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

Tel. 8-687 34838, Šakiai, Sodų 2B
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Keliai
Iš Bendrųjų programos reik-

mių fondo kurį 5 proc. nuo apy-
vartos moka privačių miškų sa-
vininkai ir 10 proc. – valstybinių 
miškų urėdija, Šakių urėdijos re-
gioniniam padaliniui priklausan-
čiose girininkijose – Lekėčiuose, 
Šilagiryje, Kleviniuose – miški-
ninkai planuoja suremontuoti 
apie 13 kilometrų miško kelių, 
kuriais rieda ir mokykliniai au-
tobusai, jais naudojasi ir gyven-
tojai. Tam, anot Valstybinės urė-
dijos Šakių regioninio padalinio 
vadovo Gintaro Bacevičiaus, šie-
met skirta 78 tūkst. eurų. Anot 
jo, baigiamieji darbai vyksta ir 
Gelgaudiškio girininkijoje, kur 
kelias tvarkomas iš ES paramos 
lėšų. Šiuos darbus planuojama 
baigti iki rugsėjo 1 d.

Vanduo 
Nacionalinio visuomenės 

sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministerijos 
Marijampolės departamentas 
primena, kad šulinio vandenį 
saugu naudoti tik ištyrus ir įsi-
tikinus, kad jis nėra užterštas. 
Šeimoms, auginančioms kūdi-
kius iki 6 mėnesių amžiaus ir 
nėščiosioms moterims šie ty-
rimai atliekami valstybės lė-
šomis. Marijampolės apskrity-
je per šių metų 6 mėnesius iš-
tirta 60 šachtinių šulinių van-
duo, kurį vartoja nėščiosios ar 
kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus. 
Septyni mėginiai imti ir Šakių 
rajone. Užterštų nitratais šuli-
nių vandens rasta net 14 vietų. 
Vienas užterštas mėginys aptik-
tas ir Šakių rajone.

Parama
Šakių rajono savivaldybės ad-

ministracijos Socialinės paramos 
skyriaus žiniomis, rugpjūčio 13 
dieną iš Europos pagalbos la-
biausiai skurstantiems asme-
nims fondo (EPLSAF) planuo-
jama pristatyti paramą maisto 
produktais į mūsų rajono san-
dėlį.  Maisto paketus paramos 
gavėjai seniūnijose privalo at-
siimti rugpjūčio 19–30 dieno-
mis. Ši kartą paramą maisto pro-
duktais gaus 3194 asmenys, ke-
turiais asmenimis mažiau nei 
birželio mėnesį. EPLSAF para-
mą gali gauti šeima (asmuo), 
kai bendrai gyvenančių asme-
nų pajamos vienam nariui (arba 
vienam gyvenančiam asmeniui) 
neviršija 183 eurų, išimties at-
vejais – 268,40 euro.

Terapija
Edukacinio projekto „BTA Be 

streso“ inicijuotos internetinės 
apklausos metu respondentai 
iš 30 skirtingų Suvalkijoje esan-
čių objektų išrinko dešimt vietų, 
kurios yra tinkamiausios norint 
sumažinti stresą ir atsipalaiduo-
ti. Pirmoji vieta atiteko Sudargo 
piliakalniams, o šeštoje vietoje 
atsidūrė Zyplių dvaras. Šakiečius 
šioje apklausoje aplenkė tik 
Marijampolės bei Vilkaviškio 
savivaldybės. Vilkaviškiečiai 
sumažinti įtampą gali net ke-
turiose vietose, o marijampo-
liečiai – trijose. Šioje apklau-
soje yra įsivėlusi ir viena klai-
da – Šakių rajonui priskirtas ir 
Palemono kalnas, kuris iš tikrų-
jų yra Jurbarko rajone.

Skuba užfiksuoti
nykstančias krašto sodybas

Gera žinia krosnis 
kūrenantiems malkomis
Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Liepos 23 dieną 
Valstybinė miškų urėdija 
paskelbė žaliavinės 
ir malkinės medienos 
pardavimo kainas 
antrajam šių metų 
pusmečiui. Pasak Šakių 
regioninio padalinio 
vadovo Gintaro 
Bacevičiaus, jos krito 
iki 35 procentų pagal 
atskirus sortimentus. 
Kai kurios medienos 
kainą, kurios nepasisekė 
parduoti per pirmąjį 
pusmetį, galima buvo 
mažinti iki 40 procentų. 
Tai gera žinia malkomis 
krosnis kūrenantiems 
gyventojams. 
Artimiausiu metu, įvykus 
aukcionui, padalinio 
administracija pasirašys 
per 100 medienos 
pardavimo sutarčių.

Reda ČIEČKIŪTĖ 

Zanavykų muziejaus 
darbuotojai šią vasarą 
važinėja po Šakių rajoną 
ir fiksuoja mūsų krašto 
sodybų architektūrą. 
Kitąmet dienos šviesą 
turėtų išvysti ir leidi-
nys „Zanavykų krašto 
sodybų architektūra“. 
Anot muziejaus direkto-
rės Rimos Vasaitienės, 
keičiantis laikmečiui ir 
žmonių požiūriui tradi-
cinės sodybos sparčiai 
nyksta arba praranda 
autentiškumą, todėl ir 
stengiamasi užfiksuoti 
šiuos istorinius klodus. 

Viena nuo kitos skiriasi 
lyg diena nuo nakties 

Liepos 18 d. Zanavykų 
muziejaus direktorė Rima 
Vasaitienė, ekspedicijai tal-
kinanti menotyros mokslų 
daktarė Rasa Bertašiūtė bei į 
pagalbą Sintautų seniūnijoje 
atskubėjęs kraštotyrininkas 
Raimondas Daniliauskas lei-
dosi į kelionę po Sintautų apy-
linkes. Pirmąja ekspeditorių 
stotele tapo Karpakio sodyba. 
Ji, anot R.Daniliausko, statyta 
XX a. pradžioje. Šiuo metu stu-
ba yra apgyvendinta, todėl ji 
prižiūrėta, tačiau dalyje namo 
jau pakeisti langai, šeimininkas 
žada ir daugiau pokyčių, tačiau 
kokių – neatskleidžia, aišku 
viena, kad sodybos gyventojui 
atsibodo autentiškumas. 

Vargstama 
jau ketvirti 
metai

Penktadienį paskelbtas 
viešasis konkursas 
dėl Zyplių dvaro 
Amatininkų namo 
pritaikymo darbų 
atlikimo. Savivaldybė 
darbų atlikimui skiria 
15 tūkst. eurų, tačiau 
likusiems darbams 
prireiks dar apie 200 
tūkst. eurų.

Kai kuriuos pritaikymo 
darbus suskubta atlikti, nes 
kitu atveju negalima baigti 
pritaikymo darbų, kuriuos 
šiuo metu atlieka UAB 
„Vidara“. Tiesa, už tokią 
sumą bus atlikta tik maža 
dalis pritaikymo darbų, li-
kusiems reikės dar apie 200 
tūkst. eurų. Savivaldybės 
Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Aurelija Papievienė pasakojo, 
kad dar laukia dideli darbai 
– komunikacijos, vanden-
tiekio įrengimas, šildymas, 
įrangos įsigijimas. Šis pro-
jektas jau du kartus teiktas 
Lietuvos–Lenkijos programai, 
tačiau nesėkmingai. Dabar 
vėl tikslinama, koreguojama 

paraiška, kurią reikia pateikti 
iki rugsėjo mėnesio pabaigos, 
o vertinimas tikriausiai vyks 
iki metų pabaigos. Galbūt šį 
kartą lėšų iš šios programos 
pavyks gauti. Jei ne, teks ieš-
koti kitų projektų, kurių lė-
šomis būtų galima pagaliau 
sutvarkyti Amatininkų namą, 
nes savivaldybė tokios sumos 
vienam objektui skirti negali. 
Amatininkų namo restauravi-
mo ir remonto darbai vyksta 
jau ketvirti metai.

Planuojama, kad šiame 
pastate, kuris 2015 metais 
savivaldybės tarybos spren-
dimu perduotas Zanavykų 
muziejui, galėtų vykti įvairios 
veiklos, kuriomis muziejus iki 
šiol neužsiėmė – tai įvairios 
edukacijos, pavyzdžiui, duo-
nos kepimas. Plėtodamas to-
kias veiklas, muziejus galėtų 
užsidirbti papildomų lėšų.

LV inf.

nukelta į 4 psl.

nukelta į 6 psl.

Prie mūsų krašto muziejininkų prisijungusi medinę architektūrą daugiau nei 30 metų tyrinėjanti menotyrininkė galvoja, jog stuba yra lyg 
enciklopedija, kuri gali „papasakoti“ labai daug informacijos apie jos gyventojus. S.Sinkevičiaus nuotr.

Valstybinės miškų urėdijos Šakių regioninio padalinio vadovas 
Gintaras Bacevičius pasakojo, jog daugiau nei pusę planuotų 
kirtimų sudaro perbrendę miškai, iš kurių gaminama prastesnės 
kokybės mediena. G.Didžiapetrienės nuotr.
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Klausimas rajono merui Edgarui PILYPAIČIUI:
– Į projektą, pagal kurį bus įrengtos saulės baterijos, buvo 

įtraukti keturi visuomeninės paskirties objektai, išskyrus 
Kukarskės senelių globos namus, kurie prašymą savivaldybei 

pateikė dar kovo mėnesį. Kodėl ši įstaiga liko už borto?
- Todėl, kad minėta įstaiga projektą pradėjo rengti savarankiškai. Taip, tas 

prašymas buvo, bet negavo eigos. Bet paskui specialistas, kuris mums rengė 
dokumentus, susisiekė su Kukarskės direktore. Anot jo, jie ten daug ko dar 
buvo nepadarę, kad paraiška praeitų be jokių trukdžių. Tada mes sakėme, kad 
jei jiems dar ko nors trūksta, mes papildysime ir tą pirkimą darom. Bet pritari-
mo bet kokiu atveju reikia. Kukarskė dar niekur nevėluoja, tik kadangi liepos 
vidury prasidėjo šaukimas, direktorė galvojo, kad jeigu su Gudkaimiu surink-
tų vienodai balų, tai Kukarskė būtų pirmesnė. Dėl to norėjo viską greičiau pa-
teikti. Bet tik liepos viduryje prasidėjo šaukimas, kuris truks iki rugsėjo vidu-
rio. Taip kad ji dar niekur nepavėlavo.

Javapjūtės rezultatai 
žemdirbių gąsdinti neturėtų

Liepos 15–24 dienomis ra-
jono policijos komisaria-
te registruotų įvykių su-
vestinėje – dvi vagystės, 
du smurto atvejai, vie-
nas pilietis galimai vaira-
vo neblaivus, rastas mi-
rusio žmogaus kūnas, re-
gistruotas pranešimas dėl 
šmeižto.

Vagystės
Liepos 23 d. gautas praneši-

mas, kad Būdelės kaime (Jankų 
sen.), kelyje Nr. 3816, po nak-
ties nerasta laikinų kelio žen-
klų. Įmonei „Kauno tiltai“ pa-
daryta žala tikslinama.

Liepos 15 d., apie 21 val., pi-
lietė (gim 1955 m.) pastebė-
jo, kad patekta į negyvenamą 
butą Kiduliuose, pavogti jai pri-
klausantys daiktai, padaryta 50 
eurų turtinė žala.

Smurtas
Gautas pranešimas iš 

Kumpupių kaime gyvenan-
čio piliečio (gim. 1959 m.) dėl 
netinkamo pažįstamos pilie-
tės elgesio, galimo viešosios 
tvarkos pažeidimo ir fizinio 
skausmo sukėlimo liepos 18 
d. Procesinio sprendimo pri-
ėmimui įvykio aplinkybės tik-
slinamos.

Liepos 19 d., 22,16 val., 
gautas pranešimas, kad prie 
Šakiuose esančios parduotu-
vės V.Kudirkos gatvėje vyksta 
muštynės. Viešoje vietoje ras-
tas nepilnametis Šakių mies-
to gyventojas (gim. 2001 m.) 

ir Kauno rajono Babtų seniūni-
jos gyventojas (gim. 1997 m.). 
Abu asmenys pristatyti apžiū-
rai į Šakių ligoninę. Kiti asme-
nys, dalyvavę muštynėse, pa-
sišalino.

Vairavo neblaivus
Liepos 20 d., 19.12 val., gautas 

pranešimas, kad į Lukšių mies-
telį nuo Kauno pusės įvažia-
vo automobilis VW GOLF, ku-
rio vairuotojas galimai neblai-
vus. Minėtas automobilis su-
stabdytas Nemuno gatvėje, jį 
vairavo apsvaigęs nuo alkoho-
lio Vidušilio kaime (Lukšių sen.) 
gyvenantis pilietis (gim. 1979 
m.). Jis vengė neblaivumo pa-
tikrinimo. Automobilis perduo-
tas į saugojimo aikštelę.

Rastas kūnas
Liepos 24 d. iš medicinos 

įstaigos gautas pranešimas, 
kad medikams atvykus pagal 
iškvietimą nurodytu adresu 
Šakiuose, rastas piliečio (gim. 
1967 m.) kūnas. Pilietis sirgo, 
bet į medikus nesikreipė.

Šmeižtas
Šakių policijos komisariate 

gautas pilietės (gim. 1964 m.) 
prašymas pradėti ikiteisminį 
tyrimą dėl kaimynės, kuri bir-
želio 18 d. socialiniame tinkle 
„Facebook“ galimai paskelbė ją 
šmeižiančią informaciją.

Informacija parengta pagal 
rajono policijos komisariato 

pateiktus duomenis.

Kariuomenės 
vengiantys šauktiniai 
lengvai neišsisuks
 Krašto apsaugos 
ministerija informuoja, 
kad šįmet dėl tarnybos 
kariuomenėje vengimo 
nubausti bemaž 7 tūkst. 
jaunuolių. Tarnybos 
vengiančių vyriškos 
giminės atstovų yra ir 
mūsų rajone. 

Šiemet į šauktinių sąrašus 
įtraukta apie 31 tūkst. 19-
26 metų jaunuolių. Tačiau 
tik apie 3,8 tūkst. šauktinių 
papildys įvairius Lietuvos 
kariuomenės dalinius. Anot 
Lietuvos kariuomenės Karo 
prievolės ir komplektavimo 
tarnybos Kauno regioninio 
karo prievolės ir komplek-
tavimo skyriaus Jurbarko 
poskyrio viršininkės št. srž. 
Jolitos Stanaitienės, 2019 
metais į Jurbarko poskyrio 
šaukimo sąrašus pateko 687 
jaunuoliai iš Jurbarko ir Šakių 
rajonų. Per pirmąjį pusmetį 
iš sąrašo į poskyrį neatvyko 
123 karo prievolininkai. Iki 
šios dienos 192 jaunuoliams 
už prievolininko pareigų ne-
vykdymą taikytos baudos. O 
paieškai (Ieškomų asmenų, 
neatpažintų lavonų ir neži-
nomų asmenų žinybiniam 
registrui) perduotas 81 jau-
nuolis.

Karo prievolės įstatymas 
nurodo, jog nesilaikant karo 

prievolininkui numatytų pa-
reigų, jam gali būti skiriama 
30-140 eurų bauda. Už neat-
vykimą į privalomąją pradinę 
karo tarnybą gali būti skirta 
140-300 eurų bauda, o už 
šaukimo į privalomąją karo 
tarnybą vengimą gali būti 
taikoma ne tik baudžiamoji 
atsakomybė, bet ir areštas 
arba laisvės atėmimas iki 
trejų metų.

Administracinė atsako-
mybė pradėta taikyti atkūrus 
šaukimus į nuolatinę priva-
lomąją pradinę karo tarnybą 
nuo 2015 metų, tačiau ven-
giančių prievolės vyrų vis 
daugėja. Ministerijos duome-
nimis, administracine tvarka 
2016 metais nubausti 270 tar-
nybos vengę prievolininkai, 
2017 metais – 5,5 tūkst., pra-
ėjusiais metais – 7,4 tūkst., 
o šįmet šiek tiek mažiau 
nei praėjusiais metais – 6,8 
tūkstančio. Tačiau nelengva 
įvardinti, kiek iš šių žmonių 
tarnybos vengia piktybiškai, o 
kiek iš jų nežinojo ar papras-
čiausiai pamiršo apie karo 
prievolę. Visi vyrai jau gavo 
įvairių nuobaudų – nuo įspė-
jimo iki piniginės baudos. Be 
to, tokia administracinė nuo-
bauda neatleidžia nuo karo 
prievolininko pareigų.

LV inf. 

Kelius „kemša“ kombai-
nai, traktoriai su prieka-
bomis, prie grūdų supir-
kimo punktų tįsta eilės. 
Savivaldybės Žemės ūkio 
ir kaimo reikalų specialis-
tas Deividas Romikaitis 
pasakojo, jog net po 
vidurnakčio prie punk-
tų dar lieka nutįsusios 
priekabų eilės. Anot jo, 
žieminiai rapsai jau aruo-
duose, žieminiai miežiai 
– taip pat, kombainai 
ūžia žieminių kviečių 
laukuose. Priklausomai 
nuo geografinės pa-
dėties, veislės ir kitų 
aplinkybių derlius juose 
skirtingas. Aplink Šakius 
kviečių derlingumas kai 
kur siekia ir 10 t/ha, o 
Slavikuose, Sudarge dėl 
lengvų žemių ir sausros 
jis gerokai mažesnis. 

Agronomas Algis Daugėla 
stebėjosi, jog jei anksčiau žie-
minių kviečių pjūtis prasidė-
davo tik per Onines, tai dabar 
atėjo toks laikas, kai vienu 
metu kuliama viskas – baigti 
rapsai, miežiai, kuliami kvie-
čiai, kvietrugiai, net žirniai. 

Vegetacija sutrumpėjusi, ta-
čiau derlingumo sąskaita, sako 
agronomas Romas Pukinskas. 
Geriau, kad branda ateitų na-
tūraliai. Tiek A.Daugėla, tiek 
jo kolega Romas Pukinskas 
pastebi, kad rapsus laimingai 
pavyko nukulti daugeliui, ne-

Darbai baigti, 
liko formalumai

buvo tokių škvalų, kaip bijota, 
bet nenuneigsi, kad jų derlin-
gumui nepakenkė sausra – grū-
dai mažesni, mažesnis aliejaus 
procentas, tačiau praradimus 
atperka kaina – apie 355 t/ha. 
Neprastas ir žieminių kviečių 
derlius,- priklausomai nuo veis-
lės ir lauko byra ir ekstra, A, B 
klasės grūdai nuo 6 iki 9 tonų 
iš hektaro. Pašariniai kviečiai 
derlingesni, tačiau jų kokybės 
parametrai prastesni. Žodžiu, 
nėra tokios tragedijos, kokią 
žemdirbiai prognozavo.

Tragedija būtų, pastebėjo 
R.Pukinskas, jeigu žemdirbiai, 
vos nuėmę derlių, tuoj šoktų 

sėti žieminius. „Praėję metai 
parodė, kad dirvoje užsilaikė 
azoto, jo ir dabar pakankamai 
dirvoje yra, nes dėl sausros vi-
sas nepaimtas, taigi pradėjus 
lyti ir esant šilumai jis staiga 
ima veikti, bet augalus veikia 
neigiamai,- jie perauga ir rei-
kia labai daug chemijos ir daug 
nestandartinių sprendimų juos 
suvaldyti“,- kalbėjo agronomas. 
Anot jo, mokslas yra išaiškinęs, 
kad žieminius kviečius palan-
kiausia sėti rugsėjo viduryje, iki 
rugpjūčio vidurio – žieminius 
rapsus, bet jokiu būdu ne liepos 
mėnesį.

LV inf.

Šakių rajono meno mokyk-
los palėpės remontas jau 
užbaigtas. Tikimasi, kad iki 
naujų mokslo metų bus su-
tvarkyti visi reikalingi doku-
mentai ir bus galima skelb-
ti remonto pabaigą, o Meno 
mokyklos auklėtiniai jau ga-
lės džiaugtis naujomis erd-
viomis patalpomis.

Meno mokyklos vadovas 
Einaras Martinaitis apie neišnau-
dotas puikias erdves kalbėjo jau 
seniai, tačiau palėpės pritaiky-
mui ugdymo reikmėms vis ne-
atsirasdavo lėšų. Praėjo metai, 
antri, treti... Kol galiausiai savi-
valdybės administracija patei-
kė paraišką dalyvauti projekte 
„Neformaliojo švietimo infras-
truktūros tobulinimas Šakių 
mieste“. Iš gautų lėšų sutvarky-
ta ne tik Meno mokyklos palė-
pė, bet taip pat Jaunimo kūry-
bos ir sporto centras.

Šiuo metu Meno mokyklos pa-
lėpės patalpos tuščios, lėšų bal-
dų, įrangos įsigijimui iš projekto 
skirta nebus, tad teks prasimanyti 
patiems. E.Martinaitis teigė, kad 
bus sukamasi iš padėties, o da-
bar svarbiausia, kad patalpos yra 
sutvarkytos. Jose mokysis Dailės 
skyriaus mokiniai, kurių ateinan-
čiais mokslo metais bus apie 70. 
Palėpėje įrengti stoglangiai, tad 
dailininkai gaus taip jiems rei-
kalingos dienos šviesos. Iš viso 
palėpėje įrengtos keturios erd-
vios klasės, sanitariniai mazgai, 
pagalbinės patalpos. Remonto 
metu išdažyta ir visų trijų aukš-
tų laiptinė. Patalpoms parinkta 
balta spalva.

Iš viso projektui buvo numa-
tyta apie 300 tūkst. eurų, iš ku-
rių daugiau kaip 160 tūkst. eurų 
skirti palėpės įrengimui, likusie-
ji – Jaunimo kūrybos ir sporto 
centro remontui.

LV inf.

Grūdų derlių į punktus gabenančių priekabų eilės nemažėja dieną, savo eilės jos laukia net ir po 
vidurnakčio. S.Sinkevičiaus nuotr. 
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Savaitės klausimas
Ką manote apie seniūnaičius? Ar teko 
kada nors į juos kreiptis pagalbos?

Janina
iš Šakių:

– Esu šakietė, tačiau apie 
miesto seniūnaičius nieko ne-
žinau, nei kiek jų yra, nei ką jie 
konkrečiai daro, niekada nete-
ko su jais bendrauti. Jei iškyla 
kokių klausimų ar nutinka ko-
kia bėda, kreipiamės į seniūną. 
Aišku, seniūnaičiai tikriausiai yra 
reikalingi, gal ir seniūnui leng-
viau dirbti, juk jis tikrai ne visa-
da viską spėja sužiūrėti, tai jie, 
manau, šiuo klausimu padeda, 
gal ir žmones šalia gyvenan-
čius išklauso, apie jų proble-
mas seniūnui praneša.

Antanas
iš Gelgaudiškio:

– Nežinau, kas Gelgaudiškyje 
yra seniūnaitis, niekada iki šiol 
neteko jokiais klausimais ben-
drauti. Kas mūsų miestelio se-
niūnas – žinau, tai jei ko prirei-
kia, su juo ir bendraujama. Bet 
tikriausiai ir tie seniūnaičiai rei-
kalingi, gal seniūnams darbą 
palengvina? Kas žino?

Violeta
iš Šakių:

– Šakiuose jau retai būnu, 
šiuo metu slaugau mamą, to-
dėl dažniau atvykstu. Šiaip, jei 
iškiltų kokia problema, ko gero 
pirmiausia prašyčiau seniūno 
pagalbos. Nors iki šiol tik so-
cialinių darbuotojų pagalbos 
prireikė. Seniūnas tikrai yra 
reikalingas, o dėl seniūnaičių 
– net nežinau. Galvoju, jei jie 
už savo darbą gautų atlygini-
mą, gal motyvacijos būtų dau-
giau, gal tada ir mes visi apie 
juos ką nors daugiau žinotu-
me... Sunku pasakyti, kaip būtų 
iš tikrųjų.

Irena
iš Gotlybiškių:

– Jei atvirai, tai net nežinau, ar 
šiuo metu pas mus yra seniūnai-
tis, anksčiau tikrai buvo. Iki šiol 
nebuvo tokių bėdų, kad reiktų 
kreiptis į seniūną ar seniūnaitį. 
Turiu vaikus, kurie man padeda 
visais klausimais, todėl pagal-
bos nereikia ieškoti kitur. Bet 
jei jau taip nutiktų, kad kokio 
nors klausimo išspręsti nepa-
vyktų, tada pirmiausia pagalvo-
čiau apie seniūną. Seniūnaičio 
kažin ar ieškočiau. Šiaip net ne-
žinau, ar tie seniūnaičiai apskri-
tai reikalingi, bent pas mus tik-
rai nieko nenuveikė.

Algirdas
iš Sintautų:

– Sintautuose išrinkti tikrai 
geri seniūnaičiai. Kai siūlė mane, 
sakiau, kad tegul dirba tie, ku-
rie gauna atlyginimą, nes se-
niūnaičiai dirba neatlygintinai. 
Jei turiu klausimų, pirmiausia 
kreipiuosi į seniūną, gal tiesiog 
taip yra greičiau. Kažkada gru-
biai išsireiškiau ir pasakiau, kad 
tai tik pletkų rinkimas, o rea-
lios naudos iš seniūnaičių nela-
bai matau. Nežinau, ar tos bė-
dos būtų sprendžiamos kitaip, 
jei jiems būtų mokamas atly-
ginimas,- jeigu yra pinigų, tai 
ir seniūnas gali tas bėdas iš-
spręsti. Aišku, net neabejoju, 
kad paprašius pagalbos seniū-
naitis tikrai nebūtų abejingas 
ir padėtų.

Nori įsirengti saulės elektrinę
Agnė STALIORAITIENĖ

Birželio mėnesį savival-
dybės tarybos posėdyje 
nuspręsta leisti rajono 
savivaldybės Jaunimo 
kūrybos ir sporto centrui, 
Šakių „Žiburio“ gimna-
zijai ir Šakių lopšeliams-
darželiams „Berželis“ ir 
„Klevelis“ bei savivaldy-
bės administracijai teikti 
projektines paraiškas 
paramai gauti, kurių 
lėšomis prie įstaigų būtų 
įrengtos fotovoltinės sau-
lės elektrinės. Kukarskės 
globos namų direktorė 
Asta Pranaitienė dar 
kovo mėnesį buvo patei-
kusi prašymą dėl gali-
mybės dalyvauti šiame 
projekte, tačiau ši įstaiga 
į dalyvaujančiųjų sąrašą 
įtraukta tik šį mėnesį.

Sutaupytų pinigų
Šiuo metu Kukarskės glo-

bos namuose elektra tiekiama 
iš elektros skirstomųjų tinklų. 
Praėjusiais metais už elektros 
energiją buvo sumokėta dau-
giau kaip 23 tūkst. eurų, su-
vartota daugiau kaip 22 tūkst. 
kWh elektros. Todėl Kukarskės 
globos namų vadovė mano, jog 
būtų tikslinga įrengti fotovol-
tinę elektrinę, o jos pagaminta 
elektros energija būtų panau-
dojama vidaus reikmėms. Kas 
be ko, būtų užtikrinti aplinko-
sauginiai reikalavimai, sumažė-
tų neigiamas poveikis aplinkai, 
žinoma, ir energijos sąnaudos 
bei išlaidos už elektrą.

Kukarskės globos namai 
šildomi elektra, tai ir sudaro 
daugiausia išlaidų, taip pat 
elektros energija naudojama 
apšvietimui, maisto gaminimui, 
kompiuterinės technikos nau-
dojimui. Labai svarbus ir van-
dens šildymas, nes Kukarskėje 
gyvena 48 žmonės, kurių prie-
žiūrai, higienai karšto vandens 
reikia kiekvieną dieną.

Skaičiuojama, kad saulės 
elektrinės įrengimas Globos 
namuose atsieitų apie 100 tūkst. 
eurų, savivaldybei tektų prisi-
dėti 20 proc. šios sumos, tačiau 
paskaičiuota, kad prisidėjimas 
atsipirktų tik kiek daugiau nei 
per dvejus metus. Maždaug 

po 2,5 metų saulės elektrinė 
kas metai sutaupytų beveik 
9 tūkst. eurų. A.Pranaitienė 
sako, kad šias lėšas būtų galima 
skirti globos namų gyventojų 
reikmėms, gyvenimo kokybės 
gerinimui.

Tiesa, saulės elektrinė už-
imtų ir nemažą globos namų 
teritorijos plotą. Šiuo metu tiek 
tuščios erdvės čia nėra, tačiau 
jau yra suplanuota, kad būtų 
galima nugriauti vieną iš pa-
statų, teritoriją panaudojant 
elektrinės įrengimui. „Čia lai-

koma įvairi įranga, tačiau ją 
rastume kur padėti“,- aiškino 
A.Pranaitienė.

Globos namų vadovė dėl 
dalyvavimo projekte į savi-
valdybę kreipėsi kovo mėnesį, 
tačiau tuo metu teigiamo atsa-
kymo nesulaukė, - nors į sąrašą 
buvo įtrauktos kitos įstaigos, 
Kukarskės jame nebuvo.

Situacija pasikeitė
Savivaldybės administra-

cijos Ūkio, architektūros ir 
investicijų skyriaus vedėjas 

Darbai vyksta sparčiau nei tikėtasi
Šakių „Žiburio“ 
gimnazijos stadiono 
teritorijoje birželio 
pradžioje prasidėjo 
darbai, kuriuos atlieka 
konkursą laimėjusios 
UAB „Hidrokesta“ 
darbuotojai. Nors 
planuota, kad stadionas 
bus įrengtas iki lapkričio, 
bet gali būti, kad darbai 
bus užbaigti anksčiau.

Savivaldybės Ūkio, archi-
tektūros ir investicijų skyriaus 
vedėjas Arvydas Šlėderis pasa-
kojo, kad darbai vyksta sklan-
džiai, greičiau nei tikėtasi, to-
dėl galimai jie bus užbaigti iki 
spalio vidurio. „Žemės darbai 
jau beveik baigti, drenažas taip 
pat padarytas, bėgimo takų pa-
grindas taip pat jau yra, viskas 
vyksta pakankamai greitai“,- 
aiškino A.Šlėderis. Stadioną 

supantys medžiai, kurie truk-
dytų tako įrengimui, taip pat 
pašalinti.

Darbams reikės apie 290 
tūkst. eurų, iš kurių 58 tūkst. 
eurų prisidės rajono savival-

dybė. Stadiono dydis nesikeis, 
tačiau bus atnaujinta bėgimo 
takelių danga, bus įrengti ir 
specialia danga padengti 100 
m bėgimui skirti keturi takeliai, 
po rekonstrukcijos bus sutvar-

kytas ir šuolio į tolį sektorius, 
numatyta įrengti reikalavimus 
atitinkančius ieties, disko me-
timo ir rutulio stūmimo sek-
torius.

LV inf.

Arvydas Šlėderis pasakojo, kad 
iš pradžių, kai buvo pateiktas 
Globos namų prašymas, įstaiga 
neturėjo tiek ploto, kad pagal 
reikiamą galingumą būtų ga-
lima įrengti elektrinę. „Taip, 
įstaigos prašymas buvo. Bet 
pagal pateiktus siūlymus, kas 
buvo pateikta, tokios elektrinės 
pagal esamą teritoriją pastatyti 
nėjo, dėl to viskas ir buvo su-
stoję. Dabar keitėsi elektrinės 
galingumas, tokio, koks buvo 
iš pradžių numatytas, nereikia. 
Šiuo metu apskritai eina kalba 
tik apie investicinių projektų 
rengimą. Iki rugsėjo mėnesio 
visos įstaigos turi pateikti rei-
kalingas ESO pažymas ir tik 
tada bus galima teikti paraiš-
kas“,- kalbėjo A.Šlėderis.

Projekto subsidijos dydis 
– iki 80 proc. visų tinkamų 
finansuoti projekto išlaidų, 20 
proc. – savivaldybės prisidėji-
mas. Numatyta, kad šio pro-
jekto įgyvendinimas prisidės 
prie energijos vartojimo visuo-
meninės paskirties pastatuo-
se efektyvumo didinimo, leis 
efektyviau sumažinti išmetamų 
šiltnamio efektą sukeliančių 
dujų kiekį. Tačiau ar bus skir-
tas finansavimas, paaiškės dar 
negreitai. Nes paraiškų verti-
nimas, kuris prasidės rudenį, 
gali ir užsitęsti.

Planuojama, kad stadiono rekonstrukcija bus užbaigta iki spalio vidurio. S.Sinkevičiaus nuotr.

Globos namų direktorė Asta Pranaitienė sako, kad įrengus fotovol-
tinę elektrinę sutaupytas lėšas būtų galima panaudoti globos namų 
gyventojų gyvenimo kokybei gerinti. S.Sinkevičiaus nuotr.

Kukarskės globos namuose daugiausia elektros energijos sunaudojama patalpų šildymo reikmėms, iš 
viso per praėjusius metus už elektrą buvo sumokėta daugiau kaip 23 tūkst. eurų. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Skuba užfiksuoti nykstančias krašto sodybas
Kiek kitoks, dar liūdnesnis 

vaizdas pasitiko Menkinių kai-
me esančioje Prano Jankausko 
sodyboje. Čia retai lankosi 
žmonės, todėl pats pastatas 
yra apaugęs vynuogių vijok-
liais, apgriuvęs ir apleistas. Į 
stubą svečius įleido netoliese 
gyvenanti kaimynė, todėl mu-
ziejininkės galėjo įamžinti ir 
jos vidų. Čia rasta autentiška 
krosnis, tarp daugybės daiktų 
aptiktas austinis rankšluostis. 
R.Bertašiūtė pasakojo, jog šio-
je sodyboje lankosi ne pirmą 
kartą, Lietuvos liaudies buities 
muziejus, kuriame ji dirba, 
buvo sulaukęs mirusio stubos 
šeimininko sūnaus pasiūlymo 
ją padovanoti muziejui. Tačiau, 
anot menotyrininkės, tokią stu-
bą muziejus jau turi.

Daug džiugesnis vaizdas 
atsivėrė Skaistgirių kaime 
– įsukus į Rubikų sodybą. 
Ekspedicijos dalyvius čia pa-
sitiko ne tik šuo Baksas, katė 
Močiutė, bet ir dabartinė sody-
bos šeimininkė Česė Rubikaitė-
Dulskienė. Moteris pasakojo, 
jog mirus tėvams ji ir sesė Stasė 
nepalieka sodybos be priežiū-
ros ir nuolat čia lankosi.  

Stuba – enciklopedija 
Menotyrininkė R.Bertašiūtė 

pasakojo, kad viskas taip greitai 
keičiasi, jog tik praradęs žmo-
nės pradeda suprasti, jog nepa-

vyko išsaugoti didelių, vertingų 
ir reikšmingų dalykų, todėl ir 
yra svarbu užfiksuoti istoriją, 
išlikusius artefaktus, kultūrą. 
„Paskutinius kaimo architek-
tūros likučius galima užfiksuoti 
tik fragmentiškai, nes viskas 
susideda iš itin didelio kultūros 
lobyno“,- aiškino menotyrinin-
kė. Pašnekovės teigimu, gyve-

tradicinėje architektūroje nau-
doti tik kartų patikrinti būdai. 
Be to, šioje architektūroje 
visi elementai yra funkciniai. 
„Stogas užleistas, kad sienos 
nešlaptų, net lango apvadai 
uždengia plyšius, kai langas 
įsistato“,- rodydama senos 

namasis namas yra lyg trečia 
oda bei šeimos pagrindas. „Į 
savo namus žmonės sudeda 
labai daug meilės, kūrybos, iš 
jų labai daug galima pasakyti 
apie mūsų protėvius, tėvus,- 
kaip jie gyveno, koks buvo jų 
skonis ir panašiai. Stuba yra 
lyg enciklopedija“,- pasakojo 
medinę architektūrą daugiau 
nei 30 metų tyrinėjanti meno-
tyrininkė. 

Pašnekovės teigimu, žmo-
nės, kurie nevertina senų stubų, 
keičia langus ar duris – nežino, 
ką tie architektūros elementai 
gali papasakoti. „Tokie žmonės 
yra kurti, o jeigu turėtų klausą 
ir norą girdėti, tai galėtų ir iš-
girsti, ir pamatyti. Kai pažįsti 
aplinką, kuri turi istoriją – vi-
sai kitaip jautiesi“,- aiškino ji. 
Viešniai pritarė ir sodybos šei-
mininkė Česė. Moteris gyvena 
tarp Vilniaus ir šios sodybos, ją 
prižiūri kartu su seserimi, to-
dėl stuboje gyvena pakaitomis. 
„Daug kas manęs nesupranta, 
kai parvažiuoju čia, iš asfalto 
įsuku į tą keliuką, vedantį prie 
stubos, ir iškart apima geras 
jausmas. Ta žolė, tas kvapas – 
viskuo galima džiaugtis. Tačiau 
nenorime ir anų gyvenimų pa-
leisti, suprantame, kad viskas 
neamžina. Kai nepajėgsime 
dirbti, viskas baigsis“,- pasa-
kojo moteris. 

R.Bertašiūtė atskleidė, jog 

sodybos lango link, pasakojo 
ji. Viešnios teigimu, dabartinėje 
kultūroje viskas standartizuota, 
tuo tarpu seniau namai statyti 
individualiai. „Tuo ir žavi senoji 
architektūra, visur galima rasti 
stebuklų, kitoniškumo. Dabar 
pasaulis to ir ieško, standartai 
atsibodo, todėl svarbu tyrinėti, 
fiksuoti. Moderni architektūra 
tampa beveide, ji nieko nepa-
sakoja. Kartais ateini ir net 
nežinai, per kur įeiti“,- kalbėjo 
R.Bertašiūtė.

Vėliau ekspeditoriai patrau-
kė į dar kelias Sintautų apylin-
kės sodybas. 

Projektas buvo rengtas 
ir anksčiau 

Komanda jau lankė-
si Gelgaudiškio, Lekėčių, 
Plokščių, Šakių seniūnijose. 
Anot muziejaus direktorės, vie-
ną kartą apsilankyti seniūnijoje 
neužtenka, vienos išvykos metu 
nespėjama apžiūrėti visų objek-
tų. Pavyzdžiui, Gelgaudiškyje 
muziejininkės lankėsi jau du 
kartus ir sako, jog stubas ap-
žiūrėti vyks dar bent kartą. 
„Kai kuriuos objektus reikia 
perfotografuoti, dabar vyksta 
žvalgyba, užfiksuojame, pasi-
žiūrime – kiek architektūros iš-
liko, kiek ir kokių įdomių žmo-
nių sutinkame. Žmonės į savo 
stubas įsileidžia noriai. Tikrai 
nesusiduriame su problemo-

mis, nesame buvę išvyti ar ne-
sutikti“,- tikino R.Vasaitienė. 
Anot muziejaus direktorės, 
išlikusių sodybų nėra daug, o 
ir išlikusios stubos dažniausiai 
yra pertvarkytos. „Sodybose, 
kuriose autentika saugoma, 
o kampuose stovi skrynios 
– dažniausiai yra aplankomos 
tik vasaros metu. Tose, kurio-
se verda gyvenimas, natūralu, 
jog keičiantis laikmečiui vis-
kas yra pakeičiama“,- aiškino 
R.Vasaitienė. Anot jos, daugelis 
sodybų, kuriose jau spėta apsi-
lankyti, yra apgyvendintos. 

Direktorė prisiminė, jog ši 
ekspedicija pradėta dar 2011 
metais, ir tada muziejui talki-
no menotyros mokslų dakta-
rė R.Bertašiūtė. Ekspedicijos 
metu buvo tyrinėtos Lekėčių 
seniūnijos, Jankų ir Kurų kaimų 
sodybos. Buvo pastebėta, kad 
surinkta informacija labai ver-
tinga Zanavykų kraštui, tačiau 
muziejus neturėjo lėšų ekspe-
dicijos tęsiniui. Todėl buvo 
parengtas projektas Kultūros 
rėmimo fondui ir, gavus finan-
savimą, prasidėjo numatytų 
veiklų įgyvendinimas. 

Šiuo projektu bus tęsiamas 
architektūros paveldo tyri-
mas siekiant įamžinti sparčiai 
nykstantį kaimo architektūros 
paveldą, ypač – tradicinės puo-
šybos, kitus estetinės raiškos 
dalykus.  

pradžia 1 psl.

Menotyrininkė Rasa Bertašiūtė pasakojo, jog tradicinėje 
architektūroje visi elementai yra funkciniai. S.Sinkevičiaus nuotr. Apleistoje Prano Jankausko sodyboje rasta ir autentiška krosnis. S.Sinkevičiaus nuotr.

Šią stubą retai aplanko žmonės, todėl pastatas yra apaugęs vynuogių vijokliais, apgriuvęs ir labai 
apleistas. S.Sinkevičiaus nuotr.
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Mokslinį darbą pristatė ir už Atlanto
Reda ČIEČKIŪTĖ

  
Šią savaitę architektas, 
Kauno technologijos 
universiteto kūrybos 
vadovas, geografinėmis 
bei informacinėmis si-
stemomis besidomintis 
buvęs „Žiburio“ gimnazi-
jos auklėtinis Domantas 
Didžiapetris grįžo iš 
San Diege (Jungtinės 
Amerikos Valstijos) 
vykusios tarptautinės 
konferencijos, kurios 
metu pristatė vieną iš 
savo mokslinių atradimų 
bei pelnė Jaunųjų mok-
slininkų apdovanojimą. Į 
šią konferenciją patenka 
tikrai nedaugelis, bet 
apie viską nuo pradžių. 

Išmatavo Niujorko 
nuotaiką 

Viskas prasidėjo nuo to, jog 
rengdamas baigiamąjį magistro 
darbą tema „Dirbtinio intelekto 
taikymas sumaniam miestui“, 
D.Didžiapetris turėjo pasi-
rinkti konkrečią savo tyrimo 
vietą. „Paprastai universitete 
darome popierines arba in-
ternetines apklausas, kurias 
pildyti užknisa. Be to, tokiai 
temai šis variantas per daug 
senamadiškas ir netinkamas. 
Sugalvojau, jog reikia tirti so-
cialinį tinklą „Twitter“,- aiškino 
Kauno technologijos universi-
teto alumnas. Tačiau, anot jo, 
nors iš šio tinklo paprasta rinkti 
duomenis, tačiau Lietuvoje juo 
naudojasi tik 3 proc. interneto 
naudotojų. Tada Domantas ir 
pasirinko Niujorko miesto ra-
joną Manhataną, kur „Twitter“ 
yra populiarus. 

Domantas pasakojo, jog 
keturis mėnesius rinktus 
duomenis apdorojo pasitelkęs 
dirbtiniu intelektu grįstas siste-
mas. Sintautietis atviravo, jog 
iki tol nemokėjo programuoti, 
todėl pačiam teko išmokti ir to. 
Viena iš Domanto sukurtų pro-
gramų rinko „Twitter“ įrašus, 
kita analizavo juos. Kadangi su-
rinktų duomenų srautas buvo 
itin didelis (daugiau nei 1 mln.), 
nuspręsta susitelkti į tam tik-
ras teritorijas, tad Domantas 
tyrė tik konkrečias Manhatano 
kaimynystes. Naudojantis geo-
grafinės informacinės sistemos 
programine įranga ArcMap ir 
ištyrus kiekvieną kaimynystę 
nustatyta jų emocinės būklės 
vertė. Tada ir ištirtos geriau-
sios ir blogiausios Niujorko 
vietos. 

Kartu Domantas tyrė ir ur-
banistinio tinklo analizę ir jos 
metu analizavo vietų pasiekia-
mumą. Tyrėjas aiškino, jog kuo 
vieta sunkiau pasiekiama, tuo ji 
turėtų būti pavojingesnė. „Kad 
viskas nebūtų tik skaičiukai ir 
spalvos, tuo metu ten būdama 
mano darbo vadovė dr. Irina 
Matijošaitienė nuėjo ir nufo-
tografavo kelias tirtas vietas. 
Tos vietos, kurios tyrimo metu 
kėlė daugiausia neramumų, 
buvo išties nesaugios, nešva-
rios ir t.t. Pamačiau, jog tyrimo 
metu gauti rezultatai atitiko 
realybę“,- aiškino pašneko-
vas. Anot jo, urbanistui reikia 
remtis ir istorija, tad ištirta ir 
tų vietovių istorija. Pasirodo, 
kad Aukštutinis Vestsaidas 
buvo praktiškai pavojingiausia 
visame Niujorke vieta nuo senų 
laikų, ir tas istorinis šleifas per-
sikėlė iki pat šių laikų. 

Šį tyrimą pastebėjo ir įmo-
nė „Hnit-Baltic“. Įgaliotoji JAV 

kompanijos Esri Inc. atstovė 
Baltijos šalyse šiemet paskel-
bė konkursą studentams, ku-
rie, rengdami savo baigiamuo-
sius darbus, naudojo ArcGIS 
platformą. Tada dar KTU 
architektūrą studijavusiam 
D.Didžiapetriui ir pasisekė. 
Būtent jis savo žiniomis „nu-
kovė“ kitus dešimt pranešėjų 
ir laimėjo pagrindinį konkur-
so prizą – kelionę į pasaulinę 
ESRI vartotojų konferenciją 
San Diege. „Jaučiausi keistai, 
konkurse sugalvojau dalyvauti 
juokais, tikrai negalvojau, jog 
kažką pešiu. Tam, kad galėčiau 
dalyvauti konkurse, teko pa-
vargti – iš vienos programinės 
įrangos viską reikėjo perdaryti į 
kitą“,- prisiminė pašnekovas. 

Įvertintas tarptautiniu 
lygiu 

ESRI vartotojų konferenci-
ja San Diege vyko liepos 6-12 
dienomis. Domantas pasakojo, 
jog konferencijos metu jo laukė 
įvairios techninės sesijos, de-
monstracijos ir pan. Techninių 
sesijų metu buvo galima prisės-
ti prie kompiuterių ir išbandyti 
naujus produktus, pasižiūrėti, 
kaip jie veikia. Visos naujovės 
tuo pačiu metu buvo pristato-
mos ir konferencijoje. „Mes 
turėjome galimybę išbandyti 
produktus, kurių pasaulyje dar 
nėra“,- pasakojo jis. Domantas 
bandė miestų, teritorijų plana-
vimui, projektavimui skirtas 
programas. 

Konferencija, anot pašne-

kovo, buvo orientuota ne tik į 
naujausių produktų pristatymą, 
bet ir vartotojų patirtį (kaip 
technologijos pritaikomos 
darbe). Didelis dėmesys skirtas 
ir jautresnėms temoms, pavyz-
džiui, minų pasiskirstymo tam 
tikrose pavojingose teritorijo-
se tyrimo pristatymui ir kaip 
naujosios technologijos buvo 
pritaikytos minų ieškojimui bei 
likvidavimui.  

Pirmadienį išmušė ir 35 
jaunųjų mokslininkų iš viso 
pasaulio (tarp jų ir Domanto) 
šlovės valanda. Jų tyrimų pri-
statymas vyko laisva forma, 
tad jaunieji mokslininkai ri-
kiavosi prie stendų, o su jais 
pasikalbėti apie tyrimus galė-
jo visi norintys konferencijos 
dalyviai. „Draugai juokavo, jog 
jiems nėjo prieiti su manimi 
pasikalbėti, nes visada buvau 
užimtas. Tikrai sulaukiau susi-
domėjimo“,- tikino jis. Per tris 
valandas Domantas sulaukė 
apie 13 su juo padiskutuoti 
apie tyrimą norėjusių žmonių 
grupių. Jaunasis mokslininkas 
prisiminė, jog vienas iš pašne-
kovų kalbėjo tik japoniškai, tad 
jie bendravo naudodamiesi 
vertimo programėle, o viena 
amerikietė sakė, jog sintautie-
čio stendas – jos favoritas.

Visiems konferencijoje da-
lyvavusiems 35 jauniesiems 
mokslininkams įteikti Jaunojo 

mokslininko (angl. young 
scholar) apdovanojimai. „Tas 
apdovanojimas reiškia, jog 
mano žinios buvo patikrintos 
nacionaliniu lygiu ir pripažin-
tos tarptautiniu lygiu. Ir jos yra 
vertos tarptautinio lygio atsto-
vavimo“,- aiškino į gimtąjį kraš-
tą kelioms dienoms po kelionės 
grįžęs pašnekovas. Domantas 
prisiminė, jog apdovanojimų 
ceremonijos metu ESRI prezi-
dentas Jack Dangermond jau-
nuosius mokslininkus įvardino 
kaip išskirtinius gabumus ir ži-
nių bagažą turinčius žmones. 
„Sunku nusakyti jausmą, kai 
dešimties tūkstančių minia 
tau ploja, jautiesi kažkieno 
labai didelio dalimi. Jausmas 
geras ir nepakartojamas“,- ap-
dovanojimų įteikimo akimirką 
prisiminė jis.

Konferencija buvo ypatinga 
ir tuo, jog lietuvis turėjo progą 
atšvęsti ir 50-ąjį ESRI gimta-
dienį.  

Neskubėjo namo  
Po konferencijos Domantas 

kelionę JAV pratęsė dar daugiau 
nei savaitei. Jaunieji mokslinin-
kai - lietuvis, ispanė, vokietė 
ir italas - iš San Diego važiavo 
į Los Andželą. „Kelionė buvo 
išties įspūdinga. Lankėmės 
Sekvojų nacionaliniame par-
ke, kuriame praleidome tris 
naktis. Pamatėme neįprastus 

akiai vaizdus – tiek gamtos, 
tiek aukščio prasme. Buvome 
užkilę į Moro kalną, kuris yra 
daugiau nei 2 km virš jūros 
lygio. Atsivėrė nuostabi pa-
norama“,- kelionės įspūdžiais 
dalinosi pašnekovas. 

Vėliau grupelė keliautojų 
patraukė San Francisko link. 
Apkeliauti visi šio miesto pa-
krantės uostai, norėta nuplauk-
ti iki Alkatraso salos, kurioje 
kadaise buvo garsusis sunkiųjų 
darbų kalėjimas. Tačiau, anot 
Domanto, galimybė dėl eilių 
nuplaukti į salą buvo tik rug-
pjūčio pabaigoje. Apžiūrėtas 
ir per kino filmus dažnai ro-
domas Aukso Vartų tiltas. Iš 
San Francisko keliautojai pa-
traukė į dar vieną JAV miestą 
– Portlandą. „Jis palyginus su 
kitais JAV miestais buvo visiš-
kai kitoks, europietiškas. Prieš 
tai buvę miestai buvo nešvarūs, 
nualinti sausros, o Portlandas 
buvo labai žalias“,- pasakojo 
D.Didžiapetris. Iš Portlando 
Domantas grįžo į San Diegą, 
kur sėdo į lėktuvą Lietuvos 
link. 

Anot pašnekovo, 18 dienų 
kelionė buvo ne tik ilga, bet 
ir prasminga. Sintautietis ne 
tik pasigrožėjo kvapą gniau-
žiančiais vaizdais, bet ir įgavo 
daug naujų bei naudingų žinių, 
patirties, kontaktų, susirado 
naujų bičiulių.

Domantas prie savo stendo su ESRI atstovės Lietuvoje „Hinit–Baltic“ 
vadovu Linu Gipiškiu.

Prestižinis ESRI Jaunojo mokslininko apdovanojimas. 

Jaunieji pasaulio mokslininkai iš 32 pasaulio šalių su ESRI prezidentu Jack Dangermond (centre).

Prie Aukso Vartų tilto San Franciske. Nuotraukos iš asmeninio D.Didžiapetrio archyvo.

Pasak Domanto, sunku nusakyti jausmą, kai matai save dižiuliuose ekranuose o dešimttūkstantinė konferencijos dalyvių minia atsistojusi ploja.
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Surengė 
vasaros 
stovyklą

Gera žinia krosnis 
kūrenantiems malkomis

Miškai kertami pagal 
miškotvarkos projektą

Pasak G.Bacevičiaus, pusę 
planuojamos pagaminti me-
dienos parduodama pagal 
ilgalaikes, apie 30 proc. – pa-
gal pusmetines, apie 15 proc. 
– pagal trumpalaikes sutartis, 
likęs kiekis – mažmeninėje 
prekyboje. 

Metinį medienos pagamini-
mo planą Šakių padaliniui – iš 
viso 140 tūkst. kubinių metrų 
– patvirtina aplinkos ministras, 
atsižvelgdamas į 2014 metais 
dešimtmečiui parengtą miškot-
varkos projektą. Maksimalus 
iškertamas metinis kiekis 
ypač priklauso nuo sanitarinės 
miškų būklės – vėjovartų, žie-
vėgraužių antplūdžio. Kuo jų 
daugiau, tuo kirsti tenka dau-
giau. Tačiau, kalbėjo padalinio 
vadovas, niekada maksimalaus 
leidžiamo kiekio miškininkai 
nenukerta,- šiemet planuojama 
nukirsti 130 tūkst. kietmetrių 
iš 140 tūkst. leidžiamų. „Mes 
nežiūrime, kuri mediena mums 
duotų didesnes pajamas. Yra 
miškotvarkos projektas, kuris 
nusako, kuriuos miškus jau ga-
lima ir kuriuos jau reikia kirsti, 
nes yra pribrendę ar perbrendę. 
Dalis visuomenės piktinasi, kad 
per daug miškų kertama, bet 
vertinant tai, ką nukertame, 
apie pusė medienos yra prastos 
kokybės. Vadinasi, kertame per 
vėlai. Jeigu kirstume laiku, pa-
gamintume medieną, iš kurios 
būtų galima pagaminti žymiai 
didesnės pridėtinės vertės pro-
duktą“,- kalbėjo G.Bacevičius. 
Šiandien, anot jo, miškuose jau-
no ir vidutinio amžiaus medynų 
yra mažiau negu perbrendusių, 
kurie ūkiniu požiūriu valstybei 
neduoda maksimalios naudos. 
O kadangi nukertama medžių 
mažiau nei leidžiama, perbren-
dusios, prastos kokybės medie-
nos tūris miškuose kaupiasi. 
„Visuomenės pasipiktinimas 
kyla iš nežinojimo“,- vertino 
pašnekovas. Aišku, pastebėjo 
jis, yra saugomos teritorijos, iš 
kurių nelaukiama ekonominės 
naudos.

Miškotvarkos projekte nu-
matyta, kad miškai būtų ker-
tami tolygiai, proporcingai. 
G.Bacevičius pateikė pavyzdį. 
Kad būtų galima kirsti pušyną, 
jis turi būti 100 metų amžiaus. 
Jeigu reikia nukirsti 100 ha pu-
šyno, tai per metus reiktų iš-
kirsti po hektarą, kad miškas 
būtų naudojamas tolygiai. Tai 
yra ideali miškininkystė, ir mes 
to siekiame, sakė jis.

Ekonomikoje viskas 
susiję 

G.Bacevičius užsiminė apie 
Lenkijoje ir Baltarusijoje ma-
siškai kertamus žievėgraužių 
pažeistus pušynus, kurie juodą 
savo darbą daro ir Lietuvoje. 
Tačiau Europoje jie paplitę la-
bai dideliais mastais, ir prak-
tiškai visi medienos kiekiai nu-
kertami kovojant su vabzdžiais. 
Tai labai dideli prastos kokybės 
medienos kiekiai, kurių nepa-
laikysi ir nepataupysi, kad ga-
lėtum parduoti vėliau. Viena 
vertus, žievėgraužių paplitimas 
sąlygoja kirtimus ir Lietuvoje, 
kita vertus, masinė prastos 
medienos gamyba kaimyninėse 
šalyse įtakoja medienos kainą 
rinkoje, kuri turi tendenciją 
mažėti.

Rinka – tai pagrindinė me-
dienos kainos reguliuotoja. 
Jai įtakos turi ne tik gamtinės 
sąlygos, bet ir nesibaigiantis 
„Breksitas“, Kinijos prekybos 
„karas“ su Amerika. Didelės 
įtakos medienos kainoms 
turi Rusijos rinka. Kodėl? 
Pavyzdžiui, jeigu mažiau kom-
piuterių reikia siųsti iš Kinijos 
į JAV arba jų visai nereikia 
siųsti, tai reikia mažiau arba 
visai nereikia medinių padėklų, 
vadinasi, medienos irgi jiems 
pagaminti reikia mažiau arba 
visai nereikia,- viskas susiję, 
patikino valstybinės urėdijos 
Šakių padalinio vadovas.

Geriau „neperkaitusi“ 
rinka

Ar įtakos mažesnės me-
dienos pardavimo kainos 
urėdijos Šakių regioninio pa-
dalinio ekonominius rezulta-
tus? G.Bacevičius aiškina, kad 
daugelį rinkos pokyčių, turint 
patirties, galima nuspėti. Ir 
Valstybinė miškų urėdija šiuos 
procesus prognozuoja iš anks-
to. Jeigu kaina krenta ir tokia 
tendencija buvo prognozuota, 
tai nėra blogai. Negali medie-
nos kaina visada tik didėti, o 
jei didėja, nereiškia, kad esame 

Zanavykų krašto bažnyčios lobiai iškeliauja į Sankt Peterburgą
Dar visai neseniai, žiemą, 
Zanavykų muziejus į 
160 puslapių leidinį 
sutalpino Šakių rajono 
bažnytinės tekstilės 
lobius. Lankydamiesi 
mūsų rajono bažnyčiose, 
muziejininkai ne tik 
rinko informaciją, bet ir 
praturtino savo fondus. 
O dabar muziejininkų 
laukia dar vienas 
nuotykis. Šiandien 56 
bažnytinės tekstilės 
eksponatai iškeliauja į 
Sankt Peterburgą. Mūsų 
muziejus parodą svečioje 
šalyje pristatys pirmą 
kartą.

 
Zanavykų muziejaus direk-

torė Rima Vasaitienė pasakojo, 
jog surengti parodą svečioje ša-
lyje paskatino generalinis kon-
sulas Sankt Peterburge Dainius 
Numgaudis. Mūsų muziejaus 
paroda bus eksponuojama 
Religijų muziejuje, ten bus 
pristatyta muziejaus fonduo-
se saugota bažnytinės teksti-
lės ekspozicija, 2018 metais 
išleista knyga „Tekstilės lobiai 

Zanavykų krašto bažnyčiose“ 
ir Živilės ir Arūno Puodžiukų 
fotografijų paroda „Užkulisiai“. 
Šie menininkai yra užfiksavę 
Šakių dekanato bažnyčių fasa-
dus ir jų vidų. Fotografai savo 
darbuose bando atspindėti baž-
nyčių pastato grožį, kuris slypi 
tamsos ir šviesos santykyje.  

Nors parodos atidarymas 
numatytas tik rugsėjo 18 dieną, 

eksponatai į Sankt Peterburgą 
iškeliauja jau dabar. Į parodą, 
likus dviem dienoms iki jos 
atidarymo, iškeliaus ir mu-
ziejaus direktorė, vyr. fondų 
saugotoja Skaistė Višinskaitė-
Kumštienė, muziejininkė 
Aldona Plaušinienė, prie jų 
prisijungs ir rajono meras 
Edgaras Pilypaitis, jo patarė-
jas, Švietimo, kultūros ir sporto 

skyriaus vedėjo pavaduotoja 
Aurelija Papievienė bei foto-
grafai Ž. ir A.Puodžiukai.

Už techninį darbą ir par-
odos paruošimą atsakinga 
Skaistė Višinskaitė-Kumštienė 
pasakojo, jog ruošiantis šiai 
parodai muziejininkėms teko 
nemažai paplušėti. Trečiadienį 
užklijuotos paskutinės dėžės, 
tačiau reikėjo tekstilę išlyginti, 

prisiūti numerius, sutvarkyti 
dokumentus ir t.t. Anot pa-
šnekovės, į parodą keliauja tik 
patys charakteringiausi, įdo-
miausi ir geriausiai išsilaikę 
XIX-XX a. Zanavykų krašto 
bažnyčių tekstilės eksponatai. 
Septyniose dėžėse ir ant kelių 
pakabų sugulė altorių užtiesi-
mai, kamžos, albos, trys kili-
mai, rankšluosčiai, servetėlės 

ir kita bažnytinė tekstilė, dar 
keliose dėžėse supakuoti ir 
fotografų darbai.  

Be to, muziejininkės rugsėjo 
21 dieną lankysis ir Ermitaže, 
kuriame  vyks Europos kalbų 
dienos. Mūsų kraštietes bus 
galima sutikti prie Lietuvos 
ambasados stendo, kur bus 
pristatomas Zanavykų kraštas, 
muziejaus edukacinės progra-
mos. Muziejaus darbuotojos 
pristatys kraitinių skrynučių 
edukaciją.  

„Kiekvienas muziejus ieško 
nišų, kur galėtų parodyti savo 
fondus, darbus. Mes taip pat 
ne išimtis, norime išvažiuoti, 
tobulėti ir pasirodyti“,- aiš-
kino R.Vasaitienė. Direktorė 
pasakojo, jog apie galimybę 
savo parodą pristatyti už-
sienyje buvo užsiminta prieš 
porą metų, tačiau oficialus 
patvirtinimas gautas tik šį pa-
vasarį. „Reprezentuosime ne 
tik Lietuvą, bet ir savo kraštą, 
papasakosime apie savo tradi-
cijas, zanavykus. Tikimės, kad 
būsime pastebėti ir įvertinti“,- 
vylėsi muziejaus direktorė. 

LV inf. 

Liepos 15-19 dienomis 
Šakių kultūros centre 
vyko dieninė vasaros 
stovykla, kurioje 
dalyvavo 20 žingeidžių, 
smalsių vaikų. Visą 
savaitę vaikai nuo ryto 
iki vakaro dalyvavo 
įvairiose veiklose.

Stovyklautojai dalyvavo 
ekskursijoje po Kultūros 
centrą, išmėgino cirko meno 
užsiėmimus, tautinių lėlių ga-
mybą, tapė ant drobės, stiklo, 
gamino dienoraščius, vyko į 
Lukšių miestelio biblioteką, 
Varlių namelį, Zanavykų 
muziejų, Sudargo piliakal-
nių kompleksą. Kiekvienos 
dienos pabaigoje susėsdavo 
ratu ir aptardavo, kas patiko, 
kas ne. Mokėsi gerbti kito 
nuomonę ir garsiai išsakyti 
savąją.

Stovyklos iniciatorė Šakių 
kultūros centro direktoriaus 
pavaduotoja Aistė Bakaitė 
sako, kad turėjo idėją suor-
ganizuoti stovyklą ir džiau-
giasi, kad Kultūros centro 
direktorius Raimondas 
Januševičius idėją palaikė, 
paskatino ir kartu drauge ją 
įgyvendino. Prie stovyklos 
prisidėjo Šakių kultūros cen-
tro darbuotojai, kurie surengė 
įvairius užsiėmimus, žaidė, 
bendravo su stovyklautojais. 
Organizatoriai viliasi, kad ki-
tais metais vėl turės galimybę 
surengti vasaros stovyklą.

LV inf.

laimingesni, tęsė jis. Jeigu me-
diena neprotingai pabrangsta 
– prastai vyksta realizacija, 
įmonės tampa nemokios ar 
net bankrutuoja. Mums geriau 
„neperkaitusi“ rinka, kalbėjo 
G.Bacevičius.

Medienos kainos kritimą 
pajus ir vietos gyventojai. Ir 
dabar pats laikas apsirūpinti 
pigesne medienos žaliava, mal-
komis, primena G.Bacevičius. 
Kadangi mediena vis brango, 
dalis gyventojų galbūt perėjo 
prie kitokio šilumos energijos 
gamybos būdo, tačiau situacija 
vėl tampa palankesnė kūrenti 
malkomis. Tiesa, uosinės, ber-
žinės malkos ir dabar išlaiko 
nemažą kainą, tačiau pačių pi-
giausių – drebulinių ir eglinių 
– kaina krito iki 20 eurų už ku-
binį metrą. Jau nuo rugpjūčio 1 
dienos, atsižvelgiant į įvykusių 
pusmetinių medienos aukcio-
nų rezultatus, turėtų būti nu-
statytos naujos mažmeninės 
prekybos kainos.

Per pirmąjį pusmetį Šakių 
regioninis padalinys pardavė 
apie 60 tūkst. kub. metrų me-
dienos, per antrąjį, planuoja-
ma parduoti šiek tiek daugiau 
- apie 70 tūkst. kubinių met-
rų. Didžiausi Šakių regioninio 
padalinio medienos pirkėjai – 
UAB „IKEA Industry Lietuva“ 
ir UAB „Juodeliai“.

Valstybinės miškų urėdijos 
paskelbtame antrojo šių metų 
pusmečio žaliavinės medienos 
ir miško kirtimo liekanų auk-
cione parduota 76 proc. viso 
pasiūlyto žaliavinės medienos 
ir 74 proc. miško kirtimo lie-
kanų kiekio. Lietuvos pirkėjai 
įsigijo 94 proc. viso parduoda-
mo kiekio.

Artimiausiu metu Valstybinė 
miškų urėdija skelbs pusmetinį 
pakartotinį aukcioną, kuriame 
neparduotus kiekius siūlys įsi-
gyti už mažesnę kainą.

pradžia 1 psl.

Muziejininkės neslėpė, jog reikėjo įdėti daug darbo norint bažnytinę tekstilę pristatyti ir užsienyje, tačiau, anot pašnekovių, toks ir turi būti 
jų darbas. S.Sinkevičiaus nuotr.

Labiausiai aukcione populiarūs buvo pjautieji rąstai – jų parduota 
98,5 proc. pasiūlyto kiekio. G.Bacevičiaus nuotr.
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Tapydamas jis meldėsi...Giedrimė DIDŽIAPETRIENĖ

Tuo metu, kai Lekėčiuose 
šėlo Mėlynių festivalis, 
Plokščiuose, Vaiguvos 
upės–gatvės eglių 
pavėsyje įvyko mažas 
stebuklas, praplėtęs 
šios unikalios vietos 
erdves tiek geografine, 
tiek ir dvasine prasme,- 
čia atidaryta lauko 
galerija itin unikaliam 
ir subtiliam menininkui 
Vytautui Tamoliūnui ir jo 
kūrybai atminti. Būtent 
taip dešimtmetį po 
dailininko mirties norėjo 
paminėti jo žmona 
Rimantės Tamoliūnienė ir 
dukros, artimieji. 

Ir tą saulėtą popietę prisipil-
dė pilna gatvė žmonių, matytų 
ir niekada neregėtų, ir jų pri-
siminimai nutekėjo kaip upė... 
Ir susiliejo su upe, ir susigėrė 
Vytauto drobių tirpsme. Jose 
Vytautas vis dar gyvas, kal-
bantis žmonėms savo ramy-
bę, savo tikėjimą, savo viltį. 
Dėl to jo drobės, kurias tapė 
brūkšniuodamas plonu teptu-
ku kantriai prigludęs, kupinos 
visaapimančio gerumo švytėji-
mo, kažin kokio dieviškumo ir 
nebaigties. Jis tapydavo ir mels-
davosi, paslaptį išdavė Rimantė, 
ir iš maldos vėrėsi jo neramios 
sielos ramybės paslaptis.

Vytautas yra sakęs, kad turi 
idėjų kokiai dešimčiai metų, 
atidarydama skaitmenizuotų 
jo darbų reprodukcijų insta-
liacijos parodą tarp eglių pa-
lei upę, pasakojo žmona. Čia, 
tarp eglių, ir paskutinės jo par-
odos elementas – šalia kviečių 
želmenimis sužėlusio stalo dvi 
iš šakų sutvertos kėdės. Norisi 
atsisėsti ir žiūrėti, kaip gyvi 
želmenys virsta jo potėpiais. 
Tačiau tokios idėjos – surengti 
parodą Vaiguvos galerijoje – jis 
tikrai neturėjo, nes ir techno-
logijų tokių dar nebuvo, sakė 
Rimantė. Darbų nėra daug, 
gal dešimt. Tačiau susipažin-
ti, prisiminti, iš naujo išgyventi 
Vytauto buvimą šalia – tikrai 
gana. Čia ir ankstyvieji, ir vė-
lyvieji jo darbai. Čia paveikslas 
ant paties iš medžio šakų su-
meistrauto molberto, ant kurio 
jis tapė įsibridęs į upę–gatvę. 
Rimantė pasakojo, jog dažnai 
jis mėgdavo į Vaiguvą įmerkti 
kojas ir tapyti. Čia Vytautas 
mėgo atostogauti. Net tie, kurie 
Vytauto asmeniškai nepažino-
jo, negalėjo nepajusti jo maldos 
teptuko smaigalyje. Rimantė 
pasakojo, jog ta šventa ramybė 

iš jo paveikslų sklinda ir vie-
noje Alytaus bažnyčioje, prie 
krikštyklos, ji sklinda ir nuo 
ligoninės sienų Vokietijoje.

Ir Rimantė grįžo dar į gi-
lesnę praeitį, kai čia gyveno 
močiutė, audusi ir minkiusi 
molį, svajojusi, kad čia kas nors 
vyktų, būtų, kad žmonės ma-
tytų ne tik upę, bet ir žmonių 
gyvenimą šalia, kad nemirtų 
praeitis, kad ji pulsuotų savo 
garsiais tvinksniais į dabartį, 
kad Vaiguva šitame nepakar-
tojamame Lietuvos kampely-

je nebūtų tik pasigrožėjimui, 
nebūtų tik pasižiūrėjimui nuo 
tako ar tiltuko, bet neštų gyvy-
bę ir norą kurti.

Rimantė su šeima ir bičiu-
liais padarė stebuklą. Jeigu, kaip 
užsiminė Neringa Motiejaitytė, 
Plokščių mokyklos–daugia-
funkcio centro direktorė, ne-
pavyko įgyvendinti projekto, 
nes „matyt, per mažai meldė-
mės“, tai viską padarė Rimantė. 
Vildamasi, kad ši Vaiguvos ga-
lerija turės tąsą, kad čia savo 
darbus panorės eksponuoti ir 

kiti menininkai ar fotografai, 
ar net eiliniai žmonės, pravėrę 
savo senus, tremties nuotrau-
kas saugančius albumus.

Už idėją Rimantei dėkojo 
Augenija Kasparevičienė, to-
kio organiško meno ir gamtos 
susiliejimo linkėjusi būsimiems 
plenerams, kuriuos čia tiesiog 
idealu organizuoti. „Labai 
jaukus, labai šiltas, labai gi-
lus vakaras“,- melancholiškos 
nuotaikos apimta mintimis da-
linosi ji. Dėkojo seniūnė Laima 
Miliūnienė, dėkojo Nijolė 
Bitinienė, buvusi mokyklos 
direktorė,- už į Plokščius su-
grąžintą Vytautą Tamoliūną 
ir jo darbus, spinduliuojančius 
meilę. „Vytauto paveiksluose aš 
matau labai daug saulės“,- pa-
stebėjo ji, pasidžiaugusi, kad 
„jei nesupranta mūsų norų pro-
jektų vertintojai, tai Rimantė 
geba padaryti viską iš savo as-
meninių lėšų“. Tačiau Rimantė 
neliko skolinga,- bendruome-
nė, mokykla ir patys žmonės 
– visi bent pirštu prie šitos 
popietės prisilietė. Už Vytauto 
sugrįžimą, nešinas išdrožtu pa-
ukšteliu, prie Rimantės tyliai 
priėjo mūsų krašto drožėjas 
plokštietis Zigmas. Zigmas 
Sederevičius. Su Vytautu jie 
buvo draugai.

Na, o meras Edgaras 
Pilypaitis, asmeniškai pa-
žinojęs ne tik Vytautą, bet ir 
Rimantę bei jos mamą su mo-
čiute, linkėjo su kaupu – kad 
Vytauto darbai įkvėptų kitus, ir 
Rimantės idėjos virstų gražiom 
išraiškom. Spauskit pėdas mūsų 
žemės molyje, panemunių smė-
lyje, ir visai nesvarbu, kad jas 
kada nors užlies Vaiguvos ar 
Nemuno vanduo, bet liks dva-
sia, šiluma, žmonių buvimas, 
linkėjo jis. Ir uždainavo...

„Smagu, kad turit tą velnio 
plaukelį ir įskiepijat žemaitį į 
Plokščius“,– nuo savęs ir nuo 
rašytojos Violetos Šoblinskaitės 
sveikino rašytojas, „sergantis 
Veliuonos meile“, Gasparas 
Aleksa, kuriam Plokščiai 
asocijuojasi su Kriaučiūnu, 
Kudirka ir Maila Talvio. Tai 
šviesus kraštas!

Dar ilgai netilo prisimini-
mai, ir lyg gyvas juose svarbiau-
sias buvo Vytautas Tamoliūnas. 
Nesvarbu, kad jo jau dešimt 
metų nėra. Bet jis dabar pasi-
tiks kiekvieną, kuris aplankys 
Plokščius ir Vaiguvą.

Vaiguvos upes–gatvės galerija sugrąžino čia atostogaudavusį ir mėgdavusį kūrybiškai padirbėti 
dailininką Vytautą Tamoliūną,- dabar su jo kūryba galės susipažinti kiekvienas, čia apsilankęs. 
A.Didžiapetrio nuotr.

Rimantė Tamoliūnienė pasistengė, kad Vytauto darbai įgautų 
reprodukuotą ir aplinkai atsparų pavidalą. G.Didžiapetrienės nuotr.

Čia, šalia šios klėtelės, Vytautas mėgdavo įsibristi į Vaiguvą ir tapyti. A.Didžiapetrio nuotr.
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Jaudulys pradingdavo išgirdus 
Lietuvos himną 

Reda ČIEČKIŪTĖ 

Šakių krepšinio klube 
„Vytis“ rungtyniaujantis 
šakietis Justas 
Sakalauskas liepos 13-
21 dienomis dalyvavo 
Europos jaunimo (U-20) 
krepšinio čempionate 
Tel Avive, Izraelyje. 
Jaunimo komanda šiame 
čempionate užėmė 
penktąją vietą. „Man tai 
buvo pirmos pirmenybės 
vilkint Lietuvos rinktinės 
marškinėlius, vien 
patekimas į galutinį 
dvyliktuką prilygo 
svajonės išsipildymui“,- 
įspūdžiais po čempionato 
dalinosi krepšininkas. 

 
Jaunas krepšininkas pasa-

kojo, jog jausmas atstovauti 
Lietuvai Europos čempiona-
te išties ypatingas. „Esu at-
stovavęs Lietuvos rinktinei 
draugiškose rungtynėse, pa-
siruošimo metu, tačiau šįkart 
buvo pirmas kartas tokio lygio 
ir tokios svarbos čempionate. 
Jaudulį tikrai jutau, tačiau vis-
ką atpirkdavo prieš rungtynes 
nuskambėjęs Lietuvos him-
nas ir tribūnose susirinkusių 
palaikyti lietuvių šūksniai bei 
plojimai. Atstovauti Lietuvai 
yra didžiulis ilgų metų darbo 
įvertinimas ir paskatinimas to-
liau siekti savo tikslų, kurie yra 
susiję su krepšiniu“,- pasakojo 
šakietis. 

Dvidešimtmetis „Vyčio“ 
žaidėjas pasakojo, jog šie metai 
buvo paskutiniai, kai jis galė-
jo varžytis jaunimo amžiaus 
grupėje. Vasaros pradžioje 
paskelbtame išplėstiniame 
Lietuvos vaikinų jaunimo 
kandidatų sąraše buvo 24 per-
spektyviausių Lietuvos krep-
šininkų iki 20 metų pavardės, 
o į čempionatą atrinktas tik 

geriausias dvyliktukas. Todėl 
tiek pradedant treniruotėmis 
stovykloje, tiek baigiant pa-
skutinėmis varžybomis dėl 
penktosios vietos kilo nemažai 
iššūkių. „Visi krepšininkai jautė 
nemažą spaudimą iš trenerių 
štabo, kurie mus stengėsi par-
uošti perėjimui į vyrų krep-
šinį“,- aiškino jaunasis krep-
šininkas. Be to, treniruotes, 
kurios ir taip buvo alinančios, 
dar labiau apsunkindavo itin 
karšti birželio orai, tačiau jau-
noji rinktinė suprato, vardan 
ko taip sunkiai pluša, todėl net 
nebuvo kilusi mintis skųstis ar 
nuleisti rankas.

„Prasidėjus čempionatui 
krūvis sumažėjo, daugiau 
šlifavome žaidimo detales ir 
stengėmės su kiekvienomis 
rungtynėmis įgauti vis geres-
nį žaidimą, tarpusavio susi-
klausymą. Europos krepšinio 
pirmenybėse daug laisvo laiko 

neturėjome, kasdien laukė vis 
skirtingi varžovai,- prisiminė 
pašnekovas.

Pirmose čempionato rung-
tynėse Lietuvos rinktinė re-
zultatu 101:71 įveikė Lenkijos 
krepšininkus, tačiau kitą dieną 
mūsų šalies jaunieji krepšinin-
kai nusileido Slovėnijos jau-
nimo rinktinei 72:84. Vėliau 
lietuviai į savo sąskaitą įsirašė 
dar dvi pergales – nukautos 
Graikijos (88:86) bei Latvijos 
(114:75) jaunimo rinktinės. 
Tačiau artėjant čempionato 
finišui, Lietuvos komanda 
patyrė skaudų pralaimėjimą 
prieš Izraelio jaunimo rink-
tinę. Rungtynės pralaimėtos 
rezultatu 78:94. Net ir tada, 
praradus šansus kovoti dėl 
aukščiausių medalių, jau-
nuoliai nepasidavė ir įveikė 
Kroatijos (94:93) bei Turkijos 
(89:73) rinktines. „Apmaudu, 
kad ketvirtfinalyje „užšokome“ 

ant vėliau čempionais tapusių 
čempionato šeimininkų ir pra-
radome galimybę pakovoti dėl 
medalių. Tačiau iškovota vieta 
tikrai galime didžiuotis“,- aiš-
kino J.Sakalauskas.

Justas geriausiai pasiro-
dė žaidžiant su Latvijos bei 
Turkijos jaunimo rinktinėmis. 
Kovojant su kaimyninės šalies 
krepšininkais J.Sakalauskas per 
7 aikštelėje praleistas minutes 
pelnė 10 taškų. Kaip ir pasku-
tiniųjų čempionato rungtynių 
metu, žaidžiant prieš Turkijos 
rinktinę. Tik tada šakietis aikš-
telėje žaidė dvigubai ilgiau. 

Anot pašnekovo, čempiona-
tas susiklostė visai neblogai, o 
šakiečio rolė komandoje augo 
su kiekvienomis rungtynėmis, 
jis įgavo trenerio pasitikėjimą, 
stengėsi išnaudoti kiekvieną 
jam suteiktą minutę ir, žengęs 
į krepšinio aikštelę, atiduoti 
viską, ką tik galėjo. „Sunku 
pasakyti, kokia buvo pagrin-
dinė mūsų komandos stipry-
bė, tačiau turėjome nemažai 
individualiai pajėgių žaidėjų, 
treneris įdiegė šiuolaikišką, 
greitą, tolimais metimais pa-
remtą žaidimą. Būtent dideliu 
tempu, rezultatyvumu ir ban-
dėme pranokti varžovus“,- aiš-
kino Šakių miesto komandoje 
žaidžiantis krepšininkas. 

Jaunasis sportininkas pa-
sakojo, jog šiuo metu sten-
giasi susikoncentruoti tik į 
krepšinį, todėl šiam sportui 
skiria didžiąją dalį savo laiko. 
J.Sakalauskas vis dar turi kon-
traktą su Šakių „Vyčio“ koman-
da, todėl jį „Vyčio“ fanai išvys 
ir ateinančiame sezone.

Rugpjūčio 10d., šeštadienį, 
rengiama Sirvydų kaime gyvenusių šeimų 

susitikimo šventė.
12 val. susitinkame prie Sirvydo kaimo paminklo.
Maloniai kviečiame visus visus, didelius ir mažus.

Telefonas pasiteiravimui 8-682 15-872.

Kas, kur, kada.
Rugpjūčio 2 d., penktadienį,

Kaimo turizmo sodyboje „Biènamis“
19 val. ávyks 20-asis gitaristø - bardø festivalis. Renginys 

nemokamas.
Parodos

Lukðiø miestelio bibliotekoje veikia Ritos Mockeliûnienës 
fotografijø darbø paroda „Protëviø takais“.

Justas atviravo, jog didžioji vasaros dalis, kuri paaukota treniruo-
tėms ir pasiruošimui varžybos nebuvo lengva, tačiau gautas emo-
cijų pliūpsnis ir nauja patirtis atpirko visus sunkumus. Asmeninio 
archyvo nuotr.
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Parduoda
Nekilnojamasis 
turtas
2 kambarių butą IV aukšte Šakiuose 
(vidinis). Tel. 8-682 69-920, 8-698 
03-577.

2 kambarių butą Šakiuose (nau-
jas euro remontuotas). Tel. 8-685 
77-756.

2 kambarių butą Griškabūdyje. Tel. 
8-618 32-598.

2 kambarių butą Griškabūdyje - 10 
000€. Tel. 8-629-32 554.

2 kambarių butą (po kapi-
talinio remonto, su naujais 
baldais) - 10 500€. Tel. 8-623 
61-534.
4 kambarių butą II aukšte Šakiuose 
- 35 000€. Tel. 8-618 32-420.

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

Naujos statybos namą Šakiuose. 
Tel. 8-615 10-643.

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

Gyvenamą namą Vaičaičio g.9, 
Šakiuose (23a žemės). Tel. 8-698 
22-494, 8-648 77-077.

Mūrinį namą Šakiuose (su ūkiniais 
pastatais, geroje vietoje). Tel. 8-685 
77-756.

Medinį namą su 30a sklypu Šakiuo-
se. Tel. 8-683 52-487.

2 aukštų namą Šakiuose (ūkinis, 
garažas, 10a, nebaigtas priestatas). 
Tel. 8-618 15-373.

Šilgalių soduose namą (10a žemės, 
tvarkingas). Tel. 8-626 41-082.

Mūrinį gyvenamą namą su ūkiniu 
pastatu Patašinės k. (yra žemės, 
prie pagrindinio kelio, kraštinė so-
dyba, aplinka tvarkinga). Tel. 8-682 
36-642, 8-614 92-880.

Pusę namo Išdaguose (2 kambariai, 
15a sklypas). Tel. 8-674 51-180.

Sodybą Girėnų g., Šakiuose (medi-
nis namas, 30a sklypas). Tel. 8-699 
56-744.

17a sodybą Jurbarke (rami vieta, 
šildymas kietu kuru, oras-oras, 
dujos). Tel. 8-654 26-500.

Slavikų sen., Šilgalių k. sodybą pui-
kioje vietoje, prie miško bei Šešu-
pės. Visi patogumai. Įrengta pirtis, 
krepšinio, smėlio tinklinio aikštelės. 
Yra ūkinis pastatas, didelė pavėsinė 
su židiniu. Sodybą supa riešutme-
džiai. Brandūs vaismedžiai. Tel. 
8-687 21-232.

Sodybą Sudarge (yra žemės) - 10 
000€. Tel. 8-605 89-648, po 17 val. 

Sodybą su ūkiniais pastatais netoli 
Gelgaudiškio. Tel. 8-650 96-453.

Sodybą Pavasijų k. - 3 000€. Tel. 
8-615 10-643.

Sodybą Lukšiuose. Tel. 8-623 92-900.

Sodą „Jaunystės“ 4-oji g.23 (yra 
namelis, elektra, geodeziniai ma-
tavimai). Tel. 8-617 31-141.

Sodą „Jaunystės“ bendrijoje. Tel. 
8-647 29-176.

6a sodą Šilgaliuose (medinis name-
lis, šulinys, padaryti geodeziniai). 
Tel. 8-673 14-924.

Sodą 6.19a Šilgalių bendrijoje (yra 
namukas, atlikti geodeziniai). Tel. 
8-635 77-950.

8.2a „Draugystės“ bendrijoje (pa-
daryti geodeziniai matavimai). Tel 
8-345 51-527.

8.44a sodą „Draugystės“ bendrijoje 
4-oje g. Nr.17. Tel. 8-682 92-723.

Parduodant seną ir naujai pastatytą 
būstą energinio naudingumo serti-
fikatus Šakiuose išduoda ekspertas 
G.Čižauskas. Tel. 8-686 77-802.

21a žemės sklypą Giedručiuose. Pa-
keitus paskirtį galima statyti. Tel. 
8-671 52-730.

21.5a namų valdos sklypą Griška-
būdyje. Tel. 8-622 23-093.

0.64 ha žemės sklypą Klangių k., 
Kriūkų sen. (galimas užstatymas). 
Tel. 8-682 52-068.

0.57 ha žemės sklypą Kriūkuose 
(galimas užstatymas). Tel. 8-682 
52-068.

13 ha žemės ūkio paskirties 
žemės Lypkų k., Griškabū-
džio sen., Šakių raj. - 110 
000€. Naudingumo balas 
48. Tel. 8-684 51-551.
13 ha žemės ūkio paskirties sklypą, 
Bagdžių km., Šakių raj., (žemės ūkio 
naudmenų našumo balas 54.0) kai-
na sutartinė. Tel. 8-603 74-577.

Transporto 
priemonės
1998m. AUDI A4 1.6 (74 kW, benzi-
nas, sidabrinė, universalas, iš Vokie-
tijos) - 850€. Tel. 8-601 20-330.

1998m. MB 140 (TA iki 2021 06 
mėn., geros būklės, ekonomiška) 
- 850€. Tel. 8-692 85-258.

1989m. MB 190 (TA iki 09 15, ben-
zinas) - 350€. Tel. 8-624 87-939.

2004m. OPEL ASTRA G 1.6 (ben-
zinas, universalas, TA, draudimas, 
sidabrinė, tvarkinga). Tel. 8-685 
21-267.

2008m. OPEL CORSA 1.3D (55 kW). 
Tel. 8-656 74-763.

2004m. OPEL VECTRA 2.2 (92 kW, 
hečbekas, sidabrinis, tik grįžęs) - 
1650€. Tel. 8-645 12-103.

2004 08 mėn. OPEL ZAFIRA D (74 
kW, sidabrinė, TA iki 2021 06 mėn., 
lieti diskai, iš Belgijos). Tel. 8-695 
42-003.

2001m. OPEL ZAFIRA 2.0 D (TA 
2021 05 mėn., gera būklė). Tel. 8-
605 80-388.

2003m. PEUGEOT-307 SW 2.0 HDI 
(66 kW, sidabrinis, universalas, iš 
Belgijos) - 750€. Tel. 8-601 20-330.

2004m. PEUGEOT-307 (universalas, 
draudimas, kablys, tamsinti langai) 
- 950€. Tel. 8-621 77-656.

TOYOTA COROLA VERSO 2.2D (TA, 
kablys, tvarkingas automobilis) 
- 2800€. Tel. 8-655 38-153.

2005m. TOYOTA COROLA 2.0D (85 
kW, TA iki 2021 07 mėn.). Tel. 8-656 
74-763.

2008m. ŠKODA OCTAVIA TDI 2.0 (TA 
iki 2021 05 mėn., daug privalumų) 
- 2250€. Tel. 8-614 29-733.

1991m. VW GOLF D (TA iki 2021 05 
mėn., kablys, vairo stiprintuvas). 
Tel. 8-647 36-760.

1999m. VW GOLF IV 1.8 (TA, ben-
zinas - dujos, lieti diskai) - 1250€. 
Tel. 8-681 66-569.

2000m. VW LUPO 1.4 (55 kW, juo-
das, benzinas, 2 durys, iš Vokietijos) 
- 750€. Tel. 8-645 12-103.

1994m. VW PASSAT TDI (66 kW., 
be TA), AUDI 100 AVANT TD 2.5 (85 
kW). Tel. 8-647 36-760.

1993m. VW TRANSPORTER 2.4D 
(raudonas, TA iki 2021 04 mėn., 
keleivinis, ilgas) - 950€. Tel. 8-663 
00-716.

2004m. VW SHARAN 1.9 TDI (85 
kW, 6 pavaros, mėlynas, TA iki 2021 
06 mėn., tik grįžęs) - 2000€. Tel. 8-
601 20-330.

2018 10 23 lenkišką automobilinę 
priekabutę su tentu (TA iki 2021 10 
23) - 1300€. Tel. 8-615 76-064.

Motorolerį 125 cm³, 1999m. VW 
BORA. Tel. 8-687 79-922.

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.

2000m. OPEL ZAFIRA,1999m. RE-
NAULT SCENIC,AUDI B4 ir C4, VW 
GOLF III D, VW PASSAT   B, C. Tel. 
8-618 04-895.

2000m. OPEL ASTRA 2.0D (univer-
salas) dalimis. Tel. 8-600 23-430.

BMW-524 TD dalis, „Moskvich 
412“ stiklus - 5 €/vnt. Tel. 8-647 
36-760.

Starterius, generatorius, dujų įran-
gą, purškimo siurblius įvairiems au-
tomobiliams. Tel. 8-618 04-895.

Padangas ZIL-131. Tel. 8-620 65-354.

Žemės ūkio 
technika
GAZ-53 padangas, 6m pentininius 
volus, MTZ-50, 7m lėkštes. Tel. 8-
611 56-541.

Traktorių T-25, bulviakasę, šieno 
- šiaudų presą, plūgą, grėblį. Tel. 
8-690 18-065.

MTZ-82 varomą tiltą (su ratais, kar-
danais) - 1200€. Tel. 8-635 88-711.

Trijų vagų plūgą, sunkias akėčias (4 
vnt.), elektrinę akselinę - arpą. Tel. 
8-671 63-438.

Buitinė technika
Stacionarų kompiuterį „Lenovo 
Yoga“ (su dėklu, viskas veikia). 
Tel. 8-647 36-760.

Šaldytuvus, šaldiklius, skalbimo 
mašinas, džiovykles, betono mai-
šykles, žoliapjoves, kreizą. Tel. 8-
616 48-616.

8 stalčių šaldiklį (pakeistas naujai 
variklis). Galiu atvežti. Uosio par-
ketą. Tel. 8-647 36-760.

Baldai
Dvi senoviškas rankų darbo lovas. 
Tel. 8-683 52-487.

Stalą, televizorių su priedėliu, 3 
durų spintą už simbolinę kainą. 
Tel. 8-681 54-832.

Dvigulį miegamąjį fotelį (ilgis 188 
cm, plotis 122 cm) - 120€. Tel. 8-
615 76-064.

Naudotą minkštą kampą, kaina su-
tartinė. Tel. 8-615 36-219.

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

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

Statybinę medieną. Akcija. Dviejų 
pjovimų - 110-140€, vieno - 70-
90€. Tel. 8-607 13-955.

Statybinę medieną 15x15, 15x5, 
10x10, 10x5, 5x5, 12x12, lentas. 
Tel. 8-630 32-028.

Statybinę medieną: murlotus, 
lentas, sparus. Akcija. Tel. 8-663 
30-310.

Gyvos prekės
Veršingą 3 veršių karvę (veršiuosis 
rugpjūčio mėn.). Tel. 8-603 18-131.

Šviežiapienę keturių veršių karvę. 
Tel. 8-606 52-821.

Dvi veršingas telyčias ir dvi 3 veršių 
karves. Tel. 8-655 15-689. 

Avytes. Tel. 8-620 79-195.

Grynaveislį „Šarole“ aviną. Tel. 8-
606 52-821.

Gerą jauną melžiamą ožką - 80€. 
Tel. 8-680 14-201.

6 savaičių paršelius. Tel. 8-693 
59-165.

Triušius veisimui: „Belgų milžinai“, 
„Prancūzų avinai“, „Kalifornijos“ 
(įvairaus amžiaus). Tel. 8-698 
29-610.

Paprastus triušiukus. Tel. 8-654 
99-738.

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

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

Malkas: drebulė - 23€, juo-
dalksnis - 25€, beržas - 27€, 
uosis - 35€. Vežame rąste-
liais ir kapotas. Tel. 8-686 
94-789.
Malkas: beržas - 27€, juo-
dalksnis - 25€, ąžuolas - 32, 
uosis - 35€. Pristatome ne-
mokamai. Galime atvežti ka-
ladėmis. Tel. 8-676 12-020.
Sausas uosines malkas. Ka-
ladėmis arba kapotas. Tel. 
8-627 35-559.
Įvairias malkas: supjautas, kapotas, 
stambias atraižas pakais ir supjau-
tas, sausas beržo, juodalksnio kala-
dėles didmaišiais, lapuočių pjuvenų 
briketus. Tel. 8-626 41-082.

Sausas uosines malkas. Ka-
ladėmis arba kapotas. Tel. 
8-627 35-559.
Malkas: beržo, uosio, ąžuolo ir juo-
dalksnio kalades, sukapotas. Vežu 
po 10m. Pristatome per 2-3 dienas. 
Tel. 8-627 39-559.

Įvairias malkas kaladėmis ir kapo-
tas. Atvežu. Tel. 8-607 29-041.

Malkas: beržines, juodalksnines, 
ąžuolines skaldytas, kaladėmis. 
Tel. 8-634 09-998.

Įvairias malkas kaladėmis ir kapo-
tas. Atvežu. Tel. 8-607 29-041.

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

Kokybiškas skaldytas beržines, 
alksnines malkas, malkas rąsteliais, 
stambias alksnio atraižas. Vežu ne-
mokamai. Tel. 8-610 45-504, 8-645 
34-667.

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

Atraižas supjautas po 30 cm arba 
pakais. Vežu po 6 erdm. Tel. 8-603 
28-628.

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

Sausas skaldytas malkas. Tel. 8-683 
52-487.

Sausas kapotas malkas. Vežame 
pageidaujamą kiekį. Tel. 8-648 
61-061.

Pušines atraižas supjautas po 30 
cm. Atvežu. Tel. 8-648 61-061.

Pigiai lapuočio malkas. Akcija. Tel. 
8-630 32-028.
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AB „Vilniaus paukštyno“ viščiukai
Liepos 31 d. (trečiadienį) 
bus parduodami Vilniaus paukštyne išperinti greitai augantys vakcinuoti viena-
dieniai mėsiniai viščiukai (ROSS-308, KOBB-500). Pardavinėsime mėsinius ančiukus 
(pekino), vakcinuotas 2-3-4-5-6 mėn. olandų, čekų veislės rudas, juodas (Muravia), 
raibas, baltas (Leghornų) vištaites. Prekiausime kombinuotaisiais lesalais.
Lekėčiuose ___ 10.10 val.
Liepalotuose __ 10.40 val.
Lukšiuose ____ 10.50 val.
Gerdžiūnuose _ 11.20 val.
Kriūkuose ____ 11.30 val.
Plokščiuose __ 12.00 val.
Briedžiuose __ 12.20 val.
Šakių Zanavykų turguje 13.00 val.
Veršiuose ____ 13.30 val.

Griškabūdyje _ 13.50 val.
Bliuviškiuose _ 14.00 val.
Barzduose ___ 14.15 val.
Baltrušiuose __ 14.30 val.
Degutinėje ___ 15.00 val.
Žvirgždaičiuose 15.15 val.
K.Naumiestyje 15.45 val.
Keturnaujienoje 16.05 val.
Sintautuose __ 16.15 val.

Išdaguose ___ 16.30 val.
Gotlybiškiuose 17.00 val.
Slavikuose ___ 17.15 val.
Gelgaudiškyje _ 17.45 val.
Valenčiūnuose 18.00 val.
Voveriuose ___ 18.15 val.
Žygėnuose ___ 18.30 val.
Kiduliuose ___ 18.35 val.
Sudarge _____ 18.45 val.

Priimami užsakymai paaugintiems 2-3-4-5 savaičių mėsiniams 
iki 2.5 kg viščiukams įsigyti. Tel. 8-612 80-109.
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R-0464

Susitvarkykite nuotekas, 
tausokite aplinką ir 

išvenkite išlaidų baudoms!

BUITINIŲ NUOTEKŲ 
VALYMO ĮREGINIŲ

(Buiteka, Traidenis, August, 
Feliksnavis ir kt.) 
PARDAVIMAS IR 
MONTAVIMAS

10 metų garantija!

GALIMYBĖ PIRKTI 
IŠSIMOKĖTINAI!

Atvykstame nemokamai 
konsultacijai

Tel.: 8 686 80106 R-
04
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R-0460

UAB “Aletovis“ parduoda
akmens anglis, 
durpių briketus 

ir medienos granules.
Sodų 3a, Šakiai

Tel. 8-345-51697, 
8-684 44900, 8-686 42682.
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Paukščiai
Priimami užsakymai vienadieniams 
ir paaugintiems mėsiniams, rudiems, 
baltiems viščiukams, ančiukams, žą-
siukams, kalakučiukams ir vištaitėms. 
Paukščiai pristatomi į namus.
Tel. 8-633 34-733. R-

05
11

Parduodame vištaites
Kiekvieną antradienį prekiausime 4-6 mėn. įvairių spalvų vakcinuotomis 
vištaitėmis ir mėsiniais rudais - baltais viščiukais. R-0510

Tel. 8-633 34-733.

Kiduliuose ............8.40 val.
Sudarge ................9.00 val.
Slavikuose ...........9.20 val.
Panoviuose ..........9.40 val.
K. Naumiestyje .10.10 val.
Keturnaujienoje 10.30 val.
Sintautuose .......10.45 val.
Veršiuose ...........11.00 val.

Žvirgždaičiuose .11.15 val.
Degutinėje .........11.30 val.
Griškabūdyje .....11.40 val.
Barzduose ..........12.00 val.
Baltrušiuose ......12.15 val.
Patašinėje ..........12.30 val.
Jankuose ............12.45 val.
Paluobiuose ......13.00 val.

Šakiuose .............13.30 val.
Lukšiuose ...........13.45 val.
Gerdžiūnuose ....14.00 val.
Kriūkuose ...........14.15 val.
Kubiliuose ..........14.35 val.
Plokščiuose ........14.50 val.
Voniškiuose .......15.05 val.
Gelgaudiškyje ...15.20 val.

KEIČIU ARBA 
PARDUODU ŽEMĘ

0,19 ha ir 0,67 ha 
Totorviečių k., Šakių r.
Tel. +370 687 322 99

R-0506
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Uosio, beržo, juodalksnio, drebulės, 
eglės malkas. Atvežame. Tel. 8-630 
32-028.

Uosio lentas, ąžuolo ir liepos blan-
kas, uosio malkas kaladėmis - 30€ 
(be atvežimo). Tel. 8-671 63-438.

Juodalksnines malkas supjautas 
kaladėmis. Atveža po 5m. Tel. 8-
618 72-009.

Mėsinių vištų mėsą. Tel. 8-600 
70-850.

Naminius lašinius. Tel. 8-663 60-310.

Raudonuosius serbentus. Tel. 8-620 
65-564.

“Juškų raugyklėlė“ Giedru-
čiuose natūraliai raugintus 
kopūstus, jų sultis. Tel. 8-600 
49-912.
Maistines bulves, burokėlius, svo-
gūnus ir cukinijas. Tel. 8-652 07-
803, 8-345 44-635.

Juodžemį Šakiuose. Tel. 8-610 
09-006.

Šiaudus „kitkomis“ (minkšto presa-
vimo). Tel. 8-674 06-605.

Kvietinius šiaudus rulonuose. Tel. 
8-693 59-165.

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

Labai geromis kainomis komplek-
sines trąšas (50kg nuo 14€). Tel. 
8-690 19-999. 

1t plastikinius konteinerius. Tel. 
8-621 49-136.

Trimerį „Stihl“ (originalas), moto-
ciklo „Iž“ ratus R19, pjūklą „Makita“. 
Tel. 8-647 36-760.

Naudotus baldus, buitinę 
techniką, dviračius, žo-
liapjoves iš Vokietijos. Tel. 
8-612 15-862, Kęstučio 
g.19-7, Šakiai.
Elektrinį boilerį, nerūdijančio plieno 
talpą 250l, broilerių pešyklą, akse-
linę, Tel. 8-647 36-760.

Skalbinių džiovyklą (lauko, sukasi), 
autošaltkalvio spaustuvą. Tel. 8-650 
19-334.

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

Pigiai vaikiškus dviračius iš Vokie-
tijos. Tel. 8-695 42-003.

Dujų balioną, 3t cisterną, 120 dia-
metro vamzdį, GAZ-53 rėmą. Tel. 
8-611 56-541.

„Obliarką“ (be el.variklio, darbinė 
dalis 32 cm, frezai ar kreizui). Tel. 
8-670 96-112.

Savos gamybos valtį su varikliu - 
270€. Tel. 8-621 77-656.

Medsukį, avilius, bitėms penėtu-
ves, paprastas spietines. Tel. 8-345 
51-527.

Elektrinį trifazį variklį 3 kW. Tel. 8-
652 73-457.

Traktoriuką „Mitsubishi“, frezą, 
„svarkę“, galąstuvą, spastuvą, 
kauptuką. Tel. 8-618 15-373.

Grūdų malūną 7.5 kW, keturias 
naujas padangas R14. Tel. 8-345 
55-786 (po 18 val.).

Perka
Sodybą ant ežero kranto arba miš-
ke. Siūlyti įvairius variantus. Tel. 8-
630 32-028.

Žemės ūkio paskirties žemę, mišką, 
krūmynus, jaunuolynus, kirtavietes, 
pievas. Tel .8-624 53-311.

Dirbamą žemę, statų mišką. Moka-
me brangiai. Tel. 8-630 32-028.

Brangiai įvairios brandos 
mišką. Atsiskaitome iš kar-
to. Tel. 8-686 93-198.
Miškus išsikirtimui arba su žeme. 
Atsiskaitome iš karto. Tel. 8-647 
42-210.

Statų mišką su žeme, mišką nukir-
timui. Už 1 ha mokame iki 25 000€. 
Tel. 8-630 32-028.

Brangiai ąžuolinius rąstus 
visoje Lietuvoje. Tel. 8-614 
11-114.
UAB „Metalynas“ juodojo 
ir spalvotojo metalo laužą, 
automobilius. Prekiaujame 
naudotomis automobilių de-
talėmis, propanu, deguoni-
mi balionuose. Tel. 8-687 43-
150, 8-641 27-995, Antanavo 
k., Kazlų Rūdos sav., www.
info@metalynas.lt.
Geromis kainomis važiuojančius 
ir nevažiuojančius automobilius. 
Būklė nesvarbu. Pasiimame. Tel. 
8-658 48-868.

Automobilius, mikroautobusus, 
sunkvežimius aukščiausia kaina. 
Pasiimame patys, dirbame kasdien. 
Tel. 8-681 33-226.

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

Automobilius, mikroautobusus, 
sunkvežimius, motociklus, ketur-
račius, priekabas. Gali būti daužti, 
nevažiuojantys. Kainos sutartinės. 
Sutvarkome dokumentus, atsiskai-
tome iš karto. Tel. 8-658 07-503.

Automobilius (lengvuosius, auto-
busus, sunkvežimius, visureigius) 
aukščiausia kaina. Tel. 8-624 36-612.

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

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

Įvairią žemės ūkio techniką (gali 
būti nenaudojama ar su defektais). 
Tel. 8-626  53-372.

MTZ-80 variklio dangtį. Tel. 8-621 
92-868.

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

Žieminius česnakus. Tel. 8-600 
49-912.

Baravykus, voveraites, raudonvir-
šius, mokame brangiai. Tel. 8-607 
13-935.

„Sufolkų“ veislės aviną. Tel. 8-687 
66-778.

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.
Gero ir lieso įmitimo galvijus 
mėsos kombinatų kainomis, 
taip pat arklius. Tel. 8-616 
43-646.
V.Sutkaičio IĮ veršelius, 
pienines telyčaites - 1.20€, 
prieauglį. Moka PVM, išre-
gistruoja, atsiskaito iš karto. 
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.

2-8 savaičių veršelius. Sveria-
me elektroninėmis svarstyk-
lėmis. Tel. 8-686 46-230.
Kiaules, avis ir veršelius. Nu-
perkame greitai. Tel. 8-626 
19-063.

Keičia
Gerą, minkštą kampinį svetainės 
kampą į plačią dvigulę lovą. Tel. 
8-674 91-166.

Reikalingi
Reikalingas vilkiko vairuoto-
jas. Reikalinga CE kategorija, 
95 kodas. Darbas su savivar-
te puspriekabe. Savaitiniai 
reisai po LT, PL, LV. Laiku 
mokamas atlyginimas, soc. 
garantijos. Atlyginimas nuo 
1200€. Tel. 8-686 80-556.
Reikalingas vilkiko su savivarte 
puspriekabe vairuotojas. Tel. 8-
686 80-556.

Reikalingas špakliuotojas. 
Tel. 8-686 75-537.
Reikalingas grūdų sandėlio darbi-
ninkas. Tel. 8-656 39-933.

Reikalingas žmogus, galintis nušli-
fuoti grindis. Tel. 8-614 29-689.

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

Minkštų baldų restauracija. Tel. 8-
628 95-059, 8-600 51-591.

Remontuoju automatines skalbimo 
mašinas, elektrines virykles, orkai-
tes, džiovyklas. Tel. 8-670 41-303.

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

Šaldytuvų, šaldiklių remon-
tas. Suteikiama garantija. 
Atvykstu į namus. Tel. 8-612 
11-236.
Šaldytuvų ir šaldiklių taisymas. 
Atvažiuoju į namus. Tel. 8-679 
79-665.

Remontuoju visų markių dujines 
virykles ir perdirbu parvežtas iš 
Vakarų. Tel. 8-614 29-985.

Vežame smėlį, kelinį, staty-
binį žvyrą, akmenukus, įvai-
rią skaldą, juodžemį, durpes, 
betoną, asfalto drožles ir kt. 
Savivarčio nuoma su mani-
puliatoriumi (5-10-26t). Tel. 
8-658 71-343, Darius.
Nebrangiai atvežame koky-
bišką žvyrą, smėlį, plautą 
smėlį, skaldą, akmenukus, 
juodžemį, asfalto drožles ir 
kt. Vežame krovinius (5-10-
12-25t). Savivarčio su kaušu 
nuoma. Tel. 8-662 44-940, 
www.nprekyba.lt.
Vežu žvyrą iki 1,5 tonos ir kitokius 
krovinius. Tel. 8-615 76-064. 

Nebrangiai atvežu žvyro, 
smėlio, akmenukų, skaldos, 
juodžemio, asfalto drožlių 
(1-12t). Tel. 8-683 31-480, 
Jonas.
Vežame žvyrą, smėlį, skaldą, ak-
menukus ir kitus krovinius. Kasi-
mo darbai ir grunto išvežimas. Tel. 
8-615 18-521.

Vežame žvyrą, smėlį ir kitus kro-
vinius (Ežerėlio briketus, Sintautų 
kaladėles) iki 3t savivarčiu. Tel. 8-
614 81-211.

Vežu žvyrą, smėlį, akmenis, akme-
nukus, juodžemį, juodžemį - kom-
postą ir kitus krovinius savivarčiu iki 
3t. Tel. 8-603 28-628.

Teikiame krovinių pervežimo 
paslaugas (22-25t): birių pro-
duktų, žemės ūkio produktų. 
Tel. 8-687 32-523.
Pervežu įvairius krovinius savivarčiu 
iki 3t. Galiu pervežti baldus. Tel. 8-
603 28-628.

Pervežu gyvulius ir kitus krovinius 
iki 2.5t. Tel. 8-616 75-704.

Keičia dujas Šakiuose. Pasiimant pa-
čiam nuolaidos. Tel. 8-616 93-418.

Keičia dujas Šakiuose. Atvežu. Pasi-
imant pačiam geros nuolaidos. Tel. 
8-617 18-548.

Rekonstrukcijos meistrai 
– atvažiuosime, patarsime, 
įrengsime (rekonstrukcija, 
renovacija, statyba). Tel. 8-
611 06-077.

Karštuoju būdu restauruojame vo-
nias. Garantija, darbo patirtis 27m. 
Tel. 8-617 78-494, 8-636 79-331.

Glaistymas, dažymas, tapetavi-
mas, gipso montavimas, parketo 
dėjimas, angokraščių sutvarkymas. 
Tel. 8-600 00-353.

Vidaus ir išorės apdailos darbai. Tel. 
8-616 42-190.

Dažome medinius namus, fasadus, 
stogus savo ir užsakovo medžia-
gomis. Patirtis, kokybė. Tel. 8-636 
94-394.

Šiltiname ir tvarkome pamatus, 
statome priestatus ir kitus statinius. 
Tel. 8-695 43-317.

Dažome, šveičiame, medinius na-
melius, pavėsines, garažus, metali-
nes tvoras. Tel. 8-638 93-975.

Pastatų, statinių, patalpų ir butų 
kadastriniai matavimai (invento-
rizacija). Tel. 8-672 23-832, Kauno 
g.53-4, Jurbarkas. 

Statau automobiliams stogines, 
terasas, priestatus, sodo namelius, 
karkasinius pastatus suleidžiant 
medieną (be metalinių kampų). 
Tel. 8-676 09-807.

Tvorų tvėrimas, trinkelių 
dangos įrengimas, kasimo, 
lyginimo ir aplinkos tvarky-
mo darbai. Tel. 8-611 06-077.
Statome įvairių tipų tvoras, gami-
name kiemo vartus, vartelius, bal-
kono tvoreles. Tel. 8-642 44-826.

Klojame trinkeles, ruošiame pa-
grindus. Tel. 8-683 15-065.

Kokybiški nerūdijančio plie-
no kaminų įdėklai, pristato-
mi apšiltinti kaminai, gamy-
ba, montavimas, garantija. 
Tel. 8-683 75-879.
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.

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
SUPERKAME AUTOMOBILIUS.
Išduodame pažymas IŠREGISTRAVIMUI

Prekyba akmens anglimi, 
durpių briketais, fasuota 
anglimi po 25 kg
Prekyba išsimokėtinai
Mieste atvežame nemokamai

R-0481

Gauta nauja akmens anglių siunta

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

04
83

JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ METALŲ

SUPIRKTUVĖ
metalą parsivežame savo transportu

Tel.: 8-686 10-579; 8-609 85-422. 
Muitinės g. 26, Jurbarkas R-

04
95

BRANGIAI PERKA
KARVES, BULIUS,TELYČIAS

GREITAI PAIMA, MOKA IŠ KARTO
TAIP PAT ATLIEKAME SKERDIMO PASLAUGĄ

TEL. 8-611 38874 
8-616 21993
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R-0514

R-0459

www.darbogrupe.com

Nuolatiniai 
ilgalaikio ir 

trumpalaikio 
darbo pasiūlymai 

Švedijoje.
Siūlome darbo vietas 

statybų srityje. 
Mūsų kontaktai: 

LT +370 621 36666; 
LT RU +370 663 63519; 

PL +370 670 11915.
El. paštas: 
greta@darbogrupe.com

R-
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UAB “Samsonas“ 
Šakių gyvulių skerdyklai 

reikalingas 
skerdyklos darbininkas

Skambinti 
tel. 8-687 76-558 R-

05
03

UAB „Lukšių pieninė“ 

reikalingi 
gamybos 

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

R-
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Reikalingi: 
statybos darbininkai 
turintys darbo patirtį 
įvairiems renovacijos 
darbams atlikti.

Tel.:  8-648 61312
Gamybinei įmonei 
elektrikas .

Tel.: 8-687 96265

R-
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UAB “Dvaro žuvys” 

ieško 
cecho darbuotojų.

Darbuotojai iš Šakių miesto 
vežami į darbą įmonės transportu. 

Tel.: 8-638 11573

R-
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SIENŲ-ŠILTINIMAS
UŽPILDANT ORO TARPUS

1 m²- nuo 1,40 €.
TEL. 8-628-70999

R-
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R-
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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,
liepos 28 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Beatos virtuvė.
7.00 Šventadienio mintys.
7.30 Klausimėlis.lt.
8.00 Gyventi kaime gera.
8.30 Ryto suktinis su Z.Kelmickaite.
9.00 „Apie žvejį ir jo pačią“. Pasaka.
10.00 Gustavo enciklopedija.
10.30 Lietuvos tūkstantmečio vaikai.
11.30 Mūsų gyvūnai.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.50 Džesika Flečer 8.
14.40 Klausimėlis.lt.
15.00 Kryžių kalno atlaidai. Šv. mišios.
16.45 Savaitė su „Dviračio žiniomis“.
17.25 Loterija „Keno Loto“.
17.30 Žinios.
18.00 Duokim garo!
19.30 Savaitė.
20.25 Loterijos „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 „Laisvės kaina. Sąjūdis“.
22.00 „Marija Terezė“.
23.45 „Negyvėliams netinka pledai“. (f)

LNK 
6.25-9.00 Animac.f.
10.10 „Šuo futbolininkas. Europos 

taurė“. (f)
11.55 „Pelenės istorija. Gražiausios 

dainos“. (f)
13.45 „Linksmuolė Momo“. (f)
15.30 „Mano tėtis nuvarė mašiną“.
17.20 Teleloto.
18.30 Žinios.
19.30 „Transformeriai. Išnykimo amžius“. (f)
22.45 „Rizikinga erzinti diedukus 2“. (f)
0.55 „Penktadienis, 13-oji “. (f)

TV3 
6.30-9.00 Animac.ser.
9.30 „Ūkio šefas“.
10.00 „Keliauk išmaniai“.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Gyvenimo knyga“. (f)
13.15 „Titanikas“. (f)
17.25 „Havajai 5.0“. (f)
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Naktis muziejuje 2“. (f)
21.35 „Pagrobimas 2“. (f)
23.25 „Padaras“. (f)

BTV 
6.30 Galiūnų čempionatas.
7.30 „Džiunglių princesė Šina“.
8.30 Tauro ragas.
9.00 „Geriau vėliau, negu niekada“.
10.00 „Geriausi šuns draugai“.
10.30 „Gamtos stebuklas. Našlaičiai“.
11.40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų mūšis“.
17.15 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 „Šuo“.
21.40 “Juodasis sąrašas“.
22.35 „Karo vilkai. Likvidatoriai VI“.
23.35 „Penktas dievo įsakymas 

- nežudyk“. (f)
1.15 „Bendrabutis“. (f)

Pirmadienis,
liepos 29 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 Beatos virtuvė.
13.00 Klauskite daktaro.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Klauskite daktaro.
19.30 Vartotojų kontrolė.
20.25 Loterija “Keno Loto”.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 Loterija „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija „Dniepru 

per Ukrainą“.
22.30 Dviračio žinios.
23.00 „Kostiumuotieji“.

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animac.ser.
8.00 “Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.25 „Bjaurusis ančiukas Niujorke“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2.
20.00 Nuo... Iki...
20.30 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.28 Telefoninė loterija 1634.
22.30 “Draugeliai“. (f)
0.40 “Juodasis sąrašas“.

TV3 
6.25, 6.55 Animac.ser.
7.55 „Ūkio šefas“.
8.20 „Skaniai ir paprastai“.
8.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Paslaptingas gyvenimas“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Atsargiai! Merginos“.
20.30 „Kam ta meilė?“.
21.00 TV3 vakaro žinios.
22.00 „Žmonijos biuras“. (f)
23.55 „Kaulai“.
00.55 „Legendos“.

BTV 
6.25 „Mentalistas“.
7.20 „Pragaro virtuvė“.
8.15 „Sudužusių žibintų gatvės“.
9.15 „Teisingumo agentai“.
10.15 „Kobra 11“.
11.15 „Ekstrasensų mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 „Sudužusių žibintų gatvės“.
15.55 „Teisingumo agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų 

tyrimų skyrius“.
20.30 „Kvailiai šėlsta“.
21.00 „Gaudynės“. (f)
22.55 „Gelbėjimo misija 2. Mirtinas 

pavojus“. (f.)
0.50 „Juodasis sąrašas“.

Nuoširdžiai užjaučiu
Eleną 

BALČIUVIENĘ
dėl mylimo brolio 

mirties.
Aldona Banaitienė

Dėl Genovaitės 
Balčiūnienės mirties 

nuoširdžiai užjaučiame 
sūnaus šeimą ir gimines.

Gerdžiūnų bendruomenė
Palinguoki, vėjau, 
diemedžio šakelę,
Kad ji sušlamėtų 

liūdesiu giliu.
Jau nebepažvelgsiu į 

gimtinės kelią,
Prisikelti amžiams aš 

nebegaliu.
Nuoširdžiai užjaučiame

Onutę 
LIUKAITIENĘ

dėl mylimos sesers 
mirties.

Bendradarbės Laimutė, 
Vitalija, Teresė

Nuoširdžiai užjaučiame
Danutę 

JUODAITIENĘ
dėl mylimos dukters 

mirties.
Sodo kaimynai

Anoniminių alkoholikų 
grupė kviečia žmones, 
turinčius problemų dėl 

alkoholio. 
Susirinkimai vyksta 

pirmadieniais, 
trečiadieniais, 

šeštadieniais nuo 19 val. 
Liuteronų bažnyčioje 

(iš kiemo pusės).

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-0479www.paminklaiSakiuose.lt
Dirbame be išeiginių

Paminklai, 
tvorelės, 
skaldelė.

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

be išeiginių

PAMINKLAI 
TVORELĖS
SKALDELĖ

PRIIMAME IŠANKSTINIUS UŽSAKYMUS
V. KUDIRKOS G. 144, ŠAKIAI

(PRIE SENŲJŲ KAPINIŲ)
Tel. 8-636 66005
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Paminklai, tvorelės, skaldelė.
Pigiai dengiame granito plokštėmis.

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

R-
04
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Tiražo Nr. 1376 
Data: 2019-07-24

25 27 31 39 40 42
Vikingų skaičius - 07

Vieno derinio laimėjimų lentelė: 
6+1    5 760 112,50  Eur (0 priz.)
6        451 654,50  Eur (0 priz.)
5+1       28 319,50  Eur (1 priz.)
5            647,00  Eur (4 priz.)
4+1           75,50  Eur (41 priz.)
4             10,50  Eur (197 priz.)
3+1            5,00  Eur (576 priz.)
3              1,50  Eur (4048 priz.)
2+1            1,25  Eur (4599 priz.)
2              0,75  Eur (30790 priz.)

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

Dengiame stogus. 1m² den-
gimo kaina apie 12€. Tel. 
8-674 37-489.
Stogų dengimas, skardinimo 
darbai, latakai, lankstiniai, ne-
rūdijančio plieno kaminų įdėklai, 
skardos tvoros žaliuzės tipo. Tel. 
8-682 44-876.

Atliekame visus skardinimo darbus, 
darome pakalimus, tvarkome sto-
gus. Tel. 8-636 49-635.

Dengiame stogus. Skardinimo dar-
bai - vėjinės, kraigai, pakalimai. Pa-
tirtis, kokybė. Tel. 8-636 94-394.

Dengiame stogus, renovuojame 
senus, statome karkasinius namus, 
montuojame lauko dailylentes, lie-
jame pamatus. Tel. 8-614 51-872.

Greitai ir kokybiškai atlie-
kame skardinimo darbus: 
vėjalentės, loviai, kraigai, 
pakalimai, stogų dengimas. 
Tel. 8-634 31-278.
Dengiame stogus, montuojame lau-
ko dailylentes. Tel. 8-614 51-872. 

Iškasame ir pajungiame prie 
bendrų tinklų kanalizacijos, 
lietaus, nuotekų, vanden-
tiekio, drenažo vamzdžius. 
Įrengiame valymo įrengi-
nius. Atkasame ir apšiltina-
me pamatus, paruošiame 
pagrindą, atliekame kasimo, 
lyginimo, gerbūvio tvarkymo 
darbus. Tel. 8-652 63-120.
Tvarkingai kasame ir valome 
tvenkinius, rezervuarus. Iš-
lyginame žemes, darome 
pylimus. Įvairūs kasimo, kro-
vimo, lyginimo darbai. Tel. 
8-659 45-419, 8-686 15-419.

Kasimo darbai, vandentiekio, nuo-
tekų pajungimas, kelmų rovimas, 
valymo įrenginių montavimas. Tel. 
8-672 03-000.

Miniekskavatoriaus darbai: 
kasame kanalizacijai, van-
dentiekiui ir kabeliui. Esa-
me Griškabūdyje. Tel. 8-616 
08-218.
Ekskavatoriaus paslaugos: kasame 
kiemus, tvenkinius, šlaituojame, 
kanalizaciją, drenažą, gręžiame 
polius, tvarkome gerbūvį. Tel. 8-
615 18-521.

Ekskavatoriaus paslaugos 
Šakių r. sav. ir Vilkaviškio r. 
sav. Į vietą atvykstame pa-
tys. Tel. 8-687 32-523.

Miniekskavatoriaus darbai: 
pamatų šiltinimas, polių 
gręžimas, kiemų pagrindų 
ruošimas, komunikacijų 
klojimas. Tel. 8-612 60-121, 
8-611 38-896.
Dezinfekuojame, valome geria-
mojo vandens šulinius. Tel. 8-612 
60-250.

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

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

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

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

Greitai ir tvarkingai pjauname mal-
kas kliento namuose. Sukapojame. 
Tel. 8-625 85-013.

Pjaunu malkas, stambius avarinius 
medžius, karpau gyvatvores. Tel. 8-
638 93-975.

Pjauname žolę trimeriu, žo-
liapjove. Tel. 8-601 46-300.
Žolės pjovimas trimeriu, žoliapjove, 
šakų smulkinimas kapokle. Tel. 8-
629 08-838.

Pjaunu žolę trimeriu. Tel. 8-615 
10-643.

Pjauname žolę traktoriuku, žo-
liapjove, trimeriu. Gyvatvorių 
karpymas. Išrašome sąskaitas. Tel. 
8-656 30-135.

Pjaunu, kertu malkas. Parduodu 
dviratį, malūną. Dovanoju skalbimo 
mašiną. Tel. 8-638 57-822.

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

Nuoma
Išnuomoja 1 kambarį vienam 
asmeniui privačiame name. Tel. 
8-691 93-118.

Išsinuomotų 1.5 ar 2 kambarių butą 
Šakiuose. Tel. 8-606 51-841.

Išsinuomotų butą Šakiuo-
se. Už nuomą galiu sumo-
kėti 6 mėn. į priekį. Tel. 
8-628 46-795.
Išsinuomočiau dirbamos žemės. 
Kaina sutartinė Tel. 8-623 51-829.

Palapinių - paviljonų nuoma įvai-
rioms progoms. Atvežame, sumon-
tuojame. Tel. 8-611 51-391.

Statybinio alkūninio kel-
tuvo nuoma - 60 €/para. 
Mažiausias nuomos laikas 
- 1 para. Keliamas aukštis 
17m, dirba nuo 220V. Tel. 
8-674 37-489.

Įvairūs
Šakių turgelyje V.Kudirkos g.104a 
pigiai prekiaujama užuolaidomis. 
Tel. 8-609 36-282.

Susipažinčiau su vyriškiu nuo 55-
57m. Bendravimui ir rimtai drau-
gystei. Tel. 8-608 60-743.

Pusamžis vyriškis susipažintų su 50-
55m. moterimi, kurią domintų ne-
vienadienis, šiltas bendravimas, rea-
lūs pasimatymai. Tel. 8-695 59-141.

Dovanoja 2 mėn. šuniuką. Augs 
nedidelis. Tel. 8-684 18-891.

Dovanoja mažus gražius kačiukus. 
8-673 16-719.

Dovanoja mielus, tvarkingus 2 mėn. 
kačiukus. Tel. 8-624 74-826.

Gal kas padovanotų ar pigiau par-
duotu seną dušo kabiną? Tel. 8-645 
99-892.

KVIEČIA Į  
AM, A1, A2, A, B, BE, 

C, CE, D, DE kat. 
VAIRAVIMO MOKYMO 

KURSUS  
Nauja B kat. grupė  
renkama ir darbą 

pradeda rugpjūčio 20 d.
Kursų kaina šiuo metu:  
359 € (teorija 40 val. ir prakti-
nis vairavimas 30 ak.val.) 
359 € (teoriją išsilaikius sa-
varankiškai VĮ REGITROJE) 

Mokiniai praktinio 
vairavimo mokysis 

pasirinktinai:
Šakiai –Tauragė, 
Šakiai – Kaunas

LAUKIAME JŪSŲ !
Teorijos užsiėmimai vyksta 
2-3 kartus per savaitę 16 val., 
adresu: V.Kudirkos g., 35, Šakiai
 Išsamiau dėl mokymų teirautis 
tel.:8 657 57223, el. paštu: 

sakiai@rigveda.lt 
Organizuojame papildomo 
mokymo kursus:
- PAŽEIDUSIEMS KELIŲ EISMO 

TAISYKLES
- PRARADUSIEMS TEISĘ 

VAIRUOTI

R-
04

85

Profesionali burnos higiena
I. Stikliuvienės 

odontologijos kabinete 
J. Basanavičiaus 59, Šakiai 

šeštadieniais 
10.00 – 14.00 

dirba burnos higienistė Eglė Stikliūtė. 
Darbo patirtis, tobulinimasis Suomijoje. 

Išankstinė registracija telefonu 60003 arba 8-650 60003 
kabineto darbo valandomis:

 I, III, V nuo 9.00 iki 14.00; II, IV nuo 14.00 iki 18.00. R-
04
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Kalendorius
Saulė 
teka 05 val. 16 min.
leidžiasi 21 val. 33 min.
dienos ilgumas 16 val. 17 min.
30 metų savaitė
Mėnulis - Delčia

Varduvininkai
07.26 Joakimas, Ona, Daugintas, 

Eigirdė, Jokimas
07.27 Natalija, Žintautas, Svalia, 

Sergijus
07.28 Ada, Inocentas, Vytaras, Vytas
07.29 Beatričė, Feliksas, Mantvydas, 

Mantvydė, Laimis, Morta

Penktadienis,
liepos 26 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Labas rytas, Lietuva.
9.20 „Senis“.
10.25 „Štutgarto kriminalinė policija“.
11.10 „Komisaras Reksas“.
12.00 (Ne)emigrantai.
13.00 Vartotojų kontrolė.
13.58 Loterija „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.40 „Ponių rojus“.
17.30 Žinios.
18.00 „Kas ir kodėl?“.
18.30 Nacionalinė paieškų tarnyba.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 Loterija “Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 Loterija „Jėga“.
21.00 Muzikinis pokalbių šou „Vakarėja“.
22.40 „Žaidimas“. (f)

LNK 
6.05 „Mano gyvenimo šviesa“.
7.30 Animac.ser.
8.00 “Volkeris, Teksaso reindžeris“.
9.50 „Mirtis rojuje“.
10.55 „Kandisė Renuar“.
12.00 „Neklausk meilės vardo“.
13.00 „Paskolinta meilė“.
14.00 „Našlaitės“.
15.00 „Svajoklė“.
16.00 Labas vakaras, Lietuva.
17.30 „Baudžiauninkė“.
18.30 Žinios.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 „Bušvikas“. (f)
22.55 „Mirties kelias“. (f)
0.45 „Voratinklis“. (f)

TV3 
6.25, 6.55 Animac.ser.
7.55 „Atsargiai! Merginos“.
8.55 „Aš matau tave“.
10.00 “Paslaptingas gyvenimas“.
12.00 „Svotai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 Animac.ser.
16.00 TV3 žinios.
16.30 TV pagalba.
18.30 TV3 žinios.
19.30 „Gnomai“. Animac.f.
21.05 „Naktinis pasimatymas“. (f)
22.55 „Patruliai“. (f)

BTV 
6.15 „Mentalistas“.
7.10 „Pragaro virtuvė“.
8.05 “Sudužusių žibintų gatvės“.
9.05 „Teisingumo agentai“.
10.05 „Kobra 11“.
11.05 „Ekstrasensų mūšis“.
13.50 „Pragaro virtuvė“.
14.50 “Sudužusių žibintų gatvės“.
15.55 “Teisingumo agentai“.
17.00 Info diena.
17.30 „Kobra 11“.
18.30 „Mentalistas“.
19.30 „Amerikietiškos imtynės“.
21.30 „Penktas Dievo įsakymas 

- nežudyk“. (f)
23.20 „Naktinis pasivažinėjimas“. (f)
1.15 „F.T. Budrioji akis“.

Šeštadienis,
liepos 27 d.

LRT 
6.00 Lietuvos Respublikos himnas.
6.05 Gyvenimas.
7.00 Klausimėlis.lt.
7.30 „Supermokytoja“. (f)
9.00 Labas rytas, Lietuva.
12.00 Pasaulio dokumentika.
13.50 „Džesika Flečer“.
15.25 Klausimėlis.lt.
15.43 Loterija „Keno Loto“.
15.45 Žinios.
16.00 Sveikinimų koncertas.
17.30 Žinios.
18.00 Euromaxx.
18.30 Vakaras su Edita.
19.30 Stilius.
20.25 Loterijos “Keno Loto“ ir “Jėga“.
20.30 Panorama.
21.00 Žagarės vyšnių festivalis 2016 

„Viskas yra gerai“.
23.10 „Antikvariato paslaptys 6. Žmog-

žudystės pagal romanus“. (f)

LNK 
6.30-8.20 Animac.f.
10.00 „Mažieji genijai“. (f)
11.55 „Princesė Enė“. (f)
14.15 „Gamtos jėgos“. (f)
16.20 „Robinas Hudas. Vyrai su triko“. (f)
18.30 Žinios.
19.30 „Gerokai keistas filmas“. (f)
20.35 „Drilbitas“. (f)
22.45 „Vaikinams tai patinka“. (f)
00.45 „Kerštas“. (f)

TV3 
6.30-9.00 Animac.f.
9.30 „Skaniai ir paprastai“.
10.00 „Maisto kelias“.
10.30 „Bibliotekininkai“.
11.30 „Bembis“. Animc.f.
12.55 „Aldabra“. (f)
14.25 „Meilė keliauja laiku. Smaragdas“. (f)
16.45 „Ekstrasensų mūšis“.
18.30 TV3 žinios.
19.25 Eurojackpot.
19.30 „Dantukų fėja“. (f)
21.20 „Iksmenai. Žūtbūtinis mūšis“. (f)
23.45 „Nepatyręs“. (f)

BTV 
6.05 „Varom!“.
6.30 „Kvailiai šėlsta“.
7.30 „Džiunglių princesė Šina“
8.30 „Kvailiai šėlsta“.
9.00 Galiūnų čempionatas.
10.00 „Geriausi šuns draugai“.
10.30 „Gamtos stebuklas. Našlaičiai“.
11.40 „Ekstremalūs išbandymai“.
12.10 „Būk ekstremalas“.
12.40 „Gordonas Ramzis. Iki pragaro ir 

atgal“.
13.40 „Policijos akademija“.
14.40 „Ekstrasensų mūšis“.
17.15 „Muchtaro sugrįžimas. Naujas 

pėdsakas“.
18.20 „Kas žudikas?“.
19.30 Muzikinė kaukė.
22.05 „Gelbėjimo misija“. (f)
23.50 „Bendrabutis“. (f)
1.30 „F.T.Budrioji akis“.

Savaitgalį vyraus karšti 
ir be lietaus orai

Giedrą ramų penktadienio rytą termometrai 
Sūduvoje rodys 15–17 laipsnių. Dieną debesų 
daugės, o po vidurdienio daug kur trumpai pa-
lis, tačiau lietaus kiekis bus menkas. Pūs vidu-
tinio stiprumo šiaurės rytų vėjas. Aukščiausia 
temperatūra sieks 26–28 laipsnius.

Savaitgalį karštus ir daugiausia be lietaus orus 
lems anticiklonas.

Šeštadienio naktis giedra ir sausa. Vėjas silp-
nas. Temperatūra pažemės tik iki 16–18 laips-
nių. Dieną debesuotumas didės, tačiau daugu-
ma debesų bus ploni ir tik kur ne kur iš jų trum-
pai negausiai palynos. Naktį ilsėjęsis šiaurės rytų 

vėjas dieną pūs stipriau, jo greitis sieks 7–12 m/
s. Temperatūra numatoma laipsniu kitu aukš-
tesnė nei penktadienį.

Labai šilta tvanki išliks sekmadienio naktis, 
prieš saulėtekį temperatūra bus 18–20 laipsnių. 
Saulei kylant ir temperatūra sparčiai kils, po vi-
durdienio jau kepins 30 laipsnių karštis. Menkai 
gaivins net stiprėjantis šiaurės rytų, rytų vėjas 
bei dangumi vis dažniau praplaukiantys debe-
sėliai. Lietaus tikimybė nedidelė.

Karštas išliks ir pirmadienis, o nuo antradienio 
atvės, gausiau palis, griaudės perkūnija.

Sinoptikė Vida Ralienė

Koją dėl dar aukštesnės 
pozicijos pakišo gedimai 

Reda ČIEČKIŪTĖ 

Praėjusį šeštadienį 
Palangoje 20-ąjį kartą 
startavo automobilių 
žiedinės lenktynės 
„Aurum 1006 km“. Šįmet 
prie starto linijos išsi-
rikiavo 38 komandos 
(iš viso net 134 sporti-
ninkai). „D“ (dyzelinių 
automobilių) klasėje su 
BMW varžėsi ir praėjusių 
metų „Autoplius.lt Fast 
Lap“ varžybų čempionas 
šakietis Ignas Domeika. 
„4 race“ komanda, ku-
rioje gazavo ne tik Ignas, 
bet ir kiti du vairuotojai 
– Paulius Reisas bei Rytis 
Gruodis – savo klasėje 
užėmė trečiąją vietą. 
Šypsodamasis Ignas 
sakė: „Kaip vaikui iš 
kaimo – ši vieta ne tokia 
ir bloga!”.

  Ilgasis lenktynių savaitgalis 
prasidėjo dar trečiadienį, kai 
techninė komisija įvertino au-
tomobilių techninius reikalavi-
mus. Kitą dieną, lenktynių ati-
darymo šventės metu, lenkty-
nininkai su savo automobiliais 
supažindino ir gerbėjus, dalino 
interviu bei mėgavosi praeivių 
dėmesiu. O penktadienį sporti-
ninkų laukė ne tik treniruotės, 
bet ir kvalifikacija.   

Mūsų šalyje garsiausiose 
lenktynėse I.Domeika daly-
vavo pirmą kartą. Pašnekovas 
pasakojo, jog minčių pasivar-
žyti su geriausiais Lietuvos 
lenktynininkais buvo kilę ir 
seniau. Šakietis teigė, jog yra 
pratęs prie šiek tiek kitokios 
lenktynių koncepcijos. Iki tol 
Ignas lenktyniaudavo trumpose 
distancijose, kur nereikėdavo 
keistis su kitais vairuotojais. 
„Nežinau, ar tokios lenktynės 
tikrai man. Trumpų distancijų 
lenktynėse važiuoji sau, jeigu 
ką nors prisidirbi, gali kaltinti 
tik save, o čia važiuoji vardan 
visos komandos. Be to, reikia 
nemažai susidirbti ir panašiai“,- 
aiškino lenktynininkas. Pačias 
„Aurum 1006 km“ lenktynes 
Ignas vertino gerai. Anot jo, 
renginys tikrai užkėlė aukštą 
kartelę ir yra aukštos klasės. 

Anot šakiečio, treniruotės 
prabėgo sklandžiai. I.Domeika 
pasakojo, jog ir lenktynėse 
važiuoti sekėsi gerai, pavyko 
išlaikyti gerą tempą ir laiką, 
tačiau „4 race“ komandą ly-
dėjo ir nesėkmės. Apsukus 
du pirmuosius ratus, sprogo 
suslėgto oro aušintuvo žarna, 
teko sustoti, o sutvarkius ge-
dimą – vytis varžovus, kurie 
jau buvo įveikę kelis ratus. Po 
bemaž trijų valandų komandos 
automobilis kliudė trasos bor-
telį, tada apgadinta važiuoklė 
bei stabdžiai. „Vėl sustojome ir 
stebėjome, kaip dirba mechani-
kai, tik jų dėka galėjome išva-

žiuoti į trasą“,- pasakojo Ignas. 
Likus beveik dviem valandoms 
iki finišo, I.Domeikos koman-
dos automobilis trenkėsi į ati-
tvarą – iš aušinimo sistemos 
pradėjo bėgti skystis, išmuštas 
automobilio ratas. „Sunkiausia 
buvo laukti ir žinoti, jog kiti 
lenktynininkai važiuoja, o 
mūsų komandos automobilis 
ir vėl bus taisomas. Net neži-
nojome, ar jis dar važiuos, ar 
galėsime finišuoti“,- nelengvas 
paskutines lenktynių valandas 
prisiminė jis.

I.Domeika užimta prizi-
ne vieta džiaugiasi, tačiau 

žinodamas, jog pagal laiką ir 
tempą šansai užlipti ant aukš-
čiausios pakylos laiptelio „D“ 
klasėje buvo realūs,  kartu šiek 
tiek ir apmaudu. Būtent auto-
mobilio gedimai bei laikas, 
praleistas jį remontuojant, ir 
pakišo komandai koją. „Kiek 
atvėsęs ir pailsėjęs po vargi-
nančių bei sunkių lenktynių 
galiu pasakyti, kad visą dieną 
susidūrėme su mažais techni-
niais nesklandumais, kurie ir 
neleido parodyti tikrojo mūsų 
greičio“,- dar sekmadienį savo 
„Facebook“ paskyroje brūkš-
telėjo Ignas. Tačiau lenktyni-

ninkas į tai numoja ranka ir 
sako, jog viskas priešaky. Tuo 
labiau, kad, nors šakiečio pa-
sirodymas 1006 km lenktynėse 
ir pirmas, bet greičiausiai – ne 
paskutinis. Pašnekovas pasako-
jo, jog ateityje planuoja sėsti už 
galingesnio automobilio vairo 
ir pasiekti dar geresnių rezul-
tatų. O dabar belieka džiaugtis 
sėkmingu pirmu startu bei di-
deliu artimųjų ir bičiulių pa-
laikymu. 

Ignas jau pradeda ruoštis ir 
tris dienas trunkančiam raliui 
„Aplink Lietuvą 2019“, kuris 
vyks rugsėjo 13-15 dienomis. 

Lenktynininkas pasakojo, jog sunkiausia varžybų metu buvo laukti, kada vėl užriaumos taisomo 
automobilio variklis. A.Lauciaus nuotr. 

Šakietis Ignas Domeika (viduryje) žadėjo, jog šiose lenktynėse dar pasirodys. A.Lauciaus nuotr.


