija buvo pranešusi, kad nesutikę skiepytis ir 
reguliariai tirtis mokytojai bus nušalinami, o vėliau pareiškė, jog mokytojai 
nebus verčiami testuotis. Ar tokios sąlygos keliamos ir medikams? 

– Vakcina ar reguliarus testavimasis yra du skirtingi dalykai. Vakcina nepri-
valoma, o testuotis dirbant tokį darbą – privaloma. Negaliu atsakyti, ar me-
dikams taip pat buvo keltos tokios sąlygos. Tačiau tiek medikai, tiek sociali-
niai darbuotojai, o dabar ir mokytojai privalo testuotis. Niekas ginklo prie 
galvos nedės ir surišęs į punktą jų neveš, bet jeigu mokytojas nesitestuos, aš 
manau, kad jis ir kontakto su vaiku negali turėti. Tokių klausimų dėl testavi-
mosi nekilo nei medikams, nei socialiniams darbuotojams. Viskas daroma pa-
čių žmonių labui.  

Vienur asfaltą klos, kitur 
tik duobes lopys

Loreta BATAITIENĖ

Gyventojai su nerimu 
laukia savivaldybės 
vadovybės žinios, kurie 
keliai šiais metais bus as-
faltuojami ir remontuo-
jami. Jų sąrašą savivaldy-
bės taryba patvirtins šį 
mėnesį, tačiau jau aišku, 
kad ne visi žmonių lūkes-
čiai bus išpildyti.

Poreikis dvigubai 
didesnis

Savivaldybės vietinės reikš-
mės viešųjų ir vidaus kelių tie-
simo, taisymo, rekonstravimo, 
priežiūros, saugaus eismo sąly-
gų užtikrinimo programai šiais 
metais Lietuvos automobilių 
kelių direkcija greičiausiai skirs 
tą pačią, kaip ir kasmet, sumą 
– apie 1,4 mln. eurų. Tačiau po-
reikis yra gerokai didesnis – per 
2 mln. eurų. Pasak savivaldybės 
Ūkio, architektūros ir investici-
jų skyriaus vedėjo pavaduotojo 
Aurimo Staugaičio, tarybos na-
riai turi nuspręsti – patvirtinti 
ar pakeisti parengtą trimetės 
kelių programos objektų sąra-
šą, tačiau korekcijų negali būti 
daug, nes darbų tęstinumui ir 
suplanuotų atlikimui reikia ma-
žiausiai vieno milijono eurų.

„Programa parengta tre-
jiems metams, kad galėtume 
iš anksto planuoti darbus 
– užsakyti projektus ir skelbti 
konkursus dėl darbų atlikimo. 
Taip, pinigų visų poreikių įgy-
vendinimui tikrai neužteks, o 
kurie keliai ir gatvės bus tvar-
komi, spręs taryba“,- kalbėjo 
A.Staugaitis.

Pirmiau dokumentai, 
paskui darbai

Trimetėje kelių programoje 
šiais metais Barzdų seniūnijo-
je už 10 tūkst. eurų numatyta 
atnaujinti žvyro dangą kelio 
ruože Žečkalniai – Buktiškiai. 
Gelgaudiškio miestelyje prasi-
dės Nemuno gatvės, vedančios 
į Skaistakaimio kaimą, asfalta-
vimas (skirta 150 tūkst. eurų, 
viso projekto vertė – 603 tūkst. 
eurų) , taip pat Miško gatvės as-
faltavimas (6,5 tūkst. eurų, kai 
iš viso reikės 298 tūkst. eurų). 
Pušyno gatvės Paluobiuose as-
faltavimui numatyta 178 tūkst. 
eurų ir prasidės investicijos į 
Pievų gatvę Griškabūdyje,- 
darbų pradžiai skirta 6 tūkst. 
eurų.  Savivaldybės tarybos na-
rys Mantas Puskunigis Finansų 
ir verslo komiteto posėdžio 
metu domėjosi, kada bus pra-
dėta asfaltuoti J.Jablonskio gat-
vė Griškabūdyje. Savivaldybės 

meras Edgaras Pilypaitis paaiš-
kino, kad ši gatvė „juda, bet ne 
taip greitai, kaip mes norėtume 
– reikia laukti Vyriausybės do-
kumentų, kad kelias būtų per-
duotas savivaldybės nuosavy-
bėn“. Trimetėje Kelių progra-
moje, tai yra pastaruosius tre-
jus metus, J.Jablonskio gatvės 
asfaltavimas nenumatytas.

Vieniems teko daugiau, 
kitiems – mažiau

Kidulių seniūnijoje asfalta-
vimo darbams bus ruošiama 
Jaunimo gatvė Kaimelio kai-
me ir Salos gatvė Bunikiuose 
(numatyta po 8 tūkst. eurų). 
Kelio į Ilguvą asfaltavimui at-
seikėta 50 tūkst. eurų. S.Nėries 
gatvės Kudirkos Naumiestyje 
asfaltui skirta 150 tūkst. eurų, 
dar 8 tūkst. eurų – Vilties 
gatvės Kudirkos Naumiestyje 
asfaltavimui ir 5 tūkst. eurų 
Žvejų gatvės Panoviuose as-
faltui. Lekėčiuose 92,5 tūkst. 
eurų investicija numatyta 
Medžiotojų gatvei, Ąžuolų 
gatvė Liepalotuose sulauks 
80 tūkst. eurų. Dar 1,44 tūkst. 
eurų skirta Siesarties gatvės, 
esančios Lukšių miestelyje, 
asfalto dangos atnaujinimui. 
Nemaža 170 tūkst. eurų in-
vesticija skirta asfalto dan-
gos įrengimui Pentos gatvėje 
Veršiuose, už 86 tūkst. eurų 
bus klojamas asfaltas ir Novos 
gatvėje Užpjauniuose. Sudargo 
seniūnijoje bus investuojama 
į Grinaičių kaime esančias 
Lauko ir Medžiotojų gatves. 
Didžiausioje, Šakių, seniūnijoje 
asfaltavimo darbai šiais metais 
numatyti Giedručių kaime 

esančiose Draugystės ir Lauko 
gatvėse, taip pat Dzūkų gatvė-
je Girėnuose, Striūpų gatvėje 
Striūpuose, nebus pamirštos 
ir Birutės bei Draugystės 3-oji 
gatvės Šakių mieste.

Plokščių, Slavikų ir 
Žvirgždaičių seniūnijoms šiais 
metais pinigų skirta tik asfalto 
duobių remontui.

Daugiau dėmesio skirs 
kokybei

Vietinės reikšmės žvyrkelių 
greideriavimui ir žvyravimui, 
taip pat žiemos tarnybai lė-
šos skiriamos iš savivaldybės 
biudžeto – kasmet maždaug 
po 385 tūkst. eurų, nors ir šių 
pinigų poreikis kelis kartus 
didesnis.

Pasak A.Staugaičio, jau 
pradėtos šių darbų pirkimo 
procedūros, laukiama ketu-
rių rangovų, kurie keliais rū-
pinsis pagal dislokacijos vie-
tą suskirstytose seniūnijose 
(Lekėčių-Lukšių-Kriūkų seniū-
nijos, Plokščių-Gelgaudiškio-
Kidulių seniūnijos, Šakių-
Slavikų-Sudargo seniūnijos 
ir Kudirkos Naumiesčio-
Sintautų-Griškabūdžio-
Barzdų-Žvirgždaičių seniūni-
jos). A.Staugaitis viliasi, kad 
dvejiems metams nupirkus ke-
lių priežiūros darbus, rangovai 
dirbs atsakingiau ir sąžiningiau. 
Jeigu ankstesniais metais sutar-
tyse būdavo numatytas tik kelių 
greideriavimas ir žvyravimas, 
tai šįkart numatytas ir sniego 
valymas, kelio griovių tvarky-
mas, grunto išvežimas, krūmų 
šalinimas, kelkraščių priežiūra. 
„Kadangi rajone yra tik kelios 

kelių priežiūrą galinčios atlik-
ti įmonės, didelių reikalavimų 
joms nekėlėme, tačiau koky-
bę kontroliuosime“,- kalbėjo 
A.Staugaitis.

Suplanuoti darbai 
nesikeis

Rajono gyventojams svar-
biausia, kad visi keliai būtų 
saugūs, o žiemą – išvažiuojami. 
Pernai išties paklota nemažai 
asfalto, atnaujinta žvyrkelių, 
įrengta gatvės apšvietimų. 
Šakių mieste, Vytauto gatvė-
je, atnaujintas asfaltas, pa-
klotas šaligatvis. Pokyčių yra 
S.Banaičio gatvėje – nauja as-
falto danga, naujas šaligatvis ir 
pėsčiųjų takas. Asfaltu džiau-
giasi Girėnų gatvės Girėnuose 
žmonės, o Draugystės gatvės 
Giedručiuose gyventojai turi ir 
asfaltuotą gatvę, ir apšvietimą. 
Darbai vyko ir jau baigti Striūpų 
gatvėje Striūpuose, Mokyklos 
gatvėje Gelgaudiškyje, P.Ma-
šioto gatvėje Kudirkos Nau-
miestyje, nepamirštas ir 
Plokščių kalnas – Bažnyčios 
gatvė. Žmonėms tarnauja 
Vyšnių gatvė Slavikuose ir 
Tilto gatvė Gotlybiškiuose. 
Asfaltu džiaugiasi ir Gėlių 
gatvės Lekėčiuose bei Plynių 
gatvės Plyniuose gyventojai. 
Dalis asfalto atnaujinta Nykos 
gatvėje Gerdžiūnuose ir Barzdų 
miestelyje esančioje Tujų gat-
vėje.

Savivaldybės atstovai neturi 
priekaištų darbus atlikusioms 
UAB „Parama“, AB „Kauno til-
tai“, UAB „Šalmesta“, AB „Kelių 
priežiūra“, UAB „Mevilsta“, MB 
„Vadoma“.

Rajono keliai tvarkomi ir prižiūrimi pagal turimą lėšų kiekį, bet poreikis yra dvigubai didesnis už 
galimybes, todėl tenka taupyti ir gatvių valymui, ir asfaltavimui. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Savaitės klausimas
Lietuvos himne kalbama apie vienybę. 
Kodėl dabar vienybės nėra? Ar ji 
neįmanoma?

Zita
iš Gelgaudiškio:

– Kaip gali būti vienybė tarp 
engiamo ir engiamojo? Tarp iš-
naudotojo ir išnaudojamojo? 
Tarp to, kuris tyčiojasi ir to, iš 
kurio tyčiojamasi? Man liūdna 
kalbėti ir galvoti apie vienybę, 
kai matau politikus tarsi klapčiu-
kus, atliekančius kažkieno įpa-
reigojimus.

Arūnas
iš Girėnų:

– Kokia gali būti vienybė, 
kai du lietuviai, o trys partijos? 
Kiekvienas turi savo teisybę. 
Taip, esame laisvi, tačiau ar ga-
lime drąsiai sakyti tai, ką galvo-
jame – ar dėl nepatikusios nuo-
monės neprarasime darbo, drau-
gų? Niekada nesakyk, ką galvoji. 
Bendravau su kuo norėjau, važia-
vau ten, kur norėjau… jaučiausi 
laisvas, bet karantinas sustabdė 
mano laisves. Dabar lieka džiaug-
tis buvimu su artimu žmogumi 
ir stebėti, kaip lesyklėlėje prie lango paukšteliai mėgaujasi trupi-
niais ir laisve. Bet ir čia nėra vienybės – svilikas nuveja visus, snie-
gena nuveja zyles, o visų jų nuo obels tyko vištvanagis.

Arturas
iš Šakių:

– Nesutikčiau su tokiu abso-
liučiu teiginiu, kad nėra vieny-
bės – be jos šiandien mes ne-
būtume nepriklausomos laisvos 
valstybės jau ketvirtoje dešimty-
je. NATO bei ES narystės, užtikri-
nančios mums visokeriopą sau-
gumą, taip pat pasiektos ne be 
mūsų visų vienybės ir partijų vie-
ningo sutarimo. Tad esminiuose 
dalykuose mes gebame būti ir 
vieningi, ir ryžtingi, ir išmintin-
gi. Ko, deja, nepasakytum apie 
kasdienybę. Ir tam priežasčių tikrai ne viena ir ne kelios. O esmė, 
ko gero, slypi plačiosios visuomenės nedideliame ekonominiame, 
politiniame išprusime, kai ji nuolat jaučiasi nusivylusi rinkimų re-
zultatais, valdžių sprendimais, nuolat žlungančiomis greito ir so-
taus gyvenimo iliuzijomis. Nors, objektyviai vertinant, mes per 
istoriškai trumpą laikotarpį esame fantastiškai daug pasiekę. Na, 
kita vertus, tam tikra kova, priešybės irgi skatina vienybę, judėji-
mą pirmyn – tokia idėja dominuoja didžiųjų mąstytojų kūriniuose 
dar nuo antikos iki vokiečių klasicizmo filosofijos laikų.

Ramūnas
iš Girėnų:

– Nemanau, kad galima teig-
ti, jog vienybės nėra. Visi abso-
liučiai vieningi negali būti ir ne-
buvo net ir sunkiausiais laikais, 
tačiau tautos vienybė jaučiama 
įvairiose situacijose – politikoje, 
versle, ūkininkavime… Netgi sun-
ku pasakyti, kas labiau žmones 
vienija – sunkumai ar pergalės? 
O gal pačiai tautai trūksta lyde-
rių, kurie vienytų?

Raminta
iš Kriūkų:

– Manau, visų pirma turime 
pradėti kiekvienas nuo savęs. 
Kalbu apie saviugdą, savišvie-
tą. Tam būtinas žvilgsnis į save, 
į savo aplinką, elgesį, bendravimą 
su kitais. Daugiau meilės, pagar-
bos sau ir kitiems, atsakingumo, 
dėkingumo išreiškimas ir išjau-
timas. Įsileiskime daugiau pozi-
tyvumo, kuris mus pakylėja, au-
gina. Tai savaime mus paskatins 

Reda
iš Šakių:

– Vienybę, mano manymu, pir-
miausia turėtų kaip pavyzdį de-
monstruoti mūsų valdžia. Tačiau 
daugiausia pastangų jie skiria ne 
valstybės gerovės užtikrinimui, o 
savo ambicijų demonstravimui. 
Viešos vienas kito patyčios, peš-
tynės dėl geresnio posto, savų 
protegavimas tikrai yra ne pa-
vyzdys jaunajai kartai, kaip turi 
būti dirbama savo tautos ir vals-
tybės naudai. Manau, valstybė ir 
vienybė turi prasidėti nuo tau-
tos elito pavyzdžio.

didesnei bendrystei, norui kurti, augti, tobulėti, dalintis žiniomis 
ir savo gebėjimais. To mums visiems ir linkiu.

Tarybos narys žadėjo viešai atsiprašyti
Esminiai pakeitimai yra 

Komisijos pirmininko pava-
duotojo skyrimo tvarka,- iki 
šių metų jį rinkdavo Komisijos 
nariai, o nuo šiol jis bus skiria-
mas mero teikimu. Šiuo metu 
Komisijos pirmininko pavaduo-
tojo pareigos tenka Komisijos 
nariui, vienam iš visuomenės 
atstovų Aivarui Kasparevičiui, 
Lepšių bendruomenės centro 
nariui. Be jo, Komisijoje yra 
dar du visuomenės atstovai 
– Dalija Černeckienė ir Roma 
Matusevičienė bei penki rajono 
savivaldybės tarybos nariai – 
pirmininkė Judita Ambrasienė, 
Martinas Eimutis, Margarita 
Liukaitienė, Rima Rauktienė ir 
Tomas Skaizgirys. 

Be to, nuostatuose nebuvo 
reglamentuota Etikos Komisijos 
posėdžių skyrimo tvarka, per-
iodiškumas. Komisija į nuosta-
tus įrašė punktą, kad posėdžiai 
bus rengiami pagal poreikį.  

Antruoju klausimu nagrinė-
ta Etikos komisijos nario Tomo 
Skaizgirio etika.

Vasario 7 d. jis socialinia-
me tinkle „Facebook“, savo pa-
skyroje, paskelbė susirūpinimą 

gavęs „prisistatyti nenorėjusio 
piliečio“ laišką, kad meras da-
lyvauja Mišiose, vargonuoja, 
nedėvi veido apsaugos prie-
monių, negana to, anonimas 
„Prakalbo ir apie galimai 
naudojamą spaudimą bažny-
čios tarnautojams ir galimai 
imamus „vokelius“ už vargo-
nininko pareigas“. Pareiškime 
Etikos komisijai meras Edgaras 
Pilypaitis prašo „įvertinti šį ta-
rybos Etikos komisijos nario 
Tomo Skaizgirio akibrokštą 
per Valstybės politikų elgesio 
kodekse išdėstytus principus ir 
pateikti rekomendacijas tary-
bos nariams, siekiant ateityje 
panašių situacijų išvengti“, o 
„dėl vokelių tegul tarnybos 
aiškinasi“.

Pasak J.Ambrasienės, šiuo 
klausimu Komisijos nariai 
daug diskutavo, tačiau tyri-
mo nusprendė nepradėti, nes 
T.Skaizgirys viešai žadėjo mero 
atsiprašyti.

Komisija nusprendė dar 
kartą priminti Politikų elgesio 
kodeksą ir elgesio principus, 
kuriais privalo vadovautis 
valstybės politikai viešaja-
me gyvenime. Tai – pagarba 
žmogui ir valstybei (laikosi 

žmogaus teisių ir laisvių ir jas 
užtikrina, vadovaujasi Lietuvos 
Respublikos Konstitucija ir tei-
se, didina pasitikėjimą valstybe 
ir jos institucijomis); teisingu-
mas (vienodai tarnauja visiems 
žmonėms, nepaisydamas jų 
tautybės, rasės, lyties, kalbos, 
kilmės, socialinės padėties, iš-
silavinimo, religinių įsitikini-
mų, politinių pažiūrų, amžiaus 
ar kitų skirtumų); sąžiningu-
mas (pareigas eina sąžiningai 
ir laikosi aukščiausių elgesio 
standartų, vengia situacijų, 
galinčių paveikti sprendimų, 
kurie sukeltų visuomenėje abe-
jonę, priėmimą); skaidrumas 
ir viešumas (nekelia abejonių 
dėl sąžiningumo priimdamas 
sprendimus, taip pat pateikia 
visuomenei savo elgesio ir 
sprendimų motyvus, visada 
laikosi atvirumo ir viešumo, 
išskyrus įstatymų nustatytus 
atvejus, ribojančius informa-
cijos atskleidimą, deklaruoja 
savo privačius interesus); pa-
dorumas (elgiasi deramai pagal 
einamas pareigas, vengia situa-
cijų, kai politiko elgesys kenktų 
jo ar institucijos, kurioje jis eina 
pareigas, reputacijai ir autori-
tetui, vengia nesąžiningų pra-

našumo siekimo būdų, gautą 
oficialią informaciją naudoja 
tik pareigoms atlikti ir nesi-
pelno iš jos); pavyzdingumas 
(deramai elgiasi visuomenėje, 
laikosi visuotinai pripažįstamų 
dorovės, moralės ir etikos nor-
mų); nesavanaudiškumas (tar-
nauja valstybei ir visuomenės 
interesams, vengia tariamų ar 
tikrų viešųjų ir privačių inte-
resų konfliktų, jiems iškilus, 
imasi visų reikiamų priemonių, 
kad jie būtų išspręsti greitai ir 
atitiktų visuomenės interesus, 
nenaudoja savo pareigų ar pa-
dėties siekdamas daryti įtaką 
kito asmens sprendimui, kuris 
galėtų būtų naudingas politikui 
ar jo artimam asmeniui); ne-
šališkumas (neturi sutartinių 
ar kitų santykių, kurie galėtų 
kliudyti atlikti valstybės poli-
tiko pareigas ir varžytų jo ap-
sisprendimo laisvę priimant 
sprendimus, taip pat yra objek-
tyvus priimdamas sprendimus 
ir vengia išankstinio nusistaty-
mo) ir atsakomybė (atsako už 
savo elgesį viešajame gyvenime, 
priimamus sprendimus ir atsi-
skaito už juos visuomenei).

LV inf. 

Gauti tokio masto labdarą 
– lyg laimėti loterijoje 

Tačiau gauti šios organi-
zacijos paramą, kurią ji do-
vanoja ne tik Lietuvos, bet ir 
Latvijos, Ukrainos, Rumunijos 
ligoninėms bei globos namams 
– sėkmės reikalas. „Dėl labda-
ros pasiūlymo reikia apsispręsti 
per 5 minutes, pavyzdžiui, šios 
siuntos norėjo penki juridiniai 
asmenys, bet mums pasisekė, 
nes sureagavome itin greitai“,- 
prisiminė pašnekovė. 

Stebėdama sunkvežimį 
kraunančius du Šakių ligo-
ninės darbuotojus bei globos 
namų ūkvedį, A.Pranaitienė 
pasakojo, jog ši parama tiesiog 
neįkainojama. „Parama tikrai 
labai didelė, jos vertę nupa-
sakoti labai sunku, bet viena 
funkcinė lova kainuoja daugiau 
nei 1 tūkst. eurų, o jų gavome 
50“,- kalbėjo ji.

Jai pritarė ir Šakių ligoninės 
vyriausiojo gydytojo pavaduo-
toja gydymo reikalams Daina 
Bagdonienė. „Dovanos tokį 
žvarbų rytą labai šildo“,- sakė 
ji. Ir nors ši parama surinkta 
iš Prancūzijos ligoninių ir visa 
įranga jau yra panaudota, ta-
čiau D.Bagdonienė pasakojo, 
jog gydymo įstaiga jau ne kartą 
buvo įsitikinusi, kad iš užsie-
nio atvežtos, nors ir naudotos 
funkcinės lovos, neretai būna 
kokybiškesnės ir mažiau lūžta 
už Lietuvoje įsigytas naujas 
lovas. 

Kol kas labdaros sandėliavi-
mu rūpinsis Šakių ligoninė, o 
atšilus reikiama įranga pasieks 
ir Kukarskės globos namus. 

A.Pranaitienė pasakojo, jog 
artimiausiu metu susitiks su 
Šakių ligoninės vadovu ir pa-
siskirstys gautus daiktus pagal 
poreikius. 

Globos namams teko ap-
mokėti tik transportavimo iš-
laidas. UAB „Siramis“ tolimųjų 
reisų vairuotojas pasakojo, jog 
Prancūzijoje labdara į sunkve-
žimį krauta maždaug septynias 
valandas, tuo rūpinosi šešių 
vyrų komanda. Šakiečiai apsi-

suko šiek tiek greičiau. Įpusėjus 
darbams krovikams į pagalbą 
atskubėjo Šakių seniūnijos bri-
gada, kurią sudarė dar keturi 
žmonės. „Be Šakių seniūnijos 
pagalbos paramą būtume krovę 
iki vėlyvo vakaro. Aš su tokio 
masto ir tokia kokybiška pa-
rama dar nesu susidūrusi. 
Niekada nesame gavę funk-
cinių lovų. Visko yra daugiau 
nei organizacija pažadėjo. Taip 
džiaugiuosi, kad net sunku ap-

sakyti. Labai džiaugiuosi tiek 
ligoninės, tiek Šakių seniūnijos 
bendradarbiavimu, tai - Dievo 
dovana“,- žodžius sunkiai rin-
ko Kukarskės globos namų 
vadovė.

Ne pelno siekianti AIMA or-
ganizacija įkurta 2002 metais. Į 
Rytų šalis AIMA yra išsiuntusi 
apie 200 tokio masto paramos 
sunkvežimių, taip pagelbėdama 
kitoms ligoninėms ar socialinės 
globos įstaigoms.

Duris pagaliau atvers parduotuvės, 
kirpyklos ir grožio salonai

Šią savaitę posėdžiavusi 
Vyriausybė švelnina 
karantino sąlygas ir 
nuo pirmadienio leido 
atsidaryti parduotuvėms, 
kurios turi įėjimą iš 
lauko, grožio salonams, 
kirpykloms, bus 
leidžiama prekyba 
turgavietėse, bet tik 
lauke.

Trečiadienį po posėdžio 
ekonomikos ir inovacijų mi-

nistrė Aušrinė Armonaitė 
komentavo, kad bus „leidžia-
ma veikti nedidelėms par-
duotuvėms, kurios turi įėjimą 
iš lauko ir kurios yra iki 300 
kv. metrų bei užtikrina 20 kv. 
metrų žmogui savo plote. Taip 
pat leidžiama lauko prekyba, 
prekyba gėlėmis, paslaugos, 

kai 20 kv. metrų ir mažesnėje 
patalpoje užtikrinamas vieno 
kliento ir specialisto santykis, 
leidžiamos individualios treni-
ruotės lauke“,- sakė ministrė. Ji 
taip pat teigė, kad turgavietėse 
ne maisto prekių prekyba lei-
džiama tik lauke.

Taigi, pasak Šakių verslo 

informacijos centro direkto-
rės Daivos Palukaitienės, Šakių 
rajone galės atsidaryti praktiš-
kai visos parduotuvės ir grožio 
paslaugas teikiančios įstaigos, 
kai kurios ir karantino metu 
sugebėjo aptarnauti pirkėjus, 
išduodamos prekes.

LV inf.

pradžia 1 psl.

pradžia 1 psl.

Labiausiai Kukarskės globos namų vadovė džiaugėsi funkcinėmis elektrinėmis lovomis, kurių gauta 
net 50. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Su švente, mieli skaitytojai. 
Su gimtadieniu, LIETUVA. 

Ne vienas iš mūsų ankstų 
rytą iškėlęs vėliavą prie savo 
namų, dar prisimena savo 
tėvų pasakojimus apie šią 
šventę. Pasakojimus dar iš 
tų laikų, kai Vasario 16-oji,  
trispalvė ir žodžiai (ar net 
mintys) apie Lietuvos vals-
tybę buvo tabu. Daugeliui iš 
mūsų  buvo pirmos pilietišku-
mo pamokos. Kurias mielai 
prisimename ir po daugybės 
metų, kurias mielai ir vėl per-
pasakojame savo vaikams. 
Kai prie namų keldami vėlia-
vą prisimename, kaip bėgant 
metams keitėsi pačios Vasario 
16-osios supratimas.

Daugiau nei prieš tris dešimtmečius, dabartinių bran-
džių Lietuvos žmonių kūdikystės laikais, tai buvo viltis, kad 
Lietuva kada nors vėl taps nepriklausoma valstybe. Vėliau 
atėjo laikas džiaugsmui, kai mūsų šalies valstybingumas buvo 
atkurtas. Vėliau viena iš didžiausių dovanų buvo suvokti, 
kad per ketvirtį amžiaus tapome normalia Europos valstybe. 
O vėliau atėjo suvokimas, kad patriotizmas ir buvimas pi-
lietišku nėra kažkokia pareiga ar atsakomybė, tam nereikia 
dėti didelių pastangų. 

Na o svarbiausia, kad laisvė suteikia galimybę svajoti be 
ribų. Nes tik svajodami apie atrodytų neįgyvendinamus siekius 
mes galime padaryti daug ir ryškių darbų. Būti pilietišku 
žmogumi, būti savo šalies patriotu – tai svajoti be ribų kuriant 
savo šalies ateitį. Juk svajonės pildosi. Su Vasario 16-aja!

Darbo partijos 
Šakių skyriaus pirmininkas 
Ričardas LekavičiusPo
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Mielieji,
Su Vasario 16-ąja!
Kasdien kurkime ir 
puoselėkime savo 

valstybę ir jos laisvę, 
džiaukimės žmonėmis 

ir jų sėkme, būkim 
laimingi.

Šakių rajono 
savivaldybės meras 
Edgaras Pilypaitis

Vasario 16-osios gimtadienis šį kartą kitoks – be didelių 
iškilmių, be fanfarų, be garsių kalbų ir lozungų,- juos užklojo 
žiema, tarsi ištiesdama mums visiems švarų baltą lapą. 

Po storais sniego patalais pasislėpė signatarų sodybos, keliai 
į jas, dėl pandemijos užsidarė kultūros ir švietimo įstaigos. 

Bet žmonių širdys neužgeso, gyvenimas tęsiasi, gyvenimas, 
kuris žmonių rūpesčiais, darbu ir planais kuria valstybę. 

Tai išbandymų metas visiems, atsakomybės ir pareigos 
metas, kaip niekada, reikalaujantis jautrumo ir bendrystės, 
empatijos ir tolerancijos vieni kitiems. Galbūt tame baltame 
lape ir reiktų pradėti nuo to.

Taigi linkiu visiems – neužgesti, nepavargti, neužsidaryti 
savyje, pasitikėti ir tikėti, kad po žiemos visada išaušta pa-
vasaris, po nakties – diena.

Tegul tas baltas žiemos lapas nusidažo ryškiomis 
Trispalvėmis, kurios mums visada reiškė Laisvę, tegul jis pil-
dosi viltimi ir reikšmingais ateities darbais. 

Pasveikinkime vieni kitus ir savo Valstybę!

Giedrimė Didžiapetrienė, 
“Laikraštis Valsčius“ redaktorė

Apie galimybę padėti 
medikams svajojo seniai 

Reda ZARAUSKIENĖ  

Prasidėjus karantinui 
didžioji dalis studentų 
veiklų taip pat persikėlė į 
virtualią erdvę. Kai vieni 
studentai kantriai laukia 
karantino pabaigos, kiti 
renkasi savanorystę. 
Kaune studijuojančios 
studentės pastiprinimo 
pastarąjį mėnesį 
sulaukė ir mūsų rajono 
medikai. Šakių ligoninės 
Palaikomojo gydymo 
ir slaugos skyriuje 
dirbančiam personalui 
pastarąjį mėnesį talkino 
iš Daukantiškių kaimo 
kilusi Šv.Ignaco Lojolos 
kolegijos socialinio 
darbo studentė bei 
šios kolegijos studentų 
atstovybės prezidentė 
Dovilė Skužinskaitė.

Planą pavyko 
įgyvendinti tik iš antro 
karto

„Studijuodami daug laiko 
skiriame praktikai, tačiau ka-
rantino metu daugelis įstaigų 
laikinai užsidarė arba negalėjo 
priimti studentų. Tad nuspręs-
ta, jog studentai savo praktiką 
gali keisti į savanorišką veiklą. 
Šiuo sunkiu karantino metu 
dažnai girdime žinias apie ap-
sunkusį ligoninių darbą, per-
vargusius medikus, milžiniš-
kus srautus pacientų ir darbo 
rankų trūkumą. O aš nuo pat 
pirmųjų studijų metų svajojau 
apie praktiką ligoninėje. Mane 
traukia socialiniai bei medici-
nos mokslai, be to, visada no-
rėjau padėti žmonėms, o ypač 
tiems, kurie turi problemų su 
sveikata, tad nė kiek nedvejojau 
ir nusprendžiau prisijungti prie 
Šakių ligoninės darbuotojų“,- 
pasakojo savanorišką veiklą ten 
atlikusi Dovilė. 

Antrakursė savanorystę 
ligoninėje turėjo pradėti dar 
gruodžio pradžioje, tačiau, 
kai keliems artimiesiems buvo 
diagnozuotas COVID-19, o ji 
atsidūrė saviizoliacijoje, gera-
noriškus planus teko atidėti. 
„Dėl šių kliūčių mano noras 
padėti ligoninėje dirbantiems 
žmonės tik padidiėjo“,- pasa-
kojo pašnekovė. 

Dovilė prie savanoriškos 
veiklos Šakių ligoninėje pri-
sijungė sausį. Jai dažniausiai 
tekdavo prižiūrėti pacientus, 
juos pamaitinti, taip pat pa-
laikyti švarą ir dezinfekuoti 
patalpas. „Neskaičiavau ligo-
ninėje praleistų valandų. Buvo 
dienų, kai atvykdavau vidurdie-
nį ir išvykdavau vakare, vėliau 
į ligoninę atvykdavau ryte, kad 
padėčiau atlikti dezinfekavimo 
ir švaros darbus, padėti sene-
liams papusryčiauti ir panašiai. 
Laikas ligoninėje prabėgdavo 
labai greitai, darbo taip pat 
buvo, tad netekdavo žvilgčioti 
į laikrodį ar trypčioti vietoje“,- 
pasakojo studentė.

Dovilė tikino, kad nė karto 
nebuvo sudvejojusi dėl savano-
rystės ligoninėje, nebijojo ir dėl 
viruso grėsmės. „Labiau jau-
dinausi dėl pacientų, kuriems 
šis virusas ypač pavojingas ir 
dėl ten dirbančio personalo. 
Visada pasiteiraudavau, kaip 
jie jaučiasi, ar nepavargo, ar 
pailsėjo. Nebijojau karantino 
metu būti gydymo įstaigoje, 
galbūt atvirkščiai, jaučiau dar 
didesnę pareigą padėti būtent 
dabar“,- atviravo mergina. 

Norėjo padėti būtent 
Šakių ligoninei 

Dovilė tikino, kad ją savano-
riškos veiklos metu ligoninės 

personalas ir pacientai pasitiko 
itin šiltai. Studentė pasakojo, 
kad galėjo pažinti ir tikrąjį so-
cialinio darbuotojo ligoninėje 
darbą. „Labai džiaugiuosi, kad 
ten dirbanti socialinė darbuo-
toja, slaugytojos ir gydytojai 
priėmė mane labai šiltai, jie ne-
gailėjo nei žinių, nei nuoširdžių 
patarimų. Savanoriaudama 
sužinojau daug įdomių daly-
kų, jie dalinosi sukauptomis 
žiniomis ir leido stebėti sun-
kesnių pacientų gydymą. Šiame 
skyriuje didžioji dalis pacientų 
yra senyvo amžiaus, tačiau ir 
čia atradau kelis senolius, su 
kuriais pavyko sukurti itin ar-
timą ryšį. Niekada nemaniau, 
kad prisilietimas prie pagyve-
nusio ir visiškai nepažįstamo 
žmogaus man gali suteikti tiek 
daug laimės. Jaučiausi labai 
laiminga, matydama senelių 
šypsenas arba išgirsdama žodį 
„ačiū”, būdavo smagu matyti jų 
šypsenas“,- įspūdžiais dalinosi 
Dovilė.   

Iš Daukantiškių kaimo ki-
lusi mergina pasakojo, jog ga-
lėjo savanorišką veiklą atlikti 
ir tame mieste, kuriame stu-
dijuoja – Kaune, tačiau širdis 
traukė Šakių ligoninės link. Ji 
pasidžiaugė, kad šiuo sunkiu 
metu talkino būtent mūsų 
krašto ligoninei. Be to, anot 
jos, didžiųjų miestų ligoni-
nėms savanorių rasti lengviau 
nei mažesnėms.

„Labai džiaugiuosi, kad 
šiuo sunkiu laikotarpiu galė-
jau į sunkumus pažvelgti ir iš 
kitos pusės. Nors savanoriška 
veikla ligoninėje jau baigėsi, 
prasideda nauja sesija, tačiau 
labai prisirišau prie ten dirban-
čio personalo bei skyriuje gy-
domų pacientų. Tad išeidama 
palikau savo kontaktus – jei-
gu tik reikės, esu pasiruošusi 
savanoriauti toliau“,- žadėjo 
studentė. 

Dovilė džiaugėsi, jog turėjo galimybę padėti medikams būtent 
pandemijos metu. Asmeninio archyvo nuotr.
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Mielieji,
Sveikinu Jus su Lietuvos 

valstybės atkūrimo diena! 
Jonas Basanavičius kadaise 
rašė: „Jei per mūsų darbus 
Lietuvos dvasia atsikvošės, 
tąsyk mums ir kapuose bus 
lengviau smagiau ilsėtis“.

Branginkime ir 
puoselėkime laisvės 

palikimą. 
Vardan protėvių 
ir vardan vaikų.
Vienybė težydi!
Jūsų Seimo narys
Giedrius Surplys

Valstybės nebus be piliečių, be šeimos ir bendruomenės
Vasario 16-oji kiek-
vieno mūsų širdyse ir 
gyvenime įsirėžusi per 
asmenines patirtis, su-
vokimą, pilietiškumo 
laipsnį, atsakomybę. Per 
tai, kiek kiekvienam iš 
mūsų svarbi valstybė, 
jos Nepriklausomybė ir 
ateitis. Valstybės gimta-
dienio, Vasario 16-osios, 
išvakarėse Gelgaudiškio 
kultūros centro direktorė 
Diana Šležienė šia tema 
nutarė pakalbinti gelgau-
diškietį, savo bendruo-
menės narį, rajono merą 
Edgarą PILYPAITĮ.

– Įdomu sužinoti, kada 
Jūsų gyvenime atsirado 
Trispalvė, kada suvokėte, 
kas yra laisva Lietuva?

– Sunku atgaivinti vis-
ką iš eilės, bet kai prasidė-
jo Persitvarkymo sąjūdis, 
Gelgaudiškio keramikos par-
duotuvės pardavėja man šnip-
šetelėjo, ar tu, vaikeli, žinai, 
kokia buvo mūsų vėliava? Ne, 
sakau, nežinau. Buvau dar pa-
augliukas. Tada parėjau namo 
ir galvojau, iš kokios medžiagos 
galėčiau Trispalvę pasidaryti. 
Susiradau tokius persišviečian-
čius kaspinus, išsikarpiau iš tų 
kaspinų vėliavėlę ir prisisiuvau 
prie marškinių. O kai mama ve-
žėsi mus, vaikus, pas savo drau-
gę į Karaliaučių, ten buvome 
apšaukti nacionalistais.

– Galima sakyti, kad lyg 
ir nukentėjote...

– Galima sakyti, kad jau-
čiausi kaip koks Laisvės kovų 
dalyvis. Bet ne, iš tiesų – ne. 
Galbūt buvo vaikiškas įdo-
mumas, nes visą laiką jaučiau 
priešiškumą sovietizmui. 
Pirmiausia nuo tos santvar-
kos nukentėjau kaip einantis 
į bažnyčią. Tais laikais religija 
buvo ir kaip priešprieša so-
vietinei santvarkai, ir, matyt, 
nepriklausoma Lietuva, tas 
nacionalizmas gerąja prasme, 
buvo jam kaip opozicija.

– Šiandien esate Šakių 
rajono meras. Valstybės tar-
nautojas. Kaip suprantate, 
kas yra tarnystė Lietuvai, 
tarnystė valstybei?

– Valstybės tarnautojas yra 
šiek tiek kita kategorija, meras 
renkamas kaip politikas. Bet ir 
vienas, ir kitas turi būti anga-
žuotas tarnystei žmonėms. Nes 
kas yra tarnystė be žmonių? 
Tai būtų esminis klausimas. Ir 
kai į jį teisingai atsakai, viskas 

teisingai ir susidėlioja – pagal 
lygybės, teisingumo, univer-
salumo principą, kad dirbi ne 
atskirai žmonių grupei, ne gru-
puotei, ne pagal partines linijas 
ar dar kažkokius įsitikinimus, 
bet visiems žmonėms. Kai 
tai suvoki, atsiranda teisinga 
tarnystės Lietuvai, tarnystės 
valstybei samprata. Nežinau, 
ar būtų galima tiesiogiai susie-
ti, bet perskaičiau futbolininko 
Pele atsakymą į klausimą, kas 
yra sėkmė. Mes kalbame apie 
gerovės valstybę. O aš galvo-
ju apie sėkmės valstybę, nors 
tie žodžiai labai artimi. Mes 
visi norime būti sėkmingi, 
net mama, išleisdama vaiką į 
mokyklą, linki sėkmės. Ir man 
mama, kai važiuoju į darbą, 
linki sėkmės. Kas yra sėkmė? 
Pele pasakė, kad sėkmė nėra 
atsitiktinumas, sėkmė yra 
ilgo, nuoširdaus, kruopštaus, 
pasiaukojančio darbo rezul-
tatas. Mokslo ir, svarbiausia, 
meilės tam, ką darai, išraiška. 
Pamąsčiau, kad labai talpu. 
Sėkmė savaime nenukrenta, 
tu ją pats turi nusikalti. Lygiai 
tas pats su sėkminga Lietuva 
– jos irgi mums niekas šiaip sau 
nepadovanojo ir nepadovanos, 
sėkminga ji bus tiek, kiek mes 
patys ją kursime. Darbštumu, 
kūrybiškumu, išsilavinimo sie-
kimu. Labai svarbu švietimas 
– kad nesektume kokiomis 
nors klišėmis, o atrastume 
sau tinkantį kelią. Čia tikriau-
siai ir yra tie raktai ir į sėkmę, 
ir į tarnystę.

– Užsiminėte apie politi-
kus. Sakoma, kad politikai 
tarnauja tautai, tarnau-
tojai – valstybei. Bet mūsų 
dienomis ne visiems tai iš-
eina. Nemažai jų ateina ne 
tarnauti, o valdyti. Kodėl, 
Jūsų manymu, taip atsitinka? 
Sėkmę juk taip pat kiekvienas 
supranta skirtingai.

–  Galbūt kažką atsineša iš 
savo aplinkos... Kiekvieną atvejį 
tikriausiai reiktų aiškintis atski-
rai. Vienu atveju galbūt tai yra 
spragos per vaikystės patirtis, 
vidiniai kompleksai. Galbūt kas 
nors tuos kompleksus bando 
užglaistyti arba kompensuo-
ti tuo, ko neturėjo niekada 
– gauta galia. Bet gauta galia 
turi įgalinti daryti, o ne suvokti, 
kad aš visagalis, stiprus. Net ir 
silpnas gali turėti labai didelę 
galią, jeigu tik mokės išnaudoti 
visus niuansus ir tam apjungti 
visus aplink jį esančius kom-
ponentus. Tiek sėkmei, tiek tai 
pačiai tarnystei. 

– Vadinasi, tai – asmeny-
bės reikalas?

– Asmenybės ir požiūrio. 
Manau, kad labai svarbu yra 
požiūris. Jeigu tu norėsi tik 
gauti, tai viskas į tai ir koncen-
truosis. Galios aš irgi noriu, bet 
vien dėl to, kad, turėdamas jos, 
galėčiau padėti kitam, įgalinti 
kitą. Čia būtų tarsi jos atidavi-
mas. Man nuo mažens įskie-
pyta, gal vėl iš tos bažnytinės, 
religinės patirties, kad reikia 
kažką būtinai duoti kitam, 

padėti. Net, atsimenu, eidamas 
iš darželio pasiimti brolį, jaus-
davau malonumą jo auklėtojai 
nunešti kokią gėlę... Gal per 
daug kalbu per savo asmeninę 
patirtį, bet iš tiesų net nežinau, 
nuo ko pradėti kalbėti. Tai la-
bai individualu ir labai sunku 
kalbėti už kitą. Gal kitam at-
rodo, kad nesu toks, koks pats 
jaučiuosi esąs, tai irgi, matyt, 
problema, kad žmonės turi 
labai daug nepasitikėjimo. Ir 
tai vienas iš kliuvinių tarnys-
tei, apie kurią kalbame, ben-
dradarbiavimui. Mes dažnai 
kalbame apie bendruomenes, 
bet iš tiesų tų tikrųjų bendruo-
menių yra labai mažai arba jos 
yra tik tam tikro lygmens. Vis 
tiek vyrauja individualizmas 
ta prasme, kad aš pats sau, tik 
už save esu garantuotas, tik aš 
savęs nepavesiu, o jau kitas tai 
mane apsuks, manimi pasinau-
dos. Tas bruožas ėmė jaustis ne 
taip seniai. Šitas bruožas mums 
galbūt ir neleidžia pasiekti lau-
kiamo proveržio. Vienas daly-
kas – vyrauja vartotojiškumas, 
antras dalykas – vartojame po 
vieną. Ir, neduok Dieve, kad 
karantinas mus vėl po vieną 
susodintų, o paskui dar blogiau 
– nesuvestų į vieną krūvą. Čia 
būtų didžiausias mūsų pra-
laimėjimas. Torto skanumas 
turbūt atsiranda tada, kai juo 
gali pasidalinti su mielu sau 
žmogumi.

– Iš Jūsų minčių galima 
suprasti, kad ne visi tuo tortu 
nori dalintis. Ar tai norėjote 
pasakyti?

– Gal aspektas būtų tas, kad, 
kaip sakoma, gėrio visada yra 
daugiau, bet jis visada tylesnis. 
Mes dažniausiai matome ar 
mums parodo tai, kas turėtų 
būti nesektina, bet sekame tuo, 
nesusimąstę, kad taip nereikėtų 
daryti. Dažnai ta pasėta sėkla 
suveši atvirkščiai nei laukiame. 
Tėvai dažnai irgi sako vaikams, 
kad taip nedarytų, nors patys 
taip elgiasi. Amžinatilsį vienas 
kunigas sakydavo, kad žodžiai 
moko, o pavyzdžiai patraukia. 
Jeigu šitos dermės nėra, tai tas 
jaunas žmogus, kuris turėtų 
sekti gerais pavyzdžiais, pa-
simeta.

– Lietuvoje tarpukariu, 
ketvirtajame dešimtmetyje, 
valstybės institucijos labai 
rūpinosi savo įvaizdžiu. Ir 
to siekiant visuomenei buvo 
pateikiami tik pozityvūs 
faktai, ta informacija buvo 
pateikiama centralizuotai. 

Mūsų dienomis – priešingai. 
Viešumo labai daug, bet daž-
niausiai iš žiniasklaidos mus 
pasiekia informacija apie 
valstybės tarnautojų nuo-
dėmes. Kodėl taip atsitiko? 
Gal kalta žiniasklaida?

– Ne. Žiniasklaida yra mūsų 
veidrodis. Bet savo įvaizdžiu ir 
dabar rūpinasi kiekviena įstai-
ga. Tiesa, mes savivaldybėje ne-
turime viešųjų ryšių specialis-
to, bet daug kur jis yra, ten nei 
aukštesnio, nei ypač žemesnio 
rango darbuotojų nepakalbinsi 
be viešųjų ryšių specialisto. Per 
juos formuojamas įvaizdis. Bet 
esmė – kiek jis arti žmogaus, 
kiek ta informacija prieina 
prie žmogaus? Aš manyčiau, 
kad įvaizdžio formavimui 
svarbiau net ne žiniasklaida, 
bet socialiniai tinklai. Nes 
spaudoje net ir tie vadinamie-
ji užsakomieji straipsniai nėra 
taip neatsakingai paleidžiami, 
o socialiniuose tinkluose iš-
metamas faktas, galbūt net 
melagiena, ir žaidžiama emo-
cijomis. Neabejoju, kad tiek 
nacionalinėje žiniasklaidoje, o 
ypač regioninėje yra aprašomi 
ir geri dalykai. Tik klausimas, 
ar mes juos pasiskaitome. O 
kad socialiniuose tinkluose 
išnaudojamas emocinis fonas 
ir jis nuolat dirginamas, tai 
– akivaizdu.

– Galbūt kiekvienas as-
meniškai turėtume atsirinkti 
informaciją, atskirti faktus 
nuo melagienų?

– Čia jau sunkesnis dalykas. 
Tam reikia labai tvirtų pilie-
tiškumo pagrindų net teorine 
prasme. Net Seimo salėje yra 
tokių Seimo narių, kurie ne-
atsakytų, kas yra BVP ar PSD. 
Tai ką kalbėti apie eilinį pilietį? 
Kiek yra buvę, kad į merus eina 
politikas, kuris žada pagerinti 
gyvenimą, pakelti pensijas. Gi 
ne savivalda šitą sritį reguliuo-
ja! Taigi žmonėms labai reikia 
atsirinkti ir žinoti, kokia sritis 
kam priklauso.

– Žmonėms atrodo, kad 
valdžia ta, kuri arčiausiai 
jų...

– O kuri arčiausiai, ta ir 
gauna per kepurę. Nėra blo-
gai, jeigu signalizuoji, tai aš 
kaip pilietis, žinodamas, kur 
kreiptis, ir pasikreipsiu į tą, 
kuris atsakingas. Tas pilietiš-
kumas ir atsiranda, kada mes, 
nežinodami ko nors, klausiame 
ir bendromis pastangomis išsi-
aiškiname. Gal tikrai arčiausiai 
esantis ko nors nematė ar neži-

nojo? Jeigu žmogus pasidalina 
geranoriškai, tai visiems tik ge-
riau. Bet dažniausiai skubama 
kaltinti, į rezultatą einama per 
konfliktą. Jeigu norime kariau-
ti, tai priemonių visada rasime, 
nes ir grumstas, ir pagalys gali 
būti ginklas.

– Vienu savo veiklos užda-
vinių laikote pagarbą tautai, 
kalbai, valstybei. Bet kiek pi-
lietiški bus mūsų vaikai, jau-
nimas, tokią valstybę ir turė-
sime. Gal turite receptą, kaip 
išmokyti jaunimą pagarbos 
tautai, kalbai, valstybei?

– Manau, kad pagarbos kaip 
ir kultūros išmokti neįmano-
ma. Su ja reikia užaugti. Čia ir 
atsiranda bėda, kad mes ne-
augame visi kartu. Ji turi būti 
ugdoma nuo vaikystės, šeimos, 
darželio. Pasižiūrėkime į tuos 
mažiausius pipiriukus – jie ir 
pilietiški, nori visur dalyvauti, 
bet ateina paauglystė – norisi 
prieštarauti, protestuoti, būti 
savarankiškiems. Tai tas pats, 
kaip laukti derliaus. Nebūna 
taip, kad pasėjom ir tuoj pjau-
nam. Reikia auginti. O augant 
irgi visko būna – šalnos pakan-
da, sausra užeina, vėjas išguldo. 
Bet tam ir yra suaugęs žmo-
gus, kad matytų, kas darosi su 
tuo vaiku. Dažnai esame linkę 
smerkti jaunus žmones, bet 
neanalizuoti priežasčių, ko-
dėl jis toks. Aš matau didžiulį 
proveržį dėl to, kad švietimo 
įstaigose jau atsirado psicho-
logai. Esu optimistas, manau, 
kad viskas bus gerai. Jaunimas 
žingeidus, nori žinoti, išmokti, 
galbūt šiandien palakstyti po 
pasaulį, bet paskui sugrįš. Ir 
duok, Dieve, kad sugrįžtų, nes 
dabar pati geriausia proga jiems 
suteikti galimybę veikti.

– Labai norėtųsi, kad vals-
tybė ir Vasario 16-oji niekada 
nebūtų pamiršta.

– Manau, kad ji ir nebus pa-
miršta, tik kad susidėliotume 
teisingus tos datos aspektus, 
ką ji mums reiškia. Ką reiškia 
Respublika, ką reiškia bendras 
reikalas. Jei nežinosime, kas yra 
bendras reikalas, tai ir tos vals-
tybės, kokios norime, nebus. 
Valstybės nebus be asmens, 
be piliečio, nebus be šeimos, 
valstybės nebus be bendruo-
menės. Tuos pamatus teisin-
gai susidėjus ir stiprinant juos 
adekvačiai, tikintis iš jų rezul-
tatų, viską įmanoma pasiekti, 
ir tikiu, kad pasieksime.

Dianos Šležienės pokalbis su meru Edgaru Pilypaičiu vyko 
Gelgaudiškio dvaro lauko terasoje spaudžiant 12 laipsnių šalčiui. 
Jį „gyvai“ galima pasiklausyti socialinio tinklo „Facebook“ 
Gelgaudiškio dvaro paskyroje. G.Didžiapetrienės nuotr.
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Startuoja Gelgaudiškio dvaro 
parko tvarkymo darbai

Vertingosios savybės 
bus tikslinamos

Virusas vidutiniškai 
diagnozuojamas 
vienam šakiečiui

R.Juškaitis priminė ir ne-
seniai per Lietuvą nuaidėju-
sį Širvintų rajono pavyzdį, 
kai šio rajono merė Živilė 
Pinskuvienė išanalizavo ser-
gančiųjų COVID-19 sąrašus 
ir rado juose neatitikimų 
– sergančiųjų sąrašuose buvo 
ir tų žmonių, kurie nuo jo jau 
pasveikę. Tad iš 146 sergan-
čiųjų Širvintose liko vos 23.  

„Jau vasarą pastebėjau 
neatitikimus, tačiau viruso-
logai išaiškino, jog paciento 
gydymą gali nutraukti tik 
gydytojas, tada pacientas ir 
pašalinamas iš sergančiųjų 
sąrašo. Pasirodo, jog net gy-
dytojai ne viską sužiūri, būna 
tokių atvejų, kai žmogui nu-
statomas COVID-19 virusas, 
bet jis serga lengva forma, 
gydosi namie ir į gydytoją 
nesikreipia. Tada ir gaunasi 
neatitikimai. Vis dar turime 
5 sergančiuosius iš 2020 metų 
spalio, 14 sergančių iš lapkri-
čio ir t.t“,- kalbėjo R.Juškaitis. 
Anot pašnekovo, Sveikatos 

apsaugos ministerija svars-
to priimti sprendimą, jog 
sergantieji po 20 dienų nuo 
COVID-19 diagnozės nusta-
tymo  iš sąrašų bus braukiami 
automatiškai. Tokią idėja pa-
laiko ir pats R.Juškaitis.

Laisvėjant karantinui nuo 
ateinančio pirmadienio duris 
atveriant vis daugiau paslaugų 
ir prekybos vietų, Sveikatos 
apsaugos ministerija ragina 
saugiai pradėti darbą ir kvie-
čia grįžtančius į darbą žmo-
nes savanoriškai laisva valia 
atlikti PGR tyrimą mobiliuose 
punktuose, kad įsitikintų, jog 
neserga COVID-19 liga. 

Registruotis profilakti-
niam tyrimui galima jau nuo 
ketvirtadienio. Registracija 
vykdoma per Karštosios koro-
naviruso linijos 1808 sistemą 
dviem būdais – pildant elek-
troninę registracijos formą 
arba telefonu. Asmenys pro-
filaktiškai gali atlikti tyrimą 
vieną kartą – prieš grįždami 
į darbą.

LV inf. 

Pažadus nupūtė vėjas, pinigus užpustė sniegasLoreta BATAITIENĖ

Miško gatvės 
Giedručiuose 
gyventojams yra dvi 
naujienos – gera ir 
bloga. Geroji, kad 
gatvės asfaltavimas 
neišbrauktas iš trimetės 
Kelių programos, 
blogoji, kad asfaltavimo 
darbais nė nekvepia, nes 
biudžete nenumatyta 
lėšų vandentiekio 
ir nuotekų trasų 
paklojimui, o be jų nebus 
ir asfalto.

Pinigų nebus
„Miško gatvei 237 tūkst. 

eurų nebus. UAB „Šakių van-
denys“ turėjo užduotį pareng-
ti projektą dėl vandentiekio ir 
nuotekų tinklų Miško gatvėje. 
Projektas buvo parengtas ir 
paskaičiuota, kad reikia 237 
tūkst. eurų. Suma didelė, nes 
būtina įrengti perpompavi-
mo stotį. Dėl penkių ar šešių 
namų neverta dėti tokios di-

delės sumos. Reikia laukti. 
Tokios sumos biudžete nepa-
vežame“,- teigė savivaldybės 
administracijos direktorius 
Dainius Grincevičius šią savai-
tę Finansų ir verslo komiteto 
nariams nuotolinio posėdžio 
metu.

Meras Edgaras Pilypaitis 
patikslino sakydamas, kad 
237 tūkst. eurų suma, kurios 
reikėtų komunikacijų tiesimui 
Miško gatvėje, išbraukta vien 
todėl, kad „dalimis darbų atlikti 
negalima, o visų neįstengiame“. 
Jo žodžiais, darbus galima 
planuoti tik tokiu atveju, jeigu 
kas nors pasakytų, nuo ko rei-
kalingą pinigų sumą pavyktų 
nuimti.

Žadėjo “gabalėliais“
Miško gatvės gyventojai 

asfalto laukia nuo 2017 metų. 
2019-aisiais sužibo viltis, nes 
gatvės asfaltavimas numatytas 
trimetėje Kelių programoje. 

Tačiau greitai situacija pasikei-
tė, nes pinigai buvo nukreipti 
į P.Mašioto gatvę Kudirkos 
Naumiestyje, o Miško gatvės 
gyventojams pasakyta, jog pir-
miau reikia pakloti komunika-
cijas, o tik tada – asfaltą.

Norėdamas paguosti ir pa-
drąsinti gyventojus, dar 2019 
metų rudenį savivaldybės Ūkio, 
architektūros ir investicijų sky-
riaus vedėjas Arvydas Šlėderis 
mero kabinete patikino: 
„Nebūtinai visas projektas iš-
kart turi būti daromas. Gabalėlį 
padarei trasų – gabalėlį išas-
faltavai. Mūsų matymas yra 
toks“.

Gavęs užduotį parengti 
vandens ir nuotekų trasų pro-
jektą, UAB „Šakių vandenys“ 
direktorius Kęstutis Vilkauskas 
šią užduotį atliko. Tačiau da-
bar paaiškėjo, jog prieš metus 
savivaldybės atstovų pažadais 
abejojęs Miško gatvės gyven-
tojas Giedrius Pulokas buvo 

teisus, sakydamas: „Matau 
viena – kad asfaltas plaukia 
į tolumą, o prioritetai skiria-
mi ne gyviems, o mirusiems“. 
Žodžiai – ne iš piršto laužti, 
mat P.Mašioto gatvė Kudirkos 
Naumiestyje asfaltuota ne gy-
venamųjų namų kvartale, bet 
pro kapines.

Prisidėjimas 
nereikalingas?

„Žmonės kantrūs, tačiau 
viskam yra ribos. Taip gražiai 
jie ten dėlioja trimečius planus, 
kuriuos paskui keičia. Miško 
gatvėje trys nauji namai kyla, jų 
savininkai laukia vandentiekio 
ir nuotekų, tačiau neaišku ar 
bus. Sutikome skirti reikiamus 
žemės sklypus komunikacijų 
tiesimui. Kaip dabar gauna-
si – projektas parengtas, jau 
pinigai sunaudoti, o rezultato 
– nėra? Nesuprantu tokios lo-
gikos“,- piktinosi Miško gatvės 
gyventojas Juozas Valaitis. Jo 

žodžiais, A.Šlėderis sakęs, 
jog savivaldybėje sutarta, kad 
pinigų komunikacijų pakloji-
mui bus. O jau tada iš trimetės 
Kelių programos bus finansuo-
jamas kelio asfaltavimas. Kaip 
2019 m rudenį, taip ir dabar 
J.Valaitis teigė, kad gyventojai 
nuosavomis lėšomis galėtų 
prisidėti prie kelio asfaltavimo, 
bet A.Šlėderis patikinęs, jog jų 
pinigai nieko nereiškia tokiai 
investicijai.

Miško gatvė yra 1,44 kilo-
metro ilgio ir keturių metrų 
pločio. Asfaltavimo darbai 
šių metų trimetėje Kelių pro-
gramoje nenumatyti, o kitais, 
2022-aisiais, metais šiam ob-
jektui numatyta 150 tūkst. 
eurų.

Žvyras nepadės
Artimiausiuose planuose 

nenumatyta investicija ir į si-
gnataro Saliamono Banaičio 
tėviškę Vaitiekupių kaime, 

Sintautų seniūnijoje. „Kelių 
priežiūrai skirta lėšų, bet tam 
keliui reikia didžiulių inves-
ticijų“,- teigė savivaldybės 
Biudžeto ir turto skyriaus ve-
dėja Egidija Grigaitienė.

Meras E.Pilypaitis sako, kad 
esmė net ne pinigai, bet kelio 
priklausomybė – pirmiausia 
žemių savininkai turi atsisa-
kyti dalies ploto kelio sufor-
mavimui, paskui kelias turi 
būti perduotas savivaldybės 
nuosavybėn. „Tik tada gali-
ma kalbėti apie jo tvarkymą. 
Dabar galima nebent nuvežti ir 
papilti žvyro, bet pervažiavus 
traktoriui jis išnyks. Tad tokio 
darbo nesiruošiame daryti“,- 
aiškino rajono vadovas. Anot 
E.Grigaitienės, žvyro papyli-
mas problemos neišspręs.

Nesusikalbėjimai 
su projektuotojais 
turėtų likti užmarštyje 
– klojamas ant stalo 
Gelgaudiškio dvaro 
parko tvarkymo 
projektas, tariamasi dėl 
suolelių ir apšvietimo, o 
tada jau galima viešinti 
sprendinius ir, sulaukus 
visuomenės palaikymo, 
planuoti darbus.

Pasak savivaldybės Ūkio, 
architektūros ir investicijų 
skyriaus projektų koordina-
torės Janinos Povilaitytės, 
šią savaitę vysta pokalbis su 
projektuotojais, taip pat su 
Kultūros vertybių apsaugos de-
partamentu (KVAD) ir, atlikus 
tam tikras korekcijas, projektas 
bus paviešintas ir aptartas su 
Gelgaudiškio bendruomene. 
„Todėl šiame procese dar gali 
keistis sprendinių išpildymas, 
nes derinamos atskiros deta-
lės“,- paaiškino J.Povilaitytė.

Savivaldybės administracija 
su projektavimo darbus atliku-
sia UAB „Eksploit“ nesutarė dėl 
projekto, todėl buvo prasidėję 
teisminiai ginčai, bet praėju-
sių metų lapkričio 16 dieną 
rastas kompromisas – pasi-
rašyta Taikos sutartis ir dabar 
derinamas parke numatytų su-
olelių pastatymas ir apšvietimo 
įrengimas. Kai šie pasikeitimai 
bus suderinti su KVAD, savi-
valdybės administracija galės 
projektą viešinti.

J.Povilaitytė viliasi, kad 
nebus daugiau kliūčių, ir savi-
valdybės administracija pradės 
projekto „Gelgaudiškio dvaro 
parko sutvarkymas“ įgyven-
dinimą. Dar 2019 metų liepos 

mėnesį buvo pasirašyta sutartis 
su Aplinkos projektų valdymo 
agentūra dėl šio projekto fi-
nansavimo. Parkas daug metų 
buvo netvarkytas, todėl pro-
jekto įgyvendinimo metu nu-
matyta apsaugoti ir sutvarkyti 
vertingus medžius, pašalinti 
savaiminius arba, nesilaikant 

parko planavimo principų, 
pasodintus želdynus, taip pat 
atsodinti sunykusius vertingus 
želdynus, sutvirtinti keturis 
miško šlaitus, atnaujinti takus 
ir įrengti apšvietimą, supla-
nuota įrengti vaizdo stebėjimo 
sistemą. Toks parko pritaiky-
mas lankymui kainuos apie 598 

tūkst. eurų, iš kurių 508 tūkst. 
eurų – Europos Sąjungos dalis 
ir 89,7 tūkst. eurų savivaldybės 
prisidėjimas.

Kol darbai neprasidėję, savi-
valdybės administracija rūpina-
si iš parko išvežti nevertingus, 
išvirtusius medžius.

LV inf.

Vasario 9 d. vyko 
Kultūros paveldo 
departamento 
pirmosios 
nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo 
tarybos posėdis. 

Jame buvo svarstomas 
Nekilnojamojo kultūros 
paveldo vertinimo tarybos 
akto projektas dėl Kudirkos 
Naumiesčio istorinės dalies 
vertingųjų savybių tikslinimo 
(dėl archeologinių tyrimų 
metu Tilto gatvėje aptiktų 
XIX a. pr. mūrinio pastato 
liekanų ir akmeninio grin-
dinio V.Kudirkos, Vytauto, 
Varpo, Dariaus ir Girėno, 
Kranto, Tilto, Vilties gatvių 
atkarpose).

Minėtame posėdyje ver-
tinimo taryba nutarė patik-

slinti Kudirkos Naumiesčio 
istorinės dalies vertingąsias 
savybes, nustatant archeo-
loginių tyrimų metu Tilto 
gatvėje aptiktas XIX a. pr. 
mūrinio namo liekanas (namo 
keraminių plytų mūro sienų 
su akmenų ir plytų duže-
nų pamatais, plytų duženų 
mūro su pusplyčių pagrindu 
prieangio pamatinės dalies ir 
keraminių plytų mūro rūsio 
skliautų fragmentus) ir XIX 
a. I p. lauko akmenų grindinio 
fragmentą. Nutarta vertingų-
jų savybių tikslinimo klausi-
mą dėl akmeninio grindinio 
V.Kudirkos, Vytauto, Varpo, 
Dariaus ir Girėno, Kranto, 
Vilties gatvių atkarpose ati-
dėti, pakartotinai jį svarstyti 
patikslinus duomenis.

LV inf.

Mokė maisto gamybos ir savęs pažinimo
Bendruomeninių šeimos 
namų veiklą apribojęs 
karantinas nuteikė 
kūrybai – taip gimė idėja 
sukurti laidų ciklą „Laikas 
su Giedre ir Jūrate“, kurių 
metu nuotoliniu būdu 
projekto koordinatorė 
Jūratė Arštikaitienė 
ir vegetariško maisto 
žinovė Giedrė 
Šedbarienė mokė 
gaminti maistą ir labiau 
suprasti žmogaus 
psichologiją.

Kiekviena nuotolinė pamo-
ka buvo transliuojama po tris 
valandas, tad stebėtojai turėjo 
būti kantrūs ir skirti tam laiko. 
Kaskart jungėsi vis daugiau šei-
mų, norinčių pamatyti maisto 
gaminimo procesą, sužinoti 
naujų receptų, taip pat geriau 
pažinti save ir suprasti kitus. 
Veganiško maisto propaguoto-
ja G.Šedbarienė mokė gaminti 
įvairiausius patiekalus, kurie 
buvo nesudėtingi ir greitai 
pagaminami. Apsukrios mote-
rys spėjo ne tik ekrane stebėti 

gamybos procesą, užsirašinėti 
receptus, bet ir pačios pasiga-
mino daržovių kotletukus su 
padažu ir garnyru arba samo-
sus, paprasčiau pasakius, py-
ragėlius su daržovių, obuolių 
arba varškės įdaru, taip pat 
kitus patiekalus.

„Kadangi negalime tiesio-
giai organizuoti Šeimos klu-
bo renginių, tai susitinkame 
nuotoliniu būdu. Su vienomis 
grupėmis mokomės emocinio 
intelekto, su kitomis kalbamės 
kitomis temomis, o mūsų po-

kalbius lydi naujos žinios apie 
maisto gamybą“,- kalbėjo 
J.Arštikaitienė. Jai dažnai tenka 
konsultuoti žmones įvairiose 
situacijose, kai kyla problemų 
šeimoje arba darbe, bendrau-
jant su draugais arba vaikais. 
„Visais atvejais problemos yra 
išsprendžiamos, tačiau pir-
miausia reikia mokytis ir norėti 
jas spręsti“,- teigė pašnekovė.

LV inf.

pradžia 1 psl.

Savivaldybės administracija jau baigia susitarti su projektuotojais dėl tiltelių statybos Gelgaudiškio 
dvaro parke ir, po projekto viešinimo, prasidės realūs darbai. S.Sinkevičiaus nuotr.
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„Vytis“ džiaugiasi 
įspūdingu rekordu

Liorentus viliasi pagerbti ir ant žemės, ir ore
Reda ZARAUSKIENĖ 

Šiais metais sukanka 
115 metų, kai gimė 
pirmoji Lietuvoje moteris 
lakūnė, parašiutininkė 
Antanina Liorentaitė, 
bei 120 metų, kai gimė 
A.Liorentaitės brolis, 
lakūnas pulkininkas 
Jonas Liorentas. 
Todėl Šakių rajono 
savivaldybės taryba 
dar praėjusių metų 
pabaigoje nusprendė 
2021-uosius paskelbti 
Antaninos Liorentaitės 
bei Jono Liorento metais. 
Praėjusį ketvirtadienį 
Kultūros ir meno taryba 
aptarė šiais metams 
Liorentams dedikuotus 
renginius bei kitus 
aktualius klausimus. 

Ir ant žemės, ir ore
Šiuo klausimu aktyviai pasi-

sakiusi tarybos narė Augenija 
Kasparevičienė pasakojo, jog 
jau kelis metus svarsto apie 
deramą Liorentų įamžini-
mą Žvirgždaičiuose, iš kur ir 
kilo garsūs lakūnai. Buvusi 
Kultūros ir turizmo skyriaus 
vedėja prisiminė, kad šia tema 

Žvirgždaičiuose surengtas ne 
vienas susitikimas. Kalbėta tiek 
su seniūnu, tiek su mokyklos 
direktoriumi. Dar prieš ke-
lis metus tautodailininkas 
Zigmas Sederevičius paruošė 
ir projektą, kuris įprasmintų 
šias asmenybes. Tačiau, anot 
A.Kasparevičienės, projektui 
pritrūko lėšų. „Paskutinio po-
kalbio Žvirgždaičiuose metu 
buvo apspręsta ir įprasmini-
mo vieta. Liorentų atmini-
mas turėtų atsidurti pačiame 
Žvirgždaičių centre. Seniūnas 
buvo pasižadėjęs sutvarkyti tą 
teritoriją, išlyginti žemę, už-
sėti ją. Prieš šį susitikimą kal-
bėjausi ir su Kauno zanavykų 
bendrijos pirmininke Regina 
Motiene, ji žada apsiimti lėšų 
rinkimą. Reikėtų nepamirš-
ti šio projekto ir nepalikti jo 
ateities planams“,- kalbėjo 
A.Kasparevičienė.

Ji pastebėjo, jog projektą 
galėtų įgyvendinti Kultūros ir 
meno tarybos narys Algimantas 
Vorevičius. A.Kasparevičienė 
bijojo, jog šie užmojai ir vėl liks 
užmiršti, tad siūlė nusistatyti 

konkretų terminą. Anot jos, 
įprasminti Liorentų atminimą 
Žvirgždaičiuose – būtina. Tam 
pritarė ir A.Vorevičius, tačiau 
jis pridūrė, kad šiuo metu im-
tis tokių projektų – sudėtinga. 
„Dėl įamžinimo tikrai pritariu, 
tačiau reikia daug galvoti ir vis-
ką išdiskutuoti. Taip pat prie 
šio projekto galėtume prijungti 
ir Lietuvos aviatorius, jų ben-
druomenė „kietesnė“ net už 
baikerius. Žvirgždaičiuose 
skraidytų lėktuvai“,- pridūrė 
jis.

Bet rajono meras Edgaras 
Pilypaitis Tarybos narius nu-
leido ant žemės ir tikino, jog 
savivaldybė didelių lėšų nei 
Liorentams dedikuotam pa-
minklui bei renginiams skir-
ti negalės. Jis priminė, kad 
Lukšiuose vis dar nebaigtas 
statyti skulptoriui Vincui 
Grybui skirtas paminklas, jo 
metai minėti pernai. 

Susitikimo metu aptarti ir 
renginiai, kuriuos šiais metais 
siūlo tiek ugdymo, tiek kultūros 
įstaigos. Tikėtina, jog pagrin-
diniu Liorentų metų renginiu 

taps Griškabūdžio kultūros 
centro renginys „Tėvynės žemėj 
mes nemirštam“. Šio renginio 
veiksmas turėtų vykti ne tik že-
mėje, bet ir ore. „Planuokime 
ir švęskime šiuos metus, bet 
nesižudykime, jeigu kažkas 
nepavyks, ateityje minėsime 
apvalesnes šių žmonių sukak-
tis“,- pridūrė meras.

Pandemijos metais – po 
tris renginius per dieną 

Užpernai rajone surengti 
1137 renginiai, tačiau jų be-
veik nesumažėjo ir 2020-aisiais, 
pandemijos, metais surengta 
daugiau nei tūkstantis, vidu-
tiniškai kasdien rajone būdavo 
surengiama po tris renginius. 
Pasidžiaugta, kad net karantino 
metu buvo rengiami virtualūs 
pašnekesiai, knygų ir parodų 
pristatymai. Kalbėta ir apie 
renginių tęstinumą. Tačiau 
meras ragino orientuotis ne į 
kiekybę, o kokybę. Nors ir būtų 
sunku kvestionuoti tradicinių 
ir reiškiniais tapusių renginių 
reikalingumą, tačiau, anot 
mero, pokyčių bijoti nereikėtų. 

Jis siūlė tradicinę „Kalbos die-
ną“ sujungti su nuo 2019 metų 
Šakių viešosios bibliotekos 
rengiama vardinės statulėlės 
„Raidė A“ teikimo ceremonija. 
„Renginys būtų pilnesnis, ap-
jungtume kalbos puoselėjimo 
ir saugojimo tradicijas. Visi kiti 
didieji renginiai vyksta, tačiau 
dar praėjusių metų pabaigoje 
su Turizmo informacijos centro 
vadove buvome pasikvietę visus 
biudžetinių įstaigų vadovus. 
Prašėme, kad jie šiais metais 
akcentus sudėtų į stambesnius, 
bet kokybiškesnius, netgi į visą 
dieną išsiplečiančius renginius, 
kurie pritrauktų turistus iš to-
liau ir juos išlaikytų nuo ryto 
iki vakaro ar net nakčiai. Taip 
sukurtume tam tikrą kultūrinę 
sinergiją, taip naudos gautų ir 
verslininkai, kurie dažnai remia 
tuos pačius kultūrinius rengi-
nius“,- kalbėjo E.Pilypaitis. 
Tačiau meras pridūrė, jog ap-
žvelgus planus didelio prover-
žio kol kas nepastebėjo, tačiau 
pripažino, jog tokios mintys 
greitai nesubręsta.   

Susitikimo metu Švietimo, 

kultūros ir sporto skyriaus 
vyriausioji specialistė Asta 
Kėvelaitytė pristatė ir Kultūros 
programos finansavimą. Ji 
pasakojo, kad visoms priemo-
nėms (etnokultūrai, paveldui, 
renginiams, leidybai, kultūrai ir 
turizmui) skirti 125 435 eurai. 
Kultūros įstaigų biudžetas šiais 
metais sudaro apie 2 mln. 200 
tūkst. eurų. 

Aptartas ir premijos, kurią 
rajono taryba skiria už nuo-
pelnus, dydis. Ši taryba buvo 
vieninga ir tikino, jog premija 
turėtų būti fiksuoto dydžio ir 
siekti ne 800, o 1 tūkst. eurų. 
Dėl šios premijos ypač dis-
kutuota sausio mėnesį vyku-
sių rajono tarybos komitetų 
metu, kalbėta, jog 800 eurų 
premija dailininkui ir moky-
tojui Mindaugui Pauliukui už 
svarų indėlį į rajono kultūrą, 
patriotiškumo ugdymą bei 
respublikinio plenero „Šviesa 
– Tiesa“ organizavimą yra per 
maža, tad klausimas buvo iš-
imtas iš darbotvarkės. 

Medžioklė
Nors vilkus galima medžioti iki balandžio 1 dienos, tačiau 

Šakių medžiotojų ir žvejų draugijos medžioklės žinovas, žuvi-
ninkas Gintautas Liepuonis sako, kad leistinas 175 vilkų limitas 
jau baigiasi. „Mano žiniomis, šalyje sumedžiojus dar maždaug 
penkis vilkus, jų medžioklė bus nutraukta“,- teigė G.Liepuonis. 
Rajone per šį sezoną buvo sumedžioti keturi vilkai – du Lekėčių, 
po vieną Griškabūdžio ir Gelgaudiškio seniūnijų ribose.

LV inf.

Nacionalinėje 
krepšinio lygoje 
(NKL-VIKINGLOTTO) 
žaidžiantis Šakių 
krepšinio klubas 
„Vytis“ antradienį 
iškovojo penktąją 
pergalę paeiliui. Šakių 
komanda užfiksavo ir 
lygos tritaškių rekordą 
– „Vytis“ pataikė net 
26 tritaškius iš 43 (60 
proc.). 

Iki tol geriausias rezul-
tatas buvo 22 taiklūs tritaš-
kiai. Ankstesnis rekordas 
taip pat priklausė „Vyčiui“, 
tačiau juo dalintasi ir su 
Gargždų „Gargždais“. Itin 
rezultatyvių varžybų metu 
Paulius Beliavičius įmetė 8 
tritaškius iš 11 (72 proc.), 
Šarūnas Vingelis, Karolis 
Kokoška, Mindaugas Stašys 
ir Gabrielius Čelka – po 3 
tritaškius, Henrikas Alekna 
ir Paulius Semaška – po 2, 
Aurelijus Pukelis ir Kšištofas 
Lavrinovičius – po 1.

Antadienį puolime domi-
navęs „Vytis“ savo namų aikš-
tėje rezultatu 120:97 (32:19, 

23:28, 41:20, 24:30) sutriuš-
kino Vilkaviškio „Perlą“, kuris 
patyrė antrą nesėkmę iš eilės. 
Trečiąjį kėlinį „Vytis“ laimėjo 
net 41:20 ir prieš paskutines 
10 minučių dominavo 96:67. 
100-ąjį tašką iki mačo pa-
baigos likus dar 8 minutėms 
pelnė Gabrielius Čelka.

„Vytis“ pagerino ir klubo 
sezono rezultatyvumo rekor-
dą. Prieš tai ekipa daugiausia 
buvo sumetusi 115 taškų, ta-
čiau tuomet mačas žaistas net 
su trimis pratęsimais. Šįkart 
įspūdingam taškų skaičiui už-
teko ir keturių kėlinių. Šakių 
klubas pataikė 68 proc. dvi-
taškių (17/25) ir 8 baudas iš 9. 
„Vyčio“ istorinis rekordas yra 
135 taškai, kurie buvo pelnyti 
2018 metais.

Taškus pelnė visi „Vyčio“ 
žaidėjai. Rezultatyviausiai 
žaidė ir 26 taškus surinko 
P.Beliavičius, dar 18 taškų 
įmetė M.Stašys, P.Semaška 
– 14, o Šarūnas Vingelis ir 
Gabrielius Čelka – po 13. 
K.Kokoška ir K.Lavrinovičius 
realizavo po 9 taškus, o A.Pu-
kelis ir H.Alekna – po 8.

LV inf. 

Nuo prisiminimų mokytojos 
braukia užmaršties dulkes 

2020 metų pabaigoje 
dvi Kudirkos Naumiesčio 
Vinco Kudirkos 
gimnazijos mokytojos 
- Birutė Ambraziūnienė 
ir Gražina Žemaitienė 
– išleido knygą 
„Nubraukim užmaršties 
dulkes“. Ši knyga yra apie 
žydų ir lietuvių bendrą 
gyvenimą Kudirkos 
Naumiestyje. 

Knygoje pateikiama iš įvai-
rių šaltinių rinkta informacija 
apie šiame krašte gyvenusius 
žydus nuo pirmųjų rašytinių ži-
nių 1654 metais iki 1943 metų 
įvykių – šios bendruomenės 
žūties nacių okupuotame kraš-
te. Knygos puslapiuose chro-
nologiškai sudėliotos skirtingų 
istorinių laikotarpių žinutės 
apie žydų gyvenimo kasdieny-
bę, papročius, verslus, amatus, 
tikėjimą, kultūrą, švietimą.

Trumpoje miesto isto-
rijos apžvalgoje – įvykiai, 
lėmę jo priklausymą skirtin-
goms valstybėms, pakilimai 
ir nuosmukiai. Anot knygos 
sudarytojų, karai, okupaci-
jos, ligų epidemijos, gaisrai 
ne kartą alino Vladislavovą 
– Naumiestį – Novemiasto 
– Noištatą. „Pasienio žmo-
nėms tekdavo pirmiesiems 
iškęsti permainų pasekmes. 
Į keturias religines bendruo-
menes susitelkę katalikai, pro-
voslavai, liuteronai, judėjai vis 
rasdavo būdų prisitaikyti prie 
naujų sąlygų. Tai sutardami, tai 
konkuruodami po sunkmečių 
atkurdavo, atstatydavo miestą 
Šešupės ir Širvintos santakoje, 
taip tarsi pateisindami vardo 
„naujas“ prasmę“,- aiškino 
G.Žemaitienė.

Knygos sudarytojų teigimu, 
žydai ilgą laiką sudarė dau-
gumą šiame mieste, o judėjų 
bendruomenė buvo itin vie-
ninga. Daugelis žydų užsiėmė 
prekyba, garsėjo verslumu, ap-
sukrumu, todėl buvo vertina-
mi. Čia, kaip ir daugelyje kitų 
miestų, žydai buvo kviečiami 
sunkmečiais, kai reikėdavo 
išjudinti prekybą, užmegzti 
tarptautinius sandorius ir taip 
papildyti biudžetą. „Kai įsiga-
lėję jie imdavo dominuoti, su-

laukdavo ribojimų, draudimų, 
buvo net išvarymo iš miesto. 
Kitataučiai ne visuomet teisin-
gai suprasdavo uždarą ir savitą, 
Toros mokymais, Talmudo įsa-
kais pagrįstą, žydų gyvenimo 
būdą. Tad dėl žydų apsukrumo, 
verslumo, finansinės sėkmės, 
o XX amžiaus pradžioje ir 
dėl dalies žydų komunistinių 
pažiūrų bei veiklos būta anti-
semitinių nuotaikų, priešprie-
šos, nesantaikos, bet pogromų 
mūsų mieste nebuvo“,- tikino 
G.Žemaitienė. Rašytiniuose 
šaltiniuose ir naumiestiečių 
prisiminimuose, kurie rinkti 
nuo 1998 metų, daug draugiš-
ko suaugusiųjų ir vaikų ben-
dravimo su žydais pavyzdžių. 
Vyresni miestelėnai prisiminė, 
kaip paslaugiai būdavo aptar-
naujami žydų parduotuvėse, 
gaudavo prekių skolon, kaip 
noriai žydai samdydavo jų tė-
vus įvairiems darbams versle ir 
namuose, kaip, būdami vaikai, 
lankė tą pačią Vinco Kudirkos 
pradžios mokyklą, kaip vieni 
kitus pieskino (erzino) ir žaidė. 
Knygoje yra 22 naumiestiečių 

prisiminimai. Žmonės, pasida-
linę prisiminimais apie miesto 
žydus, tarpukariu ir karo me-
tais buvo vaikai. Jie papasakojo, 
ką matė, ką girdėjo iš tėvų ir 
ko metų tėkmė neišdildė iš jų 
prisiminimų. Daugelis pasa-
kotojų jau mirę. Ypač skaudūs 
holokaustą mačiusiųjų išgyve-
nimai. 

Kudirkos Naumiestyje 1941 
metų liepos 1-10 dienomis nu-
žudyti 192 žydų vyrai ir jau-
nuoliai, rugsėjo 16 dieną – 650 
moterų, senelių ir vaikų, o 1943 
metais sušaudyti paskutinieji 
miesto žydai. Jų atminimą sau-
go tik paminklai miesto žydų 
kapinėse, Paražnių miške. „Tai, 
ką patyrė holokausto aukos, 
dabarties žmogui sunku įsi-
vaizduoti, sunku patikėti, kad 
taip buvo, sunku suprasti, o at-
eityje bus dar sunkiau. Todėl 
svarbu įsiklausyti, užrašyti, 
skaityti įvykių amžininkų pri-
siminimus, kad žinotume apie 
žydų tautos gyvenimą mūsų 
mieste, apie čia vykusias vie-
nos tautos žmonių žudynes, 
suvokti atminimo paminklų 

prasmę – nepamiršti“,- kalbėjo 
G.Žemaitienė.

Anot knygos sudaryto-
jų, nuo 1943 metų Kudirkos 
Naumiestyje negyvena nė vie-
nas žydas, čia nebėra išlikusių 
artimųjų, kurie aplankytų kapus 
ar pasidalintų prisiminimais. 
„Izaokas Glikas – vienintelis 
iš 15–os išgyvenusių miesto 
žydų, kurio šeimai vienintelei 
pavyko pabėgti iš Kudirkos 
Naumiesčio geto. Kasmet lie-
pos pirmąjį sekmadienį jis ap-
lanko savo tėvo, brolio, dėdės, 
senelio – visų giminės vyrų – 
žūties vietą žydų kapinėse prie 
Kudirkos Naumiesčio“,- teigė 
G.Žemaitienė. Knygoje galima 
rasti ir I.Gliko papasakojimus 
apie vaikystės metus Kudirkos 
Naumiestyje, apie pabėgimą iš 
nacių budriai saugomo miesto 
bei dėkingumą ir pagarbą šei-
moms, kurios, rizikuodamos 
savo gyvybe, padėjo Glikų 
šeimai išgyventi. „Tik 15 išsi-
gelbėjusių ir net aukų – 851. 
Iki šiol pavyko sužinoti tik pu-
sės aukų tapatybes“,- pridūrė 
G.Žemaitienė. 

Knygos sudarytojos tikisi, 
kad laikui bėgant atsilieps ir 
daugiau žinančių žmonių, tad 
holokausto aukų, jų gelbėtojų, 
o gal ir išsigelbėjusių žydų są-
rašą bus galima papildyti. Anot 
knygos sudarytojų, šis leidinys 
yra dar vienas „žinių šaltinėlis“ 
visiems, kurie domisi Lietuvos, 
Kudirkos Naumiesčio, žydų 
tautos istorija. „Stengtasi rasti 
ir pateikti kuo daugiau faktų, 
liudijimų, prisiminimų, kad 
juos, tarsi mozaikos akme-
nėlius, dėliodami mintyse ir 
vaizduotėje, pamatytume kuo 
tikroviškesnį praeities vaizdą ir 
pajaustume moralinę pareigą 
saugoti atminimą“,- pasakojo 
mokytojų tandemas.

Knygos leidybą laimėjus 
konkursą iš dalies finansavo 
Kultūros paveldo departa-
mentas prie Kultūros minis-
terijos. 

LV inf. 

ParamaVasario 10 dieną iš 
Europos pagalbos labiau-
siai skurstantiems asme-
nims fondo į mūsų rajono 
sandėlį pristatyta parama 
maisto produktais. 

Pirmojo dalijimo metu ne-
pasiturintieji sulauks vienkarti-
nių medicininių kaukių ir mais-
to produktų: cukraus, avižų ko-
šės, kiaulienos konservų, viš-
tienos konservų,  konservuo-
tos šiupininės sriubos, maka-
ronų, ryžių kruopų bei pieno. 
Parama seniūnijose bus dali-

nama nuo vasario 15 d. iki va-
sario 26 d. Su paramos gavė-
jais bus susisiekta telefonu ir 
susitarta dėl konkretaus laiko. 
Iš anksto nesusitarus su seniū-
nijos socialine darbuotoja ne-
bus galima atsiimti paramos pa-
ketų. Atsiimant paramos krep-
šelį bus užtikrintas bekontaktis  
krepšelio perdavimas. Paramą 
maisto produktais gaus 3084 
asmenys, 51 asmeniu mažiau 
nei gruodžio mėnesį.

LV inf.

Naujoje knygoje galima rasti ir itin įdomius 22 naumiestiečių 
liudijimus. G.Žemaitienės nuotr. 
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Alernatyva poilsiui – Dūminukė ir Šeimos pirtis
Griškabūdietį Arūną 
Šalnaitį daugelis 
pažįsta kaip šio 
miestelio gimnazijos 
direktorių, jo žmoną 
Iloną – kaip vokiečių 
kalbos mokytoją, tačiau 
trumpos ir saugios 
viešnagės metu nei 
apie mokyklą, nei apie 
mokymąsi nebuvo nė 
žodžio. Tikros lietuviškos 
žiemos grožiu apsuptoje 
sodyboje pagrindine 
trumpo pokalbio tema 
tapo pirtis –  ne tik jos 
teikiami malonumai bei 
nauda sveikatai, bet ir 
nelengvas įvairių patirčių 
kupinas įsikūrimo metas, 
kurio rezultatas – dvi 
pirtys, kuriose galima 
pasimėgauti geru garu. 
Viena jų – jauki nedidukė 
garinė Šeimos pirtelė, 
kita – Lietuvoje dar reta 
dūminė pirtis, jaukiai 
vadinama Dūminuke.

Pirties statyba turi 
istoriją

Daugiau nei prieš de-
šimt metų, 2009 metais, abu 
Šalnaičių šeimos vyrai – tėtis 
Arūnas ir sūnus Ignas – nu-
sprendė, kad nenaudojamas 
ūkinis pastatas gali tapti pir-
timi. Kaip tarė, taip ir padarė 
– kantriai savo rankomis pa-
statą remontavo, po truputį 

semdamiesi patirties ir mo-
kydamiesi iš klaidų, rengė 
pirtį. Taip atsirado pirmoji, 
dar vadinama Baltąja, o inter-
netiniame puslapyje – Šeimos 
pirtimi. Pernai ji pasipuošė 
nauju priepirčiu, kurio sie-
nas puošia siuvinėti Genutės 
Šalnaitienės, pono Arūno 
mamos, vasarą atšventusios 
jubiliejinį 90 gimtadienį, pa-
veikslai. Tačiau pagrindinė is-
torijos „vinis“ – kita pirtis, šiek 
tiek vėliau įrengta už Baltąją 

dėkoti už dosnumą, nusilenkti. 
Ypač svarbūs pirtyje akmenys, 
kurie Dūminukėn atkeliavo iš 
Vištyčio. Atrasti, kuris tinka, 
nėra paprasta – teko patirti 
ir skaudžių nusivylimų, kai 
nuo karščio jie pavirto skalda. 
„Įdomiausia tai, kad atitarnavęs 
pirtyje, akmuo tampa lengvas, 
o padėjus po lietaus lašais, vėl 
pasunkėja, atsigauna“,- pa-
sakojo pirties šeimininkas 
Arūnas, pridūręs, kad norint 
pažinti dūminę pirtį, reikia ją 
iškūrenti bent šimtą kartų. Šį 
„jubiliejų“ Dūminukė perko-
pė rugpjūčio mėnesį. Tai, kad 
dūminė pirtis pilna dūmų ar 
joje galima išsitepti suodžiais, 
tėra tik mitas,- anot Šalnaičių 
šeimos, būtent ji suteikia visus 
įmanomus malonumus – tai 
kūno bei dvasios atpalaidavi-
mas, ramybės, švaros pojūtis, 
SPA malonumai, nuoširdus 
bendravimas draugų, bendra-
darbių ar šeimos narių būryje, 
kai nereikia skubėti, skaičiuoti 
laiko ir galima visa esybe mė-
gautis pirties ritualais.  

Karantino laikotarpiu 
sulaukta didesnio 
susidomėjimo

Pirmojo karantino metu ir 
viena, ir kita pirtis sulaukė di-
desnės paklausos nei įprastai. 
Kaip pripažįsta Ignas, drąsiai 
vadindamas save pirtinin-

ku, kovo mėnesio karantinas 
paskatino skleisti idėją apie 
pirtį ir internetinėje erdvėje. 
Susidomėjimas pirtimis su-
aktyvėjo ir antrojo karantino 
metu, tačiau griežtai laikomasi 
saugumo reikalavimų ir svečiai 
nepriimami. Kas tokį domėji-
mąsi paskatino, dabar sunku 
pasakyti – gal pramogų trū-
kumas, o gal noras grįžti prie 
senųjų papročių – juk pirtis 
lietuvių tautosakoje dažnai 
minima ir pasakose, ir pada-
vimuose, ir senoviniuose prie-
taruose. Buvo tikima, kad čia 
renkasi dievybės, o prie kros-
nies gyvena vėlės. Vis dėlto 
pono Arūno rankomis pasta-
tyta Dūminukė – ne komer-
cinis, o iš idėjos įgyvendintas 
šeimos projektas, skatinantis 
laisvalaikį praleisti turiningai, 
blaiviai, ypatingai. 

Anot Igno Šalnaičio, pirties 
kultūra apima daug sričių, pa-
saulėžiūrų, veiklų, skatina 
domėjimąsi ir suteikia daug 
informacijos, netgi – naujų 
pažinčių. „Senovinė dūmi-
nė pirtis – tikras lobis“,- di-
džiuojasi pašnekovas pirtimis, 
kurios įrengtos šimtamečių 
ąžuolų glėbyje esančioje tėvų 
sodyboje, ir tikisi, kad čia ap-
silankę svečiai atras dar vieną 
alternatyvų poilsio būdą. 

Vitalija Ližaitienė

– tai Dūminukė. Apie jos atsi-
radmą noriai pasakojo Ignas 
Šalnaitis. Dalyvaudami  semi-
nare „Pirčių ABC“, kuris vyko  
dūminėje pirtyje, vyrai suprato, 
kad jiems taip pat tokios reikia. 
Su šios pirties statyba susijusi 
ponios Ilonos pasakota istori-
ja. Šeimininkas kasė pamatus, 
vieną ant kito dėjo sienmedžių 
rąstus, tačiau viename plyšy-
je lizdą susisuko paukštelis. 
Tuomet teko kantriai laukti ir 
darbus organizuoti taip, kad 
svarbus mažųjų gyventojų atsi-
radimo procesas nenukentėtų. 
Paukštukai sėkmingai išsirito, 
sustiprėjo ir paliko lizdelį, o 
pirtis gavo  Dūminukės vardą. 
Tai – ne tik gražiai skambantis 
mažybinis pirties pavadinimas, 
kartu jis primena mažą žvirbli-
nių šeimos paukštelį – dūminę 
raudonuodegę, kuri mielai suka 
lizdus Lietuvos sodybose. 

Kiekvienas 
apsilankymas žada 
naujus potyrius

Dūminė pirtis – iš pirmo 
žvilgsnio sunkiai prisijau-
kinama, laisva, tačiau savo 
gerbėjams dovanojanti uni-
kalų garą. Anot vieno pirties 
svečio, tai specifinis dūmų, 
medienos kvapas ir labai jauki 
šiluma. Paruošti pirtį trunka 

maždaug keturias valandas 
– reikia ją iškūrenti, išvėdin-
ti, švariai numazgoti gultus, o 
jau tada pirtininko varpelis pa-
kviečia vidun. Dūminėje pirtyje 
vienu metu ant gultų įsitaisyti 
gali net dešimt svečių, o išva-
nojami trys žmonės. Pirtyje 
naudojamos ne tik beržinės, 
ąžuolinės, liepinės,bet ypatingą 
kvapą skleidžiančios ilgaamžio 
kėnio vantos. Jų rišimas taip pat 
turi ritualą – medžiui reikia pa-

Akmenys Dūminukėn atkeliavo iš Vištyčio, o tinkantį rasti nelengva – nuo karščio kai kurie virsta skalda. 

Šalnaičių šeimos pirtys įrengtos tėvų sodyboje, šimtamečių ąžuolų 
glėbyje. Dūminukėje vienu metu laiką leisti gali apie dešimt žmonių. S.Sinkevičiaus nuotraukos.
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Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
1 kambario butą IV aukšte mūri-
niame name, Šakiuose. Tel. 8-675 
12-314.

2 kambarių butą renovuotame 
name miesto centre. Tel. 8-698 
07-521.

2 kambarių butą III aukšte Šaulių 
g., Šakiuose. Tel. 8-622 59-441.

2 kambarių butą II aukšte Šakiuose 
(49m²), 1 kambario butą centre, III 
aukšte. Tel. 8-611 37-541.

Namą Kęstučio g., Šakiuose (dujinis 
šildymas, garažas, ūkinis pastatas, 
8a žemės). Tel. 8-618 26-296.

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

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

Medinį namą J.Basanavičiaus g. 
(86.61m², visi patogumai, 30a 
sklypas). Tel. 8-640 32-441.

Namą su ūkiniais pastatais Griška-
būdyje. Tel. 8-685 53-044.

2008m. statytą namą Kubilėliuose 
(visi patogumai, 75a sklypas). Tel. 
8-640 32-441.

Sodybą Veršių k. (visi patogumai, 
26.6a sklypas). Tel. 8-620 40-666.

Mūrinį 750m² pastatą Žiedo g., 
Išdaguose (visos komunikacijos, 
elektra). Tel. 8-640 32-441.

917m² pastatą (fermas) Giedru-
čiuose (vanduo, nuotekos, elektra, 
60a sklypas). Tel. 8-640 32-441.

0.93 ha dirbamos žemės sklypą prie 
Griškabūdžio. Tel. 8-685 53-044.

Transporto 
priemonės
Gelgaudiškio aikštelėje automo-
bilius: 2003m. BMW X5 – 4000€, 
2008m. VW GOLF – 2600€, 2006m. 
TOYOTA AVENSIS – 2400€, 2008m. 
MB (sedanas) – 4400€, 2009m. 
FORD FOCUS – 2600€, 2007m. 
FORD FOCUS – 1700€, 2007m. 
RENAULT SCENIC – 1700€, 2011m. 
OPEL ASTRA – 4100€, 2009m. PEU-
GEOT-308 (benzinas) – 2850€, 
2009m. AUDI A4 – 4900€. Tel. 8-
685 24-036.

1999m. FORD GALAXY 1.9 (66 kW, 
TA iki 2023 12 mėn.). Tel. 8-652 
06-026.

2017m. NISSAN X-TRAIL 2.5 (juo-
das, automatas, benzinas) – 11 
850€. Tel. 8-602 84-508.

2006m. OPEL VIVARO 1.9D (60 kW, 
krovininis, iš Vokietijos) – 2850€. 
Tel. 8-645 12-103.

2009 10 mėn. PEUGEOT-308 sW 
1.6D (66 kW). Tel. 8-611 52-630.

PEUGEOT-307 D (TA iki 2021 12 
mėn., techniškai tvarkingas), ga-
ražus (arba išnuomoja verslui). Tel. 
8-611 37-541.

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

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

1999m. VW PASSAT 1.6 (74 kW, 
benzinas, universalas) dalimis. 
Tel. 8-645 12-103.

Žemės ūkio 
technika
Traktoriaus variklį MTZ 240-
1002015-A (nepilnos komplekta-
cijos). Tel. 8-640 18-618.

Buitinė technika
Šaldymo dėžes, šaldiklius, šaldytu-
vus, skalbimo mašinas, džiovykles, 
vienfazį kreizą. Tel. 8-616 48-616.

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

Baldai
Virtuvės komplektą (5 dalys, geros 
būklės), lovą (su patalynės dėže). 
Tel. 8-655 53-607.

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

Gyvos prekės
Kiaulę skerdimui. Tel. 8-694 
88-699.
150 kg mėsinę kiaulę (šerta savais 
pašarais). Galiu paskersti. Tel. 8-
699 55-549.

Kiaulę, šieną, šienainį. Tel. 8-614 
82-154.

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

Kiaules Griškabūdyje. Tel. 8-618 
26-167.

Kiaules Lukšių sen. Tel. 8-615 97-346.

Kaimiškai augintas 140-160 kg 
kiaules. Tel. 8-673 32-993.

Kiaules skerdimui (šeriamos kai-
miškai). Tel. 8-662 98-342, 8-635 
39-712.

Mėsinius paršelius Lukšiuose. Tel. 
8-699 74-341.

Kitos prekės
Malkas: beržas - 23€, juo-
dalksnis - 20€, ąžuolas - 27€, 
uosis - 28€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Kapotas lapuočių malkas – 25€/m 
su pristatymu (yra sausų), supjau-
tas stambias atraižas (ir pakais), 
sausas beržo, alksnio kaladėles 
didmaišiais, pjuvenų briketus. Tel. 
8-626 41-082.

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

Beržo - ąžuolo pjuvenų briketus 
- nuo 99€, sertifikuotas A1 kla-
sės granules - nuo 155€, fasuotą, 
plautą stambią anglį. Pristato. Tel. 
8-602 70-624.

Geras juodalksnio malkas - 
po 19€. Tel. 8-605 45-773.
Skaldytas, kaladėmis ir rąsteliais 
alksnines, beržines malkas, juo-
dalksnio atraižas - supjautas arba 
nesupjautas pakais. Greitas ir ne-
mokamas pristatymas. Tel. 8-699 
40-234.

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

Ką tik pjautas juodalksnio 
malkas. Atvežu nemokamai. 
Tel. 8-699 96-314.
Kokybiškas skaldytas beržines, 
alksnines malkas, malkas rąsteliais, 
stambias alksnio atraižas. Vežu ne-
mokamai. Tel. 8-610 45-504, 8-645 
34-667.

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

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

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

Malkas: eglė, drebulė – 18€, 
juodalksnis – 20€, beržas 
– 23€, ąžuolas – 27€, uosis 
– 28€. Vežame rąsteliais, ka-
ladėmis, kapotas. Tel. 8-686 
94-789.

A K C I J A !
•  Ypač aukštos kokybės plauta , sijota sausa 

akmens anglis (fasuoti po 30 kg, 1000 kg)
•  durpių briketai (fasuoti)
•  medžio pjuvenų briketai (fasuoti po 10 kg)
•  medžio granulės (6mm., fasuota po 15kg).
Kokybiški produktai - geromis kainomis

UAB ,,ALETOVIS‘‘
Sodų g. 3A , Šakiai

TEL.:  8-614-12934
Darbo laikas:
Pirm. - penk. 8-17 
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medienos pjuvenų 
BRIKETAI.

 J. Dainelienės 
įmonė

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

Ypač sausų 
lapuočių 
(alksnis, 
bukas) 
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Granulės, akmens anglis.
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Beržo pjuvenų 
briketai. 

Tik 130 €/pal. 
Pristatome. 

UAB “Naujoji prekyba”. 
Tel. 8 662 44940
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Šakių rajono savivaldybė, kodas 188772814, 
perka:  vieno, trijų ir keturių kambarių butus 

Šakių mieste ir rajone. 
Pirkimo būdas - skelbiamos derybos. 
Pirkimo dokumentus galima rasti rajono savivaldybės in-

terneto svetainėje www.sakiai.lt. 
Paraiškos pateikiamos lietuvių kalba iki 2021 m. vasario 

25 d. 17:00 val., adresu: Šakių rajono savivaldybės adminis-
tracijos Ūkio, architektūros ir investicijų skyriui, Bažnyčios g. 
4, Šakiai. 

Komisijos posėdis, kuriame bus atplėšiami vokai su pasiū-
lymais, vyks 2021 m. vasario 26 d. 11:00 val. Šakių rajono sa-
vivaldybės administracijos 214 kab., Bažnyčios g. 4, Šakiai. 
Telefonas pasiteirauti (8 345) 66 138. Savivaldybė gyvena-
mųjų patalpų pirkimo metu gali priimti sprendimą padidin-
ti ar sumažinti pirkimo dalių skaičių. R-0090

Šakių rajono savivaldybė paskelbė konkursą 
Šakių kultūros centro direktoriaus pareigoms eiti. 

Nuoroda į pagrindinį skelbimą: https://www.sakiai.lt/
puslapiai/konkursai-istaigu-vadovu-pareigoms-uzimti-

20180330040305 R-0089

Naujas bûdas uþsidirbti ið turimos þemës 
– iðnuomoti saulës jëgainiø árengimui
Turintys nenaudojamos þe-
mës nuo ðiol gali jà ádarbinti 
geram tikslui – ðvarios, ið 
saulës gaunamos energijos 
gamybai. Toks modelis, kai 
gyventojai savo turimà þemæ 
iðnuomoja saulës jëgainiø 
parko árengimui yra populia-
rus kitose Europos valstybë-
se, mat neða finansinæ naudà 
þemës savininkams bei lei-
dþia prisidëti prie þaliosios 
energetikos plëtros. Nuo ðiol 
tokia galimybe pasinaudoti 
gali ir Lietuvos gyventojai.

Papildomos pajamos ið 
nenaudojamo sklypo

Atsinaujinanèiø iðtekliø 
energetikos bendrovës „Green 
Genius“ plëtros vadovas Lai-
monas Dapðys sako, kad saulës 
jëgainiø parkai yra kone idealus 
variantas siekiantiems ramios, 
saugios ir prie aplinkos iðsau-
gojimo prisidedanèios kai-
mynystës, o tam puikiai tinka 
nenaudojami þemës sklypai. 
Juos iðnuomojus saulës jëgai-
niø árengimui, tokie sklypai 
gali tapti stabiliu papildomø 
pajamø ðaltiniu.

„Saulës energetika yra vie-
na perspektyviausiø energe-
tikos rûðiø ir padeda maþinti 
pasaulio priklausomybæ nuo 
klimato kaità skatinanèio ið-
kastinio kuro. Vien mûsø ben-
drovë Lietuvoje yra árengusi 14 
saulës jëgainiø parkø. Dël jø 
á atmosferà kasmet iðmetama 
4 tûkst. tonø maþiau anglies 
dioksido. Toliau siekiame ðiuos 
pajëgumus didinti, o tam pa-
sitelkiame ávairius modelius 
– tarp kuriø ir þemës sklypø 
naujø saulës jëgainiø árengimui 
nuoma ið privaèiø savininkø“, 
– sako L. Dapðys.

Netrukdo nei þmonëms, nei 
gyvûnams

Anot L. Dapðio, saulës jë-
gainiø parkams iðnuomota 
þemë gyventojams gali tapti 
papildomu pajamø ðaltiniu, 

kuriam nereikia jokiø papil-
domo laiko investicijø. Tam 
puikiai tinka ir nedirbama ar 
nederlinga ûkinës paskirties ar 
kita þemë. Joje árengtos saulës 
jëgainës nekelia visiðkai jokio 
triukðmo ar grësmës þmoniø ir 
gyvûnø sveikatai.

„Saulës jëgainës yra tokios 
saugios, kad pasaulyje vis la-
biau áprasta tarp jø apgyven-
dinti ir aplinkos sàlygoms itin 
iðrankias bites ar teritorijoje 
leisti ganytis avims. Lietuvoje 
pirmàjá saulës jëgainiø parkà 
su bièiø aviliais esame áren-
gæ Utenoje. Aplink jëgaines 
esanèios laukiniø gëliø pievos 
bitëms, kuriø populiacija pa-
saulyje sparèiai maþëja, tampa 
puikia ekosistema. Taip pat ið-
bandëme uþsienio ðaliø patirtá 
– vienà vasarà saulës elektrinës 
teritorijoje ganësi ðalia gyve-
nanèio ûkininko avys. Dël to 
Utenos rajone, Mockënø kai-
me ásikûrusiame 160 kilovatø 

galios saulës elektriniø parke  
visà vasarà nereikëjo ir papil-
domai pjauti þolës“, – pasakoja 
L. Dapðys.

Dideliø reikalavimø 
nuomojamai þemei nëra

Taigi saulës jëgainëms 
þmoniø ar naminiø gyvûnø 
kaimynystë ne tik kad nëra 
problema, bet netgi gali bûti 
abipusiai naudinga. Saulës 
jëgainiø parkø árengimui gali 
bûti tinkami didesni nei 1 ha 
ploto þemës sklypø, ðalia kuriø 
ne maþesniu nei 500 m atstu-
mu nutiestos vidutinës átampos 
elektros linijos ar árengtos pa-
stotës. Taip pat svarbu, kad ant 
sklypo ðeðëlio nemestø aukðti 
medþiai, pastatai ar kitos kons-
trukcijos. Pageidautina, kad 
þemës pavirðius bûtø lygus, o 
nuomojamame sklype nebû-
tø vandens telkiniø – tokiomis 
sàlygomis árengti antþemines 
saulës jëgaines yra lengviau. 

Elektrinës statymas priklauso 
ir nuo vietiniø teritorijos pla-
navimo dokumentø. 

„Mûsø ekspertai kiekvienu 
konkreèiau atveju ávertina skly-
po tinkamumà ir parengia visà 
reikiamà dokumentacijà, tech-
niná projektà ir galiausiai árengia 
saulës jëgaines. Þemës sklypus 
nuomojamës ne trumpesniam 
nei 29 metø laikotarpiui, todël 
tokiu bûdu galima uþsitikrinti 
ilgalaiká papildomø pajamø 
ðaltiná, o svarbiausia – prisi-
dëti prie þaliosios energetikos 
plëtros“, – sako L. Dapðys.

Lenkijoje þemës nuomos 
modelis itin pasiteisino

L. Dapðio teigimu, þaliosios 
energetikos plëtra labai svarbi 
Lietuvai ir visai Europos Sàjun-
gai iki 2050 metø siekiant tapti 
anglies dvideginio emisijø po-
þiûriø neutraliomis bei pilnai 
remtis tik ið atsinaujinanèiø 
iðtekliø gaunama energija. 

„Green Genius“ atstovas 
paþymi, kad, nors Lietuvoje 
þemës sklypø nuoma saulës 
jëgainiø parkø árengimui dar 
yra naujovë, kaimyninëje Len-
kijoje tai jau tapo populiaria ir 
sëkminga praktika. Ûkininkø ir 
kitø gyventojø iðnuomotuose 
sklypuose Lenkijoje „Green 
Genius“ jau yra árengusi be-
veik 150 saulës jëgainiø, kuriø 
bendras plotas apie 230 ha.

 
Svarstantys apie galimybæ 

iðnuomoti savo þemës sklypà 
saulës jëgainiø árengimui 

ir tokiu bûdu ádarbinti 
nenaudojamà ar nederlingà 

þemæ, o kartu – prisidëti 
prie þaliosios energetikos 

plëtros ðalyje, 
daugiau informacijos gali 

rasti svetainëje 
www.greengenius.lt, 

skiltyje „Bendradarbiavimo 
galimybës“ 

ar kreipdamiesi el. paðtu 
pletra@greengenius.eu, 
telefonu 8-658-69761. R-
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Pilviškių sandėlyje- Stoties g. 38P, Pilviškiai

• AKMENS ANGLIS
• GRANULINĖ AKMENS ANGLIS
• BALTARUSIŠKI DURIŲ BRIKETAI
• MEDŽIO BRIKETAI
• MEDŽIO GRANULĖS
• TRĄŠOS, PESTICIDAI

Atvežame
Tel: 8-686 93-093, (8-342) 67-047

www.agrochemija.lt

R-
00
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UAB “Vilkdara“

AKCIJA !
Briketai:
• beržų pjuvenų - 
• buko pjuvenų - 
• ąžuolo pjuvenų
• uosio pjuvenų
• durpių briketai - 
• akmens anglis -
• medžio granulės
Pristatome nemokamai
Kęstučio g. 19, Šakiai,

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

00
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Dėl Mindaugo Maceikio 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame jo šeimą ir 
artimuosius.

Kubilių žemės ūkio bendrovė
Nuoširdžiai užjaučiame

Rimą 
POŠKIENĘ

ir jos šeimą dėl mylimos 
mamos mirties.

Namo gyventojai
Dėl Arvydo Pyrago 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame artimuosius.
Kūrėjų grupė LIEPOS

Nuoširdžiai užjaučiu
Gražiną 

STRIMAITIENĘ
ir jos šeimą dėl mylimo 

tėvelio mirties.
S.Kazlauskienė

Nuoširdžiai užjaučiame
Vytautą 
DUOBĄ

dėl brolio mirties.
Petras P., Antanas B.

Mirtis užpučia gyvenimo 
liepsną,

Bet neužgesina brangaus 
žmogaus atminimo.

Nuoširdžiai užjaučiame
Viliją 

BUGVILIENĘ
dėl mylimo tėvelio mirties.
V.V.Banaičiai, A.E.Šlakaičiai, 
R.Skadienė, L.Kriščiokaitienė

Nuoširdi užuojauta
Vilijai 

BUGVILIENEI
dėl tėvelio mirties.

Šlaito gatvės gyventojai
Būtis trapi.

Akimirką žmogus šalia,
o kitą – jo nėra…

Dėl Vito Širvaičio mirties 
nuoširdžiai užjaučiame 

visus artimuosius.
Veršių bendruomenės centras

Širdy lieka žaizda gili,
Kai kažko brangaus 

netenki.
Nuoširdžiai užjaučiame

Danutę 
DOVYDAITIENĘ

dėl vyro mirties.
Vida ir Saulius

Dėl Jono Dovydaičio 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame jo šeimą.
Zanavykų klinika

Nuoširdžiai užjaučiame
Danutę 

DOVYDAITIENĘ
ir sūnų Audrių 

dėl vyro ir tėtės mirties.
Virginija ir Algis

Nuoširdžiai užjaučiame
Rimutę ir Nerijų 

dėl mamytės ir uošvės 
mirties.

UAB „Riedis“ kolektyvas
Nuoširdi užuojauta

Danutei 
KAŽEMĖKAITIENEI
dėl brolio Petro mirties.

Rita ir Vaida
Tyliai kaip žvakės užgęsta 

žmonės.
Davę gyvybę, šviesą ir 

meilę.
Nuoširdžiai užjaučiame

Augustiną 
PEČIULĮ

ir jo šeimą dėl mamos 
mirties.

Šimaičiai, Mieliauskai, 
I.Grumčiuvienė, 

Kavaliauskai, S.Petkevičius
Dėl Onos Juodaitienės 

mirties nuoširdžiai 
užjaučiame vyrą, dukrą ir 

sūnų su šeimomis.
Gerdžiūnų bendruomenė

Negrįžtamai išeina 
artimieji

Ir niekad nesutiksi jų 
gyvenimo kely...

Nuoširdžiai užjaučiame
Genovaitę 

ORENTIENĘ ir
Teresę 

SINKEVIČIENĘ
bei jų šeimas dėl mylimo 

brolio mirties.
Veršių bendruomenės centras

Žmogus – tik žemės svečias 
ir turi jis sugrįžti namo.

Bet kaip sunku išleisti jį į 
kelią,

kuriuo negrįžta niekas 
atgalios.

Nuoširdžiai užjaučiame
Virginijų 

JUODAITĮ
dėl mylimos mamytės 

mirties
Buvę bendraklasiai ir 

auklėtojos
Mes negalime užpildyti 

Jūsų netekties, bet norime 
pasidalinti Jūsų skausmu. 

Mes negalime pakeisti 
lemties, bet norime 

palengvinti jos kelią. 
Mes negalime įveikti 

būties, bet norime padėti 
savo užuojautos žodžiu.

Dėl Onutės Juodaitienes 
mirties nuoširdžiai 

užjaučiame vyrą, dukrą ir 
sūnų su šeimomis.

Klasės draugės ir auklėtoja

Mirtis – tai slenkstis, bet 
ne pabaiga,

Brangiausi žmonės eina 
ir palieka.

Tačiau nuo jų 
nusidriekia šviesa

Ir atminty gyvi išlieka.
Už nuoširdžius 

užuojautos žodžius, 
gėlių žiedus, suteiktą 

paramą sunkią netekties 
valandą dėkojame 

giminėms, kaimynams, 
bendradarbiams, 
draugams, Šakių 
laidotuvių namų 
darbuotojams, 

Gelgaudiškio parapijos 
klebonui, padėjusiems 

palydėti į paskutinę 
kelionę mylimą vyrą, 

tėvelį ir senelį
Stasį Matusevičių.

Žmona, dukra ir sūnūs su 
šeimomis

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

R-0079www.paminklaiSakiuose.lt
Dirbame be išeiginių

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

Kiaulienos skerdieną puselėmis: 
lietuviška svilinta - 2.55 €/kg, len-
kiška – 2.25 €/kg. Atvežame. Tel. 
8-607 12-690.

Dideles, vidutines bulves. Tel. 8-686 
94-592.

Rinktines bulves „Vineta“, 
„Concordia“, „Levantine“, 
„Jelly“, „Catania“ - 5 €/25 kg, 
nekondicines  - 2.5 €/30 kg, 
bulviukus pašarui – 5 ct/kg, 
rinktines morkas – 30 ct/kg, 
burokėlius – 25 ct/kg. Tel. 8-
621 87-702.
Bulviukus. Tel. 8-624 82-335.

Kviečius, miežius. Tel. 8-606 15-688.

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

Šieną „kitkomis“, kviečius, miežius, 
avižas. Tel. 8-620 92-595.

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

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

Perka
Brangiai miškus: brandžius, bręs-
tančius, jaunuolynus, miškus 
draustiniuose, parkuose, apleis-
tą, nederlingą žemę apaugusią 
krūmais ir medžiais. Tel. 8-641 
55-554.

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.

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

Automobilius aukščiausia 
kaina. Gali būti nevažiuo-
jantys. Sutvarkome doku-
mentus. Pasiimame patys 
jums patogiu laiku. Tel. 8-
625 08-683.
Važiuojančius ir nevažiuojančius 
automobilius. Mokėsiu iki 250€. 
Pasiimu pats. Tel. 8-618 04-895.

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

Automobilius, mikroautobusus, 
autopriekabas. Gali būti daužti, 
po avarijų. Tel. 8-692 82-752.

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

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

Motociklų techninius pasus bei 
detales. Tel. 8-605 69-845.

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

MTZ dviejų tiltų traktorių iki 60 kW. 
Tel. 8-673 03-766.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis. 
Tel. 8-616 43-646.
Galvijų supirkėja Valerija Astraus-
kienė karves, bulius, telyčias Kre-
kenavos agrofirmos supirkimo 
kainomis. Sveria ir atsiskaito vietoje 
moka 6 ir 21 proc. PVM. Tel. 8-685 
86-131.

Įmonė brangiai galvijus. Atsiskaito 
iš karto. Tel. 8-612 34-482, supirkė-
ja Ramutė.

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

UAB „Raskafas“ brangiai ver-
šelius auginimui. Mokame 
PVM, nurašome veterinari-
joje. Dirbame kasdien. Tel. 8-
620 53-868, 8-693 07-001.
Firma brangiai 2-8 savaičių, 45-90 
kg buliukus, telyčaites, „belgus“ 
auginimui. Moka 6-21%, atsiskaito 
vietoje. Tel. 8-699 75-181.

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

Butą I aukšte (naujai suremontuo-
tas), renovuotame name, Šakiuose 
į namą. Galima su priemoka. Tel. 
8-629 05-625.

Ieško darbo
Vyras ieško darbo. Tel. 8-606 90-484.

Paslaugos
“Ergo“ draudimo paslaugos: auto-
mobilio, būsto, nelaimingų atsitiki-
mų, kelionių draudimas. Tel. 8-616 
53-408, V.Kudirkos g.51-2, Šakiai.

Buhalterinės apskaitos paslaugos 
ūkininkams. Kaina nuo 70€. Tel. 
8-650 43-115.

Mobilivalykla.lt mobilus 
minkštų baldų, čiužinių, 
kilimų, automobilių salonų 
ekologiškas valymas garais! 
Tel. 8-631 56-395.
Remontuoju automatines skalbimo 
mašinas. Atvažiuoju į namus. Tel. 
8-689 19-996.

Automatinių skalbimo mašinų re-
montas. Tel. 8-611 52-630.

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

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

Greitai ir nebrangiai vežame 
žvyrą, smėlį, skaldą, dolo-
mitinę skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas inertines me-
džiagas. Tel. 8-686 80-556.
Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas.
Išvežu senus baldus, statybinį 
laužą, buitinę techniką. Tel. 8-655 
53-607.

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

Įtempiamos lubos. Tel. 8-619 28-401.

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

Atliekame įvairius vidaus apdailos 
darbus. Tel. 8-686 49-645.

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

Vonios įrengimas, gipskartonio 
montavimas, grindų įrengimas, 
tapetavimas, dažymas ir kt. Tel. 
8-638 30-776.

Santechnikos darbai nuo kranelio 
keitimo iki katilinių montavimo. 
Tel. 8-638 05-500.

Kaminų, dūmtraukių, krosnių va-
lymas. Jų priežiūra ir skardinimas. 
Tel. 8-621 99-958.

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

UAB „STORAS MEDIS“
SUPERKAME:   JUODOJO IR SPALVOTOJO METALO LAUŽĄ;
                                         NEREIKALINGĄ BUITINĘ TECHNIKĄ;
                                         AKUMULIATORIUS;
                                         TELEVIZORIŲ IR KOMPIUTERIŲ PLOKŠTES;
                                         BUITINIUS LAIDUS;
                                         AUTOMOBILIUS. IŠDUODAME PAŽYMAS
                                         IŠREGISTRAVIMUI.
GALIME PASIIMTI PATYS.
PARDUODAME  ĮVAIRIAS  NAUDOTAS AUTOMOBILIŲ DALIS.
VALIŲ G.29, GIEDRUČIŲ K., ŠAKIŲ RAJ. SAV. 
DIRBAME: I-V   8 - 17,  VI   8 -13  Tel.: 8 699 95390, 8 655 20413  R-

00
77

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-0078

Gauta nauja akmens anglių siunta

R-
00

58

R-0008

R-0094

Reikalingas:
Vairuotojas 

turintis CE kategoriją ir A95 kodą, 
nuolatiniam darbui, produkcijos 

išvežiojimui vietiniais maršrutais .
Tel.8-687-96265 R-

00
92

UAB “Bosas ir ko” ieško

automobilių 
detalių pardavėjo

darbui Šakiuose.

Panašaus darbo patirtis
būtų privalumas.

Skambinti tel.:

+370 686 57346 R-
00

88

Įmonei reikalingi 
plataus profilio 

statybininkai 
alga nuo 800eur.  

Tel. Nr.: 
+37062262167 R-

00
86

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

Ruošiame automobilius techninei 
apžiūrai, važiuoklės, variklių, dus-
lintuvų remontas, kėbulo virinimas, 
montavimas, šviesų reguliavimas. 
Tel. 8-699 74-655.

Nemokamai iškertame me-
džiais ir krūmais apaugusias 
teritorijas, melioracijos ka-
nalus, viską išvežame. Per-
kame žaliavą biokuro gamy-
bai. Tel. 8-621 87-702.

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

Supjaunu malkas, laidau stambius 
avarinius medžius, geniu sodus. Tel. 
8-638 93-975.

Nuoma
Jaunasis ūkininkas išsinuomotų 
dirbamos žemės. Moku brangiai, 
galiu sumokėti į priekį. Tel. 8-686 
73-967.

Išsinuomotų žemės Jurbarko, Šakių, 
Raseinių r., Tauragės apskrityje. Kai-
na sutartinė. Tel. 8-689 47-447.

Įvairūs
Susipažinčiau su moterimi iki 60m. 
Gyvenime galėtume padėti vienas 
kitam. Tel. 8-692 65-902.

R-0095
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Asmeninį skelbimą iki 160 ženklų (lotyniškais rašmenimis) galite perduoti trumpąja žinute (SMS) .
Skelbimas paprastas. Rašykite žinutę: VLS tarpas  “tekstas”.  Siųskite žinutę numeriu 1670. Kaina 2,00€. 

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

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

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

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

Sekmadienis,
vasario 14 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Nacionalinė ekspedicija.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
9.00 „Jorindė ir Joringelis“. Pasaka.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Ką veikti?
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.50 „Sporto galia“.
14.45 Karaliaus Mindaugo krepšinio 

taurė. Rungtynės dėl 3 vietos.
16.50 Karaliaus Mindaugo krepšinio 

taurė. Snaiperių konkursas.
17.30 Žinios.
17.50 Karaliaus Mindaugo krepšinio 

taurė. Finalas.
20.30 Panorama.
21.00 RUSIJA bunda.
22.35 „Mažoji Maskva“. (f)

LNK 
6.30-9.20 Animac.f.
9.45 „Srovės nublokšti“. Animac.f.
11.25 „Užsispyrusi blondinė 2“. (f)
13.20 „Neįtikėtina fakyro kelionė“. (f)
15.15 „Kaip pavogti nuotaką“. (f)
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 Lietuvos balsas.
22.05 „Šnipas iš U.N.C.L.E.“. (f)
0.25 „Beverli Hilso policininkas 3“. (f)

TV3 
7.00-8.00 Animac.f.
8.30 „Svajonių ūkis“.
9.00 „Sveikata.lt“.
9.30 „La Maistas“.
10.00 „Pasaulis pagal moteris“.
11.00 „Svajonių sodai“.
12.00 „Geri metai“. (f)
12.20 Loterija „Kenoloto“.
14.20 „Ana ir karalius“. (f)
17.20 Loterija „Kenoloto“.
17.25 „Tai - mes“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gražuolė ir pabaisa“. (f)
22.00 „Valentinas vienas“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.10 „Vedybos, skyrybos ir barsukas“. (f)

BTV 
6.30 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
7.30 STIHL Savickas Classic 2020. 

Panevėžys.
8.30 Tauro ragas.
9.00 Pasaulio taurė 2020. Kaunas.
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Gimę laisvėje“.
12.00 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12.55 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 

Šatneriu“.
15.50 „Nepamirštamas tyrimas“.
17.00 „Kas žudikas?“.
19.30 „Akloji zona“.
20.30 „Snaiperis“.
21.30 „Legendų biuras“.
22.40 „Gyvi numirėliai“.
23.40 „Kapitonas Filipsas“. (f)

Pirmadienis,
vasario 15 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“. 
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Vartotojų kontrolė.
13.00 Beatos virtuvė.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Daiktų istorijos.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 LRT forumas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Užkluptas“.

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki....
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 1634.
22.30 „Godzila“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Svajonių sodai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Karštai su tv3.lt“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Nepriklausomybės diena“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
1.00 „Žudymo žaidimai“.

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Atsargiai – giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 

Šatneriu“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Atsargiai – giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Baltųjų rūmų šturmas“. (f)
23.40 „Akloji zona“.

Antradienis,
Vasario 16 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
6.30 Nacionalinė ekspedicija.
7.25 „Zalcburgo istorija“. (f)
9.00 Labas rytas.
11.00 Valstybės apdovanojimų 

ceremonija.
11.40 Gražiausios poetų dainos.
12.00 Trijų Baltijos valstybių vėliavų 

pakėlimo ceremonija. Lietuvos 
Respublikos Prezidento kalba.

12.30 Šv.Mišios iš Vilniaus šv.vyskupo 
Stanislovo ir šv.Vladislovo 
arkikatedros bazilikos.

14.00 Vasario 16-osios minėjimas 
Lietuvos nepriklausomybės 
signatarų namuose Vilniuje.

14.40 1920. Didžioji diena.
15.50 „Aš – dalis Tavęs“.
16.30 Įdomiosios pamokos.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 „Nova Lituania“. V.f.
20.05 Mano Lietuva. Koncertas.
20.30 Panorama.
21.00 Lietuvos valstybės keliu. 

Koncertas.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Laukinis rajonas“.

LNK 
6.00-10.30 Animac.f.
12.15 „Spaidervikų kronikos“. (f)
14.05 „Paskutinės atostogos“. (f)
16.20 „Paskutinis jaunikio išbandymas“. (f)
18.30 Žinios.
19.30 Vasario 16-osios koncertas 

„Laisvės alėja“ ir iškilminga 
apdovanojimų ceremonija „Aš 
– dalis tavęs“.

21.30 „Papuolei!“. (f)
23.35 „Žinių vedėjas 2. Legenda tęsiasi“. (f)

TV3 
6.10-10.00 Animac.f.
12.10 „Džiunglių karalius“. (f)
12.20 Loterija „Kenoloto“.
14.05 „Šuns tikslas“. (f)
16.15 „Pito drakonas“. (f)
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Šventinis šou „Aš tikrai myliu 

Lietuvą“.
21.00 „Tadas Blinda. Pradžia“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.20 „Rezidentas“.

BTV 
6.30 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
7.25 „Pragaro virtuvė“.
9.25 „Gimę laisvėje“.
11.40 „Policininkai ir Robersonai“. (f)
13.30 „Nacionalinis saugumas“. (f)
15.20 „Gyvūnas“. (f)
17.00 „Lėktuvai, traukiniai ir 

automobiliai“. (f)
18.50 „Bėgimas džiunglėse“. (f)
21.00 „Eliziejus“. (f)
23.10 „Baltųjų rūmų šturmas“. (f)

Trečiadienis,
vasario 17 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Nacionalinė ekspedicija.
13.00 Daiktų istorijos.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Pasaulio puodai.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Gimę tą pačią dieną.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Nuostabioji draugė“.

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Šeškinės 20.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Kontrabanda“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Prieš srovę“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gero vakaro šou“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Džiunglės“. (f)
22.25 „Vikinglotto“.
23.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.30 „Rezidentas“.

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Atsargiai – giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Atsargiai – giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Apsuptyje“. (f)
23.05 „Eliziejus“. (f)

Ketvirtadienis,
vasario 18 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Vakaras su Edita.
13.00 Pasaulio puodai.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 (Pra)rasta karta.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Eurolyga per LRT.
21.45 Eurolygos krepšinio turnyras. 

„Barcelona“ - Kauno „Žalgiris“.
0.05 Dizaino dokumentika.

LNK 
6.25 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Bučiuoju. Rūta.
21.00 „Rimti reikalai 3“.
21.30 Žinios.
22.30 „Velkami per betoną“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Gero vakaro šou“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Farai“.
20.30 „Prakeikti III“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Uola“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.55 „Rouzvudas“.

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Atsargiai – giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsargini prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Atsargiai – giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Atsarginis prezidentas“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Apsuptyje 2. Tamsos teritorija“. (f)
23.05 „Apsuptyje“. (f)

Penktadienis,
vasario 19 d.

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

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.45 „Turtuolė varguolė“.
13.50 „Širdele mano“.
15.00 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Diunkerkas“. (f)
23.10 „Baudėjas“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Ratai 2“. Animac.f.
21.45 „Geležinis žmogus 3“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
0.15 „Lemtingas posūkis 3“. (f)

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Atsargiai – giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Atsargiai – giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Mirties apsuptyje 2“. (f)
23.20 „Apsuptyje 2. Tamsos teritorija“. (f)

Tiražo Nr. 1457 
Data: 2021-02-10

15 17 21 27 29 48
Vikingų skaičius - 02

Vieno derinio laimėjimų lentelė: 
6+1   13 082 472,00  Eur (1 priz.)
6        249 298,00  Eur (0 priz.)
5+1       14 044,50  Eur (0 priz.)
5          1 284,00  Eur (2 priz.)
4+1           68,00  Eur (45 priz.)
4              7,50  Eur (269 priz.)
3+1            4,50  Eur (640 priz.)
3              1,50  Eur (4391 priz.)
2+1            1,25  Eur (4501 priz.)
2              0,75  Eur (32330 priz.)

Kviečiami senjorai, sulaukę 
pensijinio amžiaus, protezuotis dantis,

pasinaudojant valstybinės ligonių kasos skiriama kompensacija, prieš tai 
užsiregistravus gydymo įstaigoje, prie kurios yra prisirašę. Laiškų laukti nebereikia.

Jei reikalinga,prieš protezuojant,dantys išraunami,sugydomi,pilnai paruošiama 
protezavimui.

J.Mureikaitės odontologijos kabinetas.
Gimnazijos g.31, Šakiai. Tel. 8-625 81-778. R-

00
54

Didmeninė prekyba: 
dyzelinu, dyzelinu žemės ūkiui (žymėtas), 
dyzelinu krosnių kuru (žymėtas), 
bešviniu automobiliniu 95,  98 markės benzinu. 
Padangomis, tepalais. 

Prekiaujame tik sertifikuotais aukštos kokybės naftos produktais! 

Tel.: 8-686 42417 
el. p.: saulius@naftenas.lt 

Partneris: PRISTATYMAS NEMOKAMAS !!! R-0057

VERTIMO 
PASLAUGOS
(su juridiniu patvirtinimu)

UAB “AVOTEC”
Dariaus ir Girėno 120A, Jurbarkas

Tel.  8-614-81947

R-
00

02

SUTAUPYKITE 
IKI 150 EUR!

UŽSISAKYKITE DABAR, 
PRADĖKITE

MOKĖTI PAVASARĮ!
Buitinių nuotekų valymo 

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

GAMINTOJŲ KAINOMIS
Įrenginių montavimo, 
aptarnavimo darbai

10 metų garantija
GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai visoje 

Lietuvoje!
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS

Tel.: 8686 80106

R-
00

74

Kitas 
“Laikraštis Valsčius“ 

išeis vasario 19 d., 
penktadienį.
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Kalendorius
Saulė teka 07 val. 50 min.
leidžiasi 17 val. 17 min.
dienos ilgumas 09 val. 27 min.
6 metų savaitė
Mėnulis – Jaunatis

Varduvininkai
12.12 Benediktas, Deimantė, 

Eulalija, Reginaldas
12.13 Kotryna, Algaudas, Ugnė, 

Benignas
12.14 Kirilas, Valentinas, Saulius, 

Saulė, Liliana, Lijana, Valius
12.15 Faustinas, Jordanas, Girdenis, 

Jovita, Jurgina, Jurgita, Vytis
12.16 Julijona, Julijonas, Tautvydė
12.17 Aleksas, Vaišvilas, Viltė, 

Donatas, Donata
12.18 Bernadeta, Simeonas, Gendrė, 

Simas

Penktadienis,
vasario 12 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Labas rytas, Lietuva.
9.00 „Alpių detektyvai“.
9.45 „Miuncheno kriminalinė policija“.
10.35 „Tarnauti ir ginti“.
11.30 „Kas ir kodėl?“.
12.00 Stilius.
13.00 (Pra)rasta karta.
14.00 Žinios.
14.20 Laba diena, Lietuva.
16.20 „Maistas: tiesa ar pramanas?“.
16.40 „Kalnų daktaras“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Vartotojų kontrolė.
19.30 Beatos virtuvė.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.30 Auksinis protas.
22.55 „Pasaulio pabaiga“. (f)

LNK 
6.30 „Svaragini. Amžina draugystė“.
8.00 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
10.00 „Kalnietis“.
11.00 „Tūkstantis ir viena naktis“.
12.45 „Būrėja“.
13.20 „Turtuolė varguolė“.
14.20 „Širdele mano“.
15.30 „Mano namai – mano likimas“.
16.35 Labas vakaras, Lietuva.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.30 „Vagys melagiai“. (f)
23.35 „Snaiperis 3“. (f)

TV3 
6.25-7.25 Animac.ser.
7.55 „Farai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Sužeisti paukščiai“.
12.00 „Lialios sugrįžimas“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Parduotas gyvenimas“.
15.00 Animac.f.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Mažoji undinėlė“. Animac.f.
21.10 „Mano numeris ketvirtas“. (f)
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
23.30 „Maikas ir Deivas ieško pamergių“. (f)

BTV 
6.25 „Greitojo reagavimo būrys“.
7.20 „Mano virtuvė geriausia“.
8.35 „Atsargiai – giminės!“.
9.40 „Paskutinis faras“.
10.35 „Mentalistas“.
11.35 „Atsarginis prezidentas“.
12.35 „CSI. Majamis“.
13.35 „Mano virtuvė geriausia“.
14.50 „Atsargiai – giminės!“.
16.00 „Paskutinis faras“.
17.00 Info diena.
17.30 „Mentalistas“.
18.30 „Greitojo reagavimo būrys“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Mirties apsuptyje“. (f)
23.35 „Karo menas. Atpildas“. (f)

Šeštadienis,
vasario 13 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.02 Daiktų istorijos.
6.55 Išpažinimai.
7.25 „Bethoveno lobis“. (f)
9.00 Labas rytas.
11.00 Beatos virtuvė.
11.55 Klausimėlis.
12.10 Pasaulio dokumentika.
14.00 Karaliaus Mindaugo krepšinio 

taurė. Pusfinalis. Panevėžio 
„Lietkabelis“ - Utenos „Juventus“.

16.00 „Sporto galia“.
16.30 Karaliaus Mindaugo krepšinio 

taurė. Pusfinalis. Kauno „Žalgiris“ 
- Klaipėdos „Neptūnas“.

19.00 „Sporto galia“.
19.30 Stilius.
20.30 Panorama.
21.00 Dainuok su manim.
22.40 „Viskas, ko nori“. (f)

LNK 
6.40-10.50 Animac.f.
12.15 „Išsinuomokit vaiką“. (f)
14.05 „Geras vyrukas“. (f)
16.00 „Staiga trisdešimties“. (f)
17.55 Gyvūnų pasaulis.
18.30 Žinios.
19.30 „Šiurpuliukai“. (f)
21.35 „Rožinė pantera 2“. (f)
23.25 „Pasižadėjęs kitai“. (f)

TV3 
6.30-8.00 Animac.f.
8.30 „Virtuvės istorijos“.
9.00 „Gardu Gardu“.
10.00 „Tėvų darželis“.
10.30 „Būk sveikas!“.
11.00 „Penkių žvaigždučių būstas“.
11.30 „Tylūs geradariai. Tvarumo 

istorijos“.
12.00 „Pandų mažyliai“.
12.20 Loterija „Kenoloto“.
13.00 „Undinė“. (f)
15.00 „Garfildas 2“. (f)
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
17.20 Loterija „Kenoloto“.
18.30 TV3 žinios.
19.30 Žaidimas „galvOK“.
19.35 „Eurojackpot“.
21.30 „Gaujų karai. Princai“.
22.15 Loterijos “Jėga” ir “Kenoloto”.
22.40 „Apdovanotoji“. (f)

BTV 
6.30 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
7.30 „Snaiperis“.
8.30 „Varom!“.
9.00 Sveikatos kodas.
10.00 „Pakvaišusi porelė“.
10.55 „Gimę laisvėje“.
12.00 „Atranka. Išlieka stipriausi“.
12.55 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
13.55 „Pragaro virtuvė“.
14.55 „Nepaaiškinami įvykiai su Viljamu 

Šatneriu“.
16.00 „Nepamirštamas tyrimas“.
17.10 „Kas žudikas?“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Kapitonas Filipsas“. (f)
0.45 „Nuo sutemų iki aušros. Budelio 

duktė“. (f)

Mes užaugom, iš namų išėjom, rodos, tik ilsėkis, būk rami.
O juk rūpesčių nesumažėjo nuo tada kai buvome lopšy.
Pakelėj gimtinės medžiai šlama ir svaigina žiemos vėsa.

Tu labai mums reikalinga, 
Mama, laukianti, atleidžianti, gera.

Garbingo jubiliejaus proga
Marytę 

BACEVIČIENĘ,
gyvenančią Naudžių kaime,

sveikina dukros, žentai, anūkai, bei proanūkiai.

Sniego kasdien vis daugės
Penktadienio dieną ties Skandinavijos pu-

siasaliu dar labiau sustiprės anticiklonas, kuris 
turės įtakos ir Lietuvos orams. Stiprokas šiau-
rės, šiaurės vakarų vėjas pustys ant žemės gu-
lintį sniegą. Suvalkijoje bus debesuota su pra-
giedruliais ir sausa. Temperatūra kils iki 10-12 
laipsnių šalčio.

Šeštadienio naktį dangus niauksis, iškris kelios 
snaigės. Šiaurės vakarų vėjas bus šiek tiek rames-
nis. Temperatūra kris nežymiai, iki 13 laipsnių 
šalčio. Dieną stiprės šiaurės vakarų vėjas, piet-
vakariniuose rajonuose kai kur gūsiai gali siek-
ti 15 m/s. Daug kur regione pasnigs, pustys, kai 
kur kils pūga. Šaltis gerokai sušvelnės, tempe-
ratūra šoktelės iki 2-3 laipsnių šalčio.

Sekmadienio nakties pradžioje lengvai pasny-
guriuos, o vėliau įsivyraus sausi orai. Temperatūra 
Suvalkijoje kris iki 7-9 laipsnių šalčio. Dieną daž-
nai bus galima pasimėgauti saulės spinduliais, 
žymesnio sniego nebus. Termometrai rodys 4-
5 laipsnius šalčio. Vakare debesuotumas ims 
didėti.

Pirmadienio naktį pietvakarinę šalies dalį pa-
sieks nauja sniego porcija, bet iki ryto debesys 
ir vėl prasisklaidys. Apniukusią naktį tempera-
tūra spės nukristi iki 7-9 laipsnių šalčio. Dieną 
prognozuojami sausi, nepastoviai debesuoti ir 
ramūs orai. Šaltis išliks panašus.

Sinoptikė Edita Gečaitė

visiems akinių 
rėmeliams

- 20 % nuolaida
Atliekame kompiuterinę perimetriją nauju kompiuteriniu 

automatizuotu perimetru AP - 200. 
Tai tyrimas, kuris leidžia įvertinti žmogaus regos lauką. Šis 

tyrimas svarbus glaukomos, regimojo nervo ligų, tinklainės 
patologijos diagnostikai, gydymui ir sekimui.

Gydytoja oftalmologė  iš Kauno konsultuoja vaikus ir suaugusius.
Su šeimos gydytojo siuntimu - konsultacija nemokama.

Išankstinė registracija tel. 8610 07437, V. Kudirkos g. 35, Šakiai
Darbo laikas: I-V - 900 - 1700; VI -900 - 1400
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Garbingas gyvenimas 
dovanojo garbingą amžių

Loreta BATAITIENĖ

Vasario 16-oji 
– pati reikšmingiausia 
Lietuvos istorijos 
data, kuri ne mažiau 
svarbi ir Griškabūdyje 
gyvenančiai Juzei 
Kuraitienei, švenčiančiai 
savo 101-ąjį gimtadienį. 
Valstybės, kaip ir Juzės, 
gyvenimas nebuvo 
lengvas, tačiau pagarba, 
darna ir darbas ne 
tik sutvirtino, bet ir 
užgrūdino.

Arčiau saviškių
„Pernai smagiai atšventėme 

gimtadienį. Šie metai jau kito-
kie – siaučia virusas, ribotas 
bendravimas. Kai man tiek 
metų, tai jau nieko nebijau, 
bet ir šventimų nesinori, tik ra-
mybės. Gyvenu gražiai, viskuo 
esu aprūpinta ir patenkinta“,- 
šypsosi 101 metus pasitinkanti 
Juzė Kuraitienė. Dokumentuose 
esantis įrašas liudija, kad ši mo-
teris gimė 1921 metų vasario 
16 dieną, todėl turėtų minėti 
100-ąjį gimtadienį, tačiau arti-
mųjų teigimu, tikroji jubiliatės 
gimimo diena yra 1920 metų 
vasario 14-oji.

Iš Bliuviškiuose įsikūrusios 
gausios šeimos, kurioje augo 
šešios seserys ir vienas brolis, 
kilusi Juzė dabar su vientur-
čiu sūnumi Albertu gyvena 
Griškabūdžio miestelyje.

„Atsikraustė čia tėveliai, nes 
norėjo būti arčiau savų – čia 
gyvena sesė, o ir aš dirbau 
Kaune, tai į Griškabūdį grįžti 
arčiau nei Jurbarko rajoną“,- 
sako A.Kuraitis. Jis džiaugia-
si, kad mama sulaukė gražių 
metų ir sveikata per daug ne-
siskundžia. Garbingo, beveik 
93 metų gimtadienio, sulaukęs 
prieš kelerius metus mirė jo 
tėtis Bronius, kilęs iš Rygiškių 
kaimo. „Jau kažin ar aš tiek su-
lauksiu“,- svarsto Albertas.

Sugrįžo į gimtą kraštą
Juzė buvo labai darbšti, ta-

čiau „valdiško“ darbo niekada 
nedirbo. Namuose ji augino 
gyvulius, gamino maistą, rū-
pinosi vyru ir sūnumi. Lenkti 
svetimiems nugarą kolchoze ne-
norėjo nei ji, nei vyras Bronius, 
kuris dirbo žemės ūkyje, o di-
džiausia jo karjera – brigadi-
ninko pareigos. „Nors mama 
buvo namų šeimininkė, tačiau, 
augindama gyvulius, uždirbo 
ne mažiau nei tėtis“,- palygino 
Albertas.

Tai patvirtino ir pati jubilia-
tė Juzė. Kadangi bendravimas 
su kito ūkio nariais draudžia-
mas, ji mielai sutiko pasikal-
bėti telefonu. Šimtametė pasi-
guodė, kad silpnas regėjimas, 
todėl negali skaityti pamėgto 

mūsų laikraščio. Naujienas ji 
sužino iš radijo, naujausias ži-
nias perskaito sūnus. Guvaus 
balso, maloni ir santūri Juzė 
teigė judanti po kambarį, pa-
sidžiaugė, kad sūnus Albertas 
ja labai rūpinasi – ne tik skanų 
maistą pagamina, bet ir arba-
tos paruošia – nieko pačiai ne-
reikia daryti. Nors nugyveno 
daugiau kaip šimtą metų, ji ne-
pamena tokio klastingo viruso, 
nuo kurio būtų mirę tiek daug 
žmonių.

Teko prisitaikyti
Jaunystėje giedojusi bažny-

čios chore, Juzė visada buvo 
giliai tikinti. Ji ne tik lankė 
Šventas Mišias, bet ir skaitė 
religinę literatūrą, domėjosi 
istorija. Kai su vyru nusipirko 
automobilį, aplankė ne vieną 
įdomesnę vietovę.

Šimtmetį perkopusi griška-
būdietė sako, kad visko mačiu-
si, todėl galinti palyginti – da-
bar žmonėms lengviau gyventi, 
nes daug sunkių darbų atlieka 
technika. „Ir anksčiau ūkinin-
kai gerai gyveno, tik dirbdavo 
labai sunkiai, pagrindiniai 
talkininkai buvo arkliai. Tiek 
dabar, tiek ir senais laikais buvo 
visokių žmonių, visokių sant-
varkų, todėl teko prisitaikyti“,- 
kalbėjo šimtametė.

Juzei džiugu, kad valstybės 
ir jos gimtadieniai sutampa, 
tačiau pripažįsta, jog didesnės 
reikšmės tam niekada nesutei-
kė – buvo sunkūs laikai ne tik 
dėl to, kad išgyvenimas sudė-
tingas, bet ir dėl besikeičiančių 
valdžių diktato.

Ilgaamžiškumo 
paslaptis

J.Kuraitienė teigė nežinanti 
ilgaamžiškumo paslapties, ta-
čiau iš pokalbio tapo aišku, jog 
ilgai gyvena tie žmonės, kurie 
turi mylimą žmogų, jaučia pa-
reigą ir nebijo darbo. Pačiais 
gražiausiais žodžiais ji kalbėjo 
apie savo giminėlę, vyrą Bronių, 
sūnų Albertą ir jauniausią 
likusią sesę Albertą. Alberta 
Dragūnaitienė, gyvenanti 
Sudarge, kasdien skambina se-
sei į Griškabūdį. „Mudviejų ry-
šys nuo vaikystės buvo stipres-
nis nei su kitais šeimos nariais. 
Nors esame skirtingų požiūrių, 
bet labai gerai sutariame“,- kal-
bėjo A.Dragūnaitienė. Ji prisi-
minė, kaip jaunystėje Juzė jai 
numezgė kelias sukneles, ku-
rios buvusios tokios gražios, 
kad teko pakentėti vilnos su-
kelto niežulio. Arba kai Juzė 
išsiruošė į gegužinės šokius, o 
Alberta sunegalavo – sesė atsi-
sakė šokių, nors jaunai panelei 

labai norėjosi pasilinksminti. 
Alberta pasakojo, kad su Juze 
visada malonu bendrauti, nes 
tai labai jautrus, dėmesingas 
ir supratingas žmogus – nors 
„valdiško“ darbo nedirbo, bet 
namuose visada buvo švaru, 
valgis skanus, apsirengimas 
gražus, o sūnus griežtai, bet 
teisingai auklėtas. „Valstybei 
trūksta tokio gyvenimo, ko-
kia buvo Juzės šeima – visada 
gražiai sutarė, vienas kitam 
padėjo, gerbė ir suprato. Taip, 
kaip sesė rūpinosi sūnumi, taip 
dabar ja rūpinasi. Matėme labai 
gražios šeimos pavyzdį“,- kal-
bėjo A.Dragūnaitienė. Ji sesei 
Juzei linkėjo džiaugtis kiek-
viena diena ir tuo gyvenimu, 
kurio verta.

J.Kuraitienę garbingo gim-
tadienio proga žada sveikin-
ti ir Seimo narys Giedrius 
Surplys, taip pat rajono meras 
Edgaras Pilypaitis kartu su 
Socialinės paramos skyriaus 
atstovais, Griškabūdžio se-
niūnas Saulius Naumavičius 
draugėje su seniūnijos dar-
buotojais. Garbingą jubiliejų 
ramiai planavusi sutikti Juzė 
sulauks dėmesio ir pagarbos, 
tad ši diena jai nebus eilinė, 
o įspūdžiai, kaip ir jaunystės 
metai, ilgai neblėsta.

101-ąjį gimtadienį švenčianti Juzė Kuraitienė sako, kad valstybėje, kaip šeimoje, turi būti darna – tai 
yra didžiausia vertybė ir ilgaamžiškumo paslaptis. Tai patvirtino ir mama besirūpinantis Albertas. 
S.Sinkevičiaus nuotr.


