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Tarėsi žemdirbiai
Praėjusį penktadie-

nį Lietuvos respublikos 
žemės ūkio rūmų (ŽŪR) 
tarybos posėdžiu metu 
buvo sudarytas komite-
tas organizuoti protesto 
akcijas, nutarta kartu 
su Vyšegrado ir Baltijos 
šalimis surengti protes-
to akciją Briuselyje ES 
Vadovų Tarybos metu, 
gruodžio 12 d. Į posėdį 
žemdirbiškais reikalais 
pasidomėti nuvykęs 
ūkininkas Ričardas Le-
kavičius pasigedo mūsų 
rajono ūkininkų organi-
zacijų vadovų.
TAU

Spalio 18 d. Kaune, 
Vytauto Didžiojo uni-
versitete, vyko Nacio-
nalinės Trečiojo amžiaus 
universitetų (TAU) aso-
ciacijos visuotinis rin-
kiminis susirinkimas. 
Jame dalyvavusi Šakių 
TAU vadovė Margarita 
Liukaitienė buvo vien-
balsiai išrinkta į naują 
Asociacijos tarybą kaip 
mažųjų TAU atstovė. 
Asociacijai priklauso 47 
TAU.

5 psl.
Skaitytojų nuomonė

Kristina iš Kriūkų:
Aš pritariu tam, kad reikia padėti 

tiem skurstantiems ir aukoti jiems 
per įvairias akcijas. Nesame patys 
labai daug turintys, bet, manau, reikia 
dalintis su tais, kurie turi dar mažiau. 
Atiduodame ir drabužius, ir taip pri-
sidedame prie įvairių akcijų, aukoju ir 
„Maisto bankui“. 

Vitalija iš Griškabūdžio:
Aš visada aukoju ir prisidedu prie 

labdaros akcijų, kaip tik galiu. Ma-
nau, kad tokių akcijų labai žmonėms 
reikia, nes kiti tikrai nieko neturi. 
Valstybė turėtų pasirūpinti žmonėmis, 
bet taip, deja, nėra, reikia visiems pri-
sidėti. Kartais ir pačiam būna sunku, 
tačiau vis tiek kažkaip randu būdų 
paaukoti.

Ar aukojate labdaros 
akcijų metu?

Šiais vartotojiškais laikais vis rečiau susimąstome, kad svarbiausia ne kapų puošimas, 
ne lenktynės, kieno gražesnės ar brangesnės gėlės ir žvakės, kur jų daugiau žiba, o 
mirusio artimojo prisiminimas ir pagerbimas.

Kriūkų seniūnijos Patašių kaimo ūkininkė Roma Mockaitienė savo ūkyje ir selekcininkė, ir gyvulių produktyvumo 
kontrolę vykdo, veršelius pati girdo ir rūpinasi jų sveikatingumu. 

Lekėčiai – Lietuvos mažoji 
kultūros sostinė
„Įsipareigojimai jau prasidėjo 
– dideli, pilni atsakomybės ir 
kultūrinių ambicijų visiems 
metams!“

Vaida Brazaitienė

5 psl.

Modernus ūkis – ne vienos dienos 
darbo rezultatas

Nors kiekvienais me-
tais ir gamta, ir politi-
kai pažeria nemalonių 
staigmenų žemdir-
biams, tačiau Kriūkų 
seniūnijos Patašių kai-
mo ūkininkai Roma ir 
Arvydas Mockaičiai, 
ir toliau darbuojasi 
savo mišriame šeimos 
ūkyje, naudoja pažan-
gias ūkininkavimo 
technologijas ir tiki 
savo darbo prasme. 
Prieš kelerius metus 
sutuoktiniai pastatė 
naują šalto tipo verši-
dę, veršelius augina 
Igloo tipo nameliuose 
ir sako, kad veršeliai 
auga sveiki, gražūs, jų 
priesvoris didesnis. 

Puoselėja ūkį
Atvažiavus į R. ir A. 

Mockaičių ūkį Kriūkų 
seniūnijos Patašių kai-
me, pasitinka gražiai su-
tvarkyta aplinka – eglių 

ISSN 2538-8355 (online)

Svarbiausia – ne žvakių ir gėlių gausa, 
o mirusiojo aplankymas ir malda 

Artėjant Visų Šventųjų 
dienai ir Vėlinėms sku-
bame ne tik prie artimų-
jų kapų, bet ir prisijun-
giame prie įvairių akcijų 
– tvarkome apleistas 
kapinaites, lankome 
partizanų, paaukojusių 
gyvybę už Lietuvos 
laisvę, žūties vietas, pri-
simename tremtinius. 
Tomis dienomis kapai 
skęsta gėlėse ir žvakių 
šviesoje. Visa tai daro-
me perimdami tradicijas 
iš tėvų ir senelių, neretai 
net nesusimąstydami 
apie tikrąją šios dienos  
prasmę.

Kitas laikraščio 
„Draugas“ numeris 
išeis lapkričio 5 d., 

antradienį.
Mobilieji laiškininkai pas gyventojus 
vyks jau po poros savaičių 
Rita PLAUŠINAITYTĖ-
ŠERKŠNIENĖ

Rajono seniūnijų pašto 
permainos jau ne už 
kalnų – nuo lapkričio 4 
d. rajone pradės veikti 

mobilieji laiškinin-
kai, kurie su specialiai 
paženklintais automobi-
liais į gyventojų namus 
vyks teikti pašto paslau-
gų. Tiesa, nors teigiama, 
kad šiomis paslaugo-

mis siekiama išplėsti 
pašto teikiamų paslaugų 
spektrą, tačiau seniū-
nijose pašto permainų 
laukiama su nerimu. 

Lina POŠKEVIČIŪTĖ  

Asta Saulė ŠULSKYTĖ  

D. Pavalkio nuotr.

D. Pavalkio nuotr.

D. Pavalkio nuotr.
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KRIMINALAI
Apgavo

Spalio 24 d. šeši Lietuvos gyventojai pranešė, kad 
į Šakių rajono gyventojo sąskaitą pervedė pinigus už 
internetinėse svetainėse parduodamas prekes, tačiau 
prekių negavo. Nukentėjusieji informavo, kad nuo 
šių metų rugsėjo 12 iki 25 dienos į pardavėjo sąskaitą 
už prekes iš viso pervesta 633 eurai. Pirkėjai prekių 
lig šiol negavo. Taip pat pirkėjams niekas negrąžino 
pinigų, o su pardavėju nepavyksta susisiekti.

Vairavo išgėręs
Spalio 24 d. Sintautų sen. Veršių k. policijos parei-

gūnai sustabdė mopedą „Wonjan WJ50“, kurį vairavo 
šio kaimo gyventojas (gim. 1989 m.). Vairuotojui nu-
statytas 2,41 prom. girtumas. Mopedas buvo nuvežtas 
į saugojimo aikštelę.

Grasina
Spalio 26 d. apie 19 val. Kudirkos Naumiesčio 

gyventoja (gim. 1980 m.) pranešė policijai, kad ją 
nuolat terorizuoja ir grasina asmuo (gim. 1991m.). 
Asmuo sulaikytas. 

Įsibrovė
Spalio 27 d. apie 15 val. Šakių gyventoja (gim. 1960 

m.), atvykusi į jai priklausančią sodybą, esančią Sla-
vikų sen. Šilgalių k., pastebėjo, kad buvo įsibrauta į 
jos vidų. Į namą buvo patekta atidarius gyvenamojo 
namo langą. Namo viduje išvartyti daiktai, pavogtas 
butelis alkoholinio gėrimo bei ūkinių pastatų raktai. 
Taip pat savininkė pastebėjo, kad nuo ūkinės paskir-
ties pastatų yra numuštos dvi pakabinamos spynos, 
bei bandyta įsibrauti į garažą. Nuostolis 20 eurų.

Tikrino, ar gyventojai 
atsakingai saugoja savo daiktus
Praėjusią savaitę Šakių 
bendruomenės parei-
gūnė Aušra Mockevi-
čiūtė su pagalbininkais 
– jaunaisiais policijos 
rėmėjais – vykdė pre-
vencinę akciją, kurios 
metu stebėjo, ar aikšte-
lėse ir gatvėse paliktų 
stovėti automobilių 
salonuose nėra palikta 
vertingų daiktų. Taip 
pat akcijos metu buvo 
kalbinami vairuotojai, 
praeiviai, pareigūnė ir 
rėmėjai pasakojo, kaip 
rūpintis automobilio ir 

asmeninių daiktų sau-
gumu, dalino skrajutes. 

Pagrindinės vietos, 
kur pareigūnė su rėmė-
jais vykdė akciją, buvo 
automobilių stovėjimo 
aikštelės prie V. Kudir-
kos, Vasario 16-osios, 
Bažnyčios gatvėse esan-
čių prekybos centrų bei 
prie Jaunimo kūrybos ir 
sporto centro esančioje 
automobilių stovėjimo 
aikštelėje. Akcijos metu 
buvo išdalintos 147 skra-
jutės, dalis jų palikta ant 
tų automobilių, kuriuose 

Kai kur darbai tik prasideda, 
o kai kur jau baigėsi

Pradėta tvarkyti Giedru-
čių kaimo Miško gatvės 
dalis nuo Šaulių gatvės 
pusės. Čia jau visa 
savaitė rangovų įmonė 
„Parama“ atlieka asfalto 
klojimui reikalingus 
paruošiamuosius dar-
bus, o per dvejus metus 
šioje gatvėje turėtų būti 
įrengtas ir asfaltas. 

Giedručių kaimo Miško 
gatvė jau seniai yra įtrauk-
ta į Šakių seniūnijos priori-
tetinių gatvių sąrašą. Pagal 
savivaldybės dar šių metų 
vasario 22 d. rajono tary-
bos patvirtintą 2019–2021 
m. vietinės reikšmės kelių 
priežiūros ir plėtros pro-
gramą Miško gatvės 1 km 
320 m ilgio ir 4 m pločio at-
karpoje asfaltas turėtų būti 
paklotas per porą metų. 
Gatvės asfaltavimas atsieis 
apie 320 tūkst. eurų. 

Kai kur rajone į priori-
tetinį gatvių sąrašą seniū-
nijose įtrauktos gatvės taip 
pat pradėtos arba baig-
tos tvarkyti. Baigti asfalto 
dangos atnaujinimo dar-
bai Žemojoje Panemunėje 

Prieš porą savaičių įmonės „Parama“ darbuotojai pradėjo tvarkyti Giedručių kaimo 
Miško gatvę, kur per dvejus metus įrengs asfalto dangą. 

Jazminų gatvėje, o naujai 
pradėta tvarkyti Valen-
čiūnų kaimo Žiedo gatvė, 
kur taip pat bus atnaujin-
ta asfalto danga. Taip pat 
rangovų įmonė „Parama“ 
baigė taisyti broką po at-

liktų darbų Daukantiškių 
kaimo Atžalyno gatvėje. 
Deja, kaip informavo sa-
vivaldybės administra-
cijos direktorius Dainius 
Grincevičius, dar vis tiek 
liko daug broko šiame ran-

govų tvarkytame objek-
te. Todėl savivaldybė dar 
kartą kreipsis į „Paramą“, 
suteikdama galimybę iki 
galo ištaisyti blogai pada-
rytus darbus.

„Draugo“ inf.

matyti, jog palikta ver-
tingų daiktų, užkišus jas 
už valytuvo. Paaiškėjo, 
kad didžioji dalis vai-
ruotojų tinkamai saugo 
savo turtą, tačiau per dvi 
akcijos dienas trijuose 
automobilių salonuo-
se pastebėtos paliktos 
banko mokėjimo korte-
lės, 10-tyje automobilių 
– rankinės, lagaminai, 
krepšiai, pilni prekių, o 
du automobiliai palikti 
nerakinti. 

Akci jos vykdytojai 
sulaukė žmonių dėme-
sio – jaunimui apžiūrint 

vieną iš automobilių, 
juos užkalbino šalimais 
įstaigoje dirbanti mote-
ris, kuri buvo susirūpi-
nus, jog kažkas sukiojasi 
apie automobilius ir juos 
apžiūrinėja. Paaiškinus, 
kokia veikla vykdoma ir 
koks jos tikslas, moteris 
aprimo.

Tokią akciją pareigū-
nė kartu su jaunaisiais 
policijos rėmėjais žada 
vykdyti ir spalio 31 d. 
automobilių stovėjimo 
aikštelėse prie kapinių. 

„Draugo“ inf.

Akciją perkelia į kapines
Šiemet UAB „Šakių 
laidotuvių namai“ kar-
tu su Šakių seniūnija 
prie akcijos „Memoria“ 
kviečia prisijungti ir 
Šakių gyventojus.

M ra ide  sudėtos 
žvakės – tai pagarba į 
amžino poilsio vietą iš-
ėjusiems, kurių mes ne-
galime aplankyti, kurie 
neturi artimųjų ar buvo 
neatpažinti. Šiais metais, 
kaip informavo „Šakių 
laidotuvių namų“ direk-
torė Aurelija Grinkevičie-
nė, akciją nuspręsta vyk-
dyti ne prie bendrovės 
patalpų, o Šakių miesto 
kapinėse, prie tremtinių 

ir partizanų memorialo. 
Tikimasi, kad žvakelę 
čia uždegs tie, kurie dėl 
vienokių ar kitokių prie-
žasčių negali aplankyti 
savo artimųjų kapų.

Akcijos „Memoria“ 
(liet. „atminimas“)  vie-
nas tikslų – palaikyti 
mirusiųjų pagerbimo 
tradiciją, uždegti žva-
kutę net tik ant savo arti-
mojo, bet ir ant pamiršto 
kapo. Šiais metais Lie-
tuvos ritualinių pas-
laugų asociacijos narių 
inicijuotos akcijos metu 
bus uždegtos žvakutės 
dešimtyje miestų, tarp 
jų ir Šakiuose. 

„Draugo“ inf. 

D. Pavalkio nuotr.
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prieglobstyje pastatytas 
gyvenamasis namas, be-
tonuotas kiemas, kuriame 
tvarkingai sustatyta mo-
derni technika, o vos už 
100 metrų – fermos. Į jas 
mus lydinti ūkio šeimi-
ninkė prisimena pradžią, 
kai po studijų su vyru dar 
kolūkyje čia įkūrė švel-
niakailių žvėrelių fermą, 
vėliau žemdirbiams nuo-
mojo techniką. Iširus ko-
lūkiams, gavę 3 hektarus 
žemės, nusipirko karvę, 
kelis veršelius, kelias kar-
ves parsivežė iš tėviškės 
– Kupiškio. Po truputį iš 
aplinkinių nusipirko arba 
nuomojosi žemės, ūkis 
plėtėsi, šiandien ūkyje yra 
120 melžiamų karvių, dar 
tiek pat prieauglio.

Igloo nameliai
Prieš kelerius metus 

Mockaičiai pastatė naują 
šalto tipo veršidę, verše-
liams įrengė gardelius 
ir automatinę girdymo 
sistemą. Veterinarijos gy-
dytojos diplomą turinti 
R. Mockaitienė ypatingą 
dėmesį skiria tik ką gi-
musiam veršeliui: savai-
tę (silpnesni – iki dviejų)
jie laikomi vienviečiuose 
nameliuose, pasak ūkinin-
kės, iš pradžių veršeliai 
neturi imuniteto.

„Jį įgauna tik gavę kre-
kenų, todėl veršelį jomis 
stengiuosi pagirdyti per 
1–2 val. po gimimo“, – 
aiškina ūkininkė, pati 
juos girdanti, sudaranti 
racioną.

Vėliau veršeliai perke-
liami į grupinius gardus, 
o veršelių poilsio vieta yra 
Igloo formos nameliai: kai 
lyja, veršeliai pasislepia 
nuo lietaus, kai karšta – at-
sikvepia, šaltu oru name-
lio viduje vyrauja panaši 

temperatūra kaip ir lauke, 
todėl veršeliai neprakai-
tuoja ir išvengia prakai-
tavimo sukeliamų pro-
blemų. Čia jie pradedami 
pratinti prie automatinės 
girdyklos. Pasak ūkinin-
kės, tokios automatinės 
girdyklos privalumas – 
pienas neturi jokio sąlyčio 
su aplinka, veršelis gauna 
tinkamos temperatūros 
pieną. Ūgtelėję veršeliai 
ir telyčaitės šeriami šienu 
bei kukurūzų silosu, kurį 
ūkininkai patys ruošia.

Teiraujamės, kaip už-
siauginti sveikus verše-
lius. R.Mockaitienė prisi-
minė: kai gyvulius laikė 
sename tvarte, turėjo pas-
kui lakstyti su vaistais. O 
augantys lauko sąlygo-
mis veršeliai nei kosti, nei 
viduriuoja, jų priesvoris 
didesnis. 

Produktyviausios – 
holšteinų

R.Mockaitienė sako, 
kad bandą atnaujina tik 

iš savo ūkyje atsivestų 
veršelių. Ūkyje yra per 
30 žalųjų karvių. 

„Jas sėklinau su Šve-
dijos, Olandų žalmargių 
bulių sperma, jos tapo 
jau mišrūnėmis. O da-
bar sėklinu su džersiais. 
Džersių  geresnė pieno 
kokybė, turi daug bal-
tymų, tačiau produkty-
vesnės holšteinų karvės, 
kurios duoda iki 14 t per 
metus“, – pabrėžia ūki-
ninkė. Bendras ūkio pro-
duktyvumas – 9,6 t pieno 
iš karvės per metus. Kas-
dien pieno supirkėjams 
pristato iki 2,5 t pieno. 

Svarsto atsisakyti 
gyvulininkystės

Mockaičiai dirba apie 
570 ha, iš kurių 300 ha 
– nuosava žemė. Pasak 
R.Mockaitienės, gyvuli-
ninkystė užima tik mažą 
ūkininkavimo dalį. Šei-
ma augina  grūdines 
kul tūras ,  kukurūzus 
bei rapsus. Pašnekovė 

tvirtina, kad javų ir kitų 
kultūrų derliai šiemet 
buvo geri, pakankamai 
pasigamino ir pašarų gy-
vuliams. Ūkyje sukurtos 
devynios darbo vietos: 
trys melžėjos ir du fer-
mos darbininkai, keturi 
traktorininkai. R.Moc-
kaitienė sako, kad kai 
kurie darbuotojai dirba 
ir po 10 metų, bet yra 
tekę ieškoti ir naujų dar-
buotojų. 

Teiraujamės, ar ne-
baugina tokia prasta 
situacija pieno ūkyje. 
Ūkininkė atvira – vis 
kirba mintis atsisakyti 
gyvulininkystės. 

„Tvarkydama doku-
mentus radau, kad prieš 
dešimt metų pieno supir-
kimo kaina buvo panaši. 
O viskas taip pabrango. 
Prieš ketverius metus už 
litrą mokėjo vieną litą 
penkis centus – tai buvo 
geriausia kaina“, – sako 
R. Mockaitienė. 

Paaugę veršeliai laikomi individualiuose gardeliuose, kuriuose oro temperatūra atitinka 
lauko temperatūrą.

D. Pavalkio nuotr.

Dosniai aukojo 
skurstantiems
Spalio 25–26 dieno-
mis Lietuvoje vykusi 
„Maisto banko” akcija 
nustebino rezultatu. 
Gana dosniai aukojo 
ir Šakių rajono gyven-
tojai.

Šakiuose tradiciš-
kai akcijoje dalyvavo 
keturios organizacijos 
keturiuose prekybos 
centruose. Iš viso akci-
jos metu 1 tūkst. 223 au-
kotojai, preliminariais 
duomenimis, paaukojo 
2 tūkst. 669 vienetus 
įvairių maisto produk-
tų. Lyginant su pava-
sarį vykusia „Maisto 
banko“ akcija šįkart 
paaukota maždaug 250 
vienetų mažiau. Orga-
nizacijoms talkino 86 
savanoriai. 

Gal ima pastebėt i , 
kad dosniausiai auko-
jama tuose prekybos 
centruose, kur didesni 
pirkėjų srautai. Tra-
diciškai daugiausiai 
produktų suaukojama 
didžiojoje „Maximoje“, 
tad šįkart labiausiai pa-
sisekė čia paramą rin-
kusiems VšĮ „Namai 
visiems“ (labdaros val-
gykla), kuriems geros 
valios žmonės paaukojo 

Šakiuose 1 tūkst. 223 aukotojai, preliminariais duome-
nimis, paaukojo 2 tūkst. 669 vienetus įvairių maisto 
produktų.

D. Pavalkio nuotr.

933 įvairius maisto pro-
duktus. Antroje vietoje 
pagal surinktą paramos 
kiekį yra „Gelbėkit vai-
kus“ Šakių vaikų die-
nos centras, kuriems 
„Aibės“ parduotuvėje 
žmonės paaukojo 688 
vienetus įvairių maisto 
produktų. Šakių socia-
linių paslaugų centras 
(paramą rinko mažojoje 
„Maximoje“) sulaukė 
676 vienetų produktų, 
prasčiausiai sekėsi Šakių 
vaikų globos namams 
(rinko IKI Eco), kurie su-
rinko 372 vienetus pro-
duktų. Vėliau produktai 
dalinami nepasiturin-
tiems ir stokojantiems. 

Preliminariais pir-
madienio duomenimis, 
415-oje šalies parduotu-
vių dirbusiems „Maisto 
banko“ akcijos savano-
riams pavyko surinkti 
443 tūkst. 500 įvairių 
ilgai negendančių mais-
to produktų už beveik 
465 tūkst. eurų. Tradi-
ciškai pirmame penke-
tuke dažniausiai au-
kotų maisto produktų 
rikiuojasi makaronai, 
kruopos, cukrus ir alie-
jus, tačiau šįkart gero-
kai daugiau paaukota 
konservų. 

„Draugo“ inf. 

Tarp konkurso laimėtojų – rajono jaunieji keramikai
Šeštadienį Lietuvos 
mokinių neformaliojo 
švietimo centre vyko 
tarptautinio keramikos 
konkurso „Ženklai“ 
laimėtojų pagerbi-
mo šventė ir parodos 
uždarymas. Į ją buvo 
pakviesti ir du mūsų 
rajono kūrėjai – Lekė-
čių keramikos centro 
mokinė Vakarė Pakal-
kaitė bei Šakių rajono 
meno mokyklos moks-
leivis Rėjus Martišius.

Daugiau nei 15 metų 
organizuojamas kerami-
kos kūrinių konkursas 
šiemet tapo tarptauti-
niu. Mat jame dalyvavo 
moksleiviai ne tik iš Lie-
tuvos, bet ir iš Latvijos, 
Baltarusijos bei Rusijos. 

Konkursui buvo pateikti 
145 darbai, kurie buvo 
vertinami tri jose am-
žiaus grupėse. Laurea-
tais skirtingose amžiaus 
grupėse tapo trylikame-
tė V. Pakalkaitė (moky-
toja Ona Šimatonienė), 
konkursui pristačiusi 
keramikos darbą „Gy-

vybės laikrodis“, ir  sep-
tyniolikmetis R.Marti-
šius (mokytojas Kęstutis 
Dovydaitis), konkursui 
kaip tautinį-patriotinį 
motyvą pristatęs kera-
mikos darbą „Ženklai“. 

„Draugo“ inf.

Sėkme džiaugiasi tarptautinio keramikos konkurso „Ženklai“ laureatas Rėjus Martišius 
(kairėje) ir jo mokytojas Kęstutis Dovydaitis.

V. Dovydaitienės  nuotr.
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Mobilieji laiškininkai pas gyventojus vyks jau po poros savaičių 
1 psl.

Startuos 12 laiškininkų 
Lig šiol su dviračiu 

po kaimiškas seniūnijas 
mynę laiškininkai nuo 
lapkričio pradžios bus 
motorizuoti. Šakių rajo-
ne iš pradžių startuos 12 
mobiliųjų laiškininkų, o 
jiems lapkričio pradžioje 
bus atvaryti ir išdalinti 12 
tarnybinių automobilių. 
Jie turėtų startuoti toliau-
siai nuo centro nutolu-
siose seniūnijose. Neper-
tvarkomi paštai liks tik 
keturi – Šakių, Kudirkos 
Naumiesčio, Lukšių bei 
Gelgaudiškio. Mobilūs 
laiškininkai nuo lapkričio 
pradžios pradės dirbti ne 
tik mūsų rajone, bet dar 
keturiose savivaldybėse 
– Alytaus, Pasvalio, Šir-
vintų ir Švenčionių. 

Anot Lietuvos pašto 
atstovės, Korporatyvinių 
reikalų departamento ko-
munikacijos projektų va-
dovės Aušros Kurtkutės, 
šiuo projektu siekiama ir 
pačių pašto darbuotojų 
darbo sąlygų gerinimo. 
Jeigu anksčiau laiškinin-
kai vidutiniškai turėjo po 
0,6 etato, dabar turės vie-

ną pilną etatą, o tai reiškia, 
kad kils ir pačių darbuo-
tojų atlyginimas. Visi 12 
startuosiančių mobilių 
laiškininkų rajone – dabar 
dirbantys paštininkai, tad 
gyventojams bus pažįsta-
mi, o ir patys laiškininkai 
žinos savo teritorijas. Taip 
pat bus du pavaduojan-
tys laiškininkai – ligos ar 
atostogų atvejams. Vienas 
jų – taip pat iš esamų laiš-
kininkų, antras – naujai 
pasamdytas žmogus. Taip 
pat nežadama iš karto už-
daryti ir seniūnijose esan-
čių pašto skyrių, tik jie 
dirbs žymiai trumpiau, 
o atėjusius žmones dar-
buotojai informuos, kad, 
užuot vaikščioję į paštą 
patys, gali išsikviesti mo-
bilųjį paštininką į namus. 
Lietuvos paštas žada gy-
ventojus prie naujų pas-
laugų pripratinti per me-
tus laiko.

Tikslas – 
daugiau paslaugų

Pirminė tokio Lietu-
vos pašto įgyvendinamo 
projekto idėja – turėda-
mi tarnybinį automobilį 
mobilūs laiškininkai ga-
lės gyventojams suteikti 

daugiau paslaugų – pa-
vyzdžiui, atvežti neregis-
truotą siuntinį, kuris yra 
šiek tiek didesnis negu 
telpa į jų pašto dėžutę (ko 
dabar su dviračiu pašti-
ninkai nepajėgė daryti) 
ir kt. Anot A. Kurtkutės, 
šio projekto tikslas paštą 
dar labiau priartinti prie 
gyventojų ir išplėsti jų iš 
pašto gaunamų paslaugų 
spektrą. Tačiau įprastas 
darbas, kurį atliko pašti-
ninkai, vyks ir toliau. Mo-
bilūs laiškininkai ir toliau 
užsiims spaudos leidinių 
prenumeratomis, pašto 
korespondencijų, pensijų 
ir socialinių išmokų pri-
statymu į namus.

„Pagalvokite, kaip bus 
žmogui patogu – jis galės 
išsiųsti siuntą, laišką ar 
gauti kitą paslaugą, net 
neiškėlęs kojos iš namų. 
Aišku, mobilieji laiškinin-
kai dirbs ir savo įprastą 
darbą, kaip lig šiol dirbo, 
tačiau be korespondenci-
jos nešiojimo ir kitų pas-
laugų, jie dar atliks ir sa-
votiškas kurjerio paslau-
gas“, – sako A. Kurtkutė.

Žinoma, specialiu tele-
fonu išsikvietę laiškininką 
į namus, gyventojai jo tą 

pačią dieną nesulauks, ta-
čiau  rytojaus dieną mobi-
lusis automobilis jau atrie-
dės pas klientą į kiemą. 

Ne viskas taip gražu...
Pakalbintos Kriūkų, 

Lekėčių ir Žvirgždaičių 
seniūnijose dabar dar 
dirbančios paštininkės 
teigia, kad ne viskas šio-
je reformoje taip gražu, 
kaip sakoma. Daugeliui 
moterų buvo pasiūlyta 
persiorientuoti ir pradė-
ti dirbti mobiliosiomis 
laiškininkėmis, nes jos ir 
dabar vykdamos pas žmo-
nės naudojasi savo auto-
mobiliais, tačiau didžio-
ji dauguma to atsisakė. 
Priežastys labai paprastos 
– joms iš rajono pakraščio 
kiekvieną rytą tektų at-
vykti su savo automobiliu 
į Šakius, susikrauti viską 
į tarnybinį automobilį, 
vykti į savo teritorijas, o 
vakare vėl grįžti į centrą 
ir vėl su savo asmenine 
mašina važiuoti namo. 
Taip susidarytų didžiulės 
išlaidos kurui, o kompen-
suoti kuro išlaidas žada-
ma tik 40 eurų per mėne-
sį. Moterys sako, kad tai 
aiškiai per menka suma 

važiuojantiems iš Kriū-
kų, Lekėčių ar tų pačių 
Žvirgždaičių dukart per 
dieną, kai susidaro apie 
50 km ir daugiau. 

„Dar jeigu su tarnybi-
ne mašina būtų galima 
po darbo grįžti namo – 
iš karto likti toje pačioje 
seniūnijoje, kur gyveni, 
tai gal ir apsimokėtų, bet 
dabar, mūsų paskaičia-
vimu, tokie važinėjimai 
yra prabanga“, – sako da-
bartinės seniūnijų pašto 
darbuotojos.

Maža to, darbuotojos 
įvardija ir dar vieną pro-
blemą – tai dvigubai ar 
kai kuriose seniūnijose 
net trigubai priskirtos di-
desnės aptarnavimo teri-
torijos, negu paštininkai 
turėjo ligi šiol. Moterys 
sako, kad neįsivaizduoja, 
kaip per aštuonias darbo 
valandas tokias teritorijas 
suspės aptarnauti vienas, 
kad ir mobilus laiškinin-
kas, juk teikiamų pas-
laugų spektras padidės... 
Taip pat moterys netiki 
pasakojamu apie didesnį 
darbo užmokestį, nes per 
pašto darbuotojams skirtą 
seminarą jos sužinojusios, 
kad tas atlygis nebus di-

desnis, negu yra dabar.
„Tai kas, kad vienas eta-

tas, bet atskaičiavus mokes-
čius liks 400 eurų į rankas. 
Dabar dauguma darbuoto-
jų kartu su pinigais už kurą 
gauna apie 600 eurų. Tai 
kurioje vietoje čia padidės 
tas atlygis?“ – svarsto da-
bar paštininkėmis dirban-
čios moterys.

Su nerimu pašto per-
mainų laukia tos seniūni-
jos, kuriose šios permai-
nos vyks vos už poros sa-
vaičių. Seniūnai neslepia 
nerimo, kad iš pradžių 
bus daug nesusipratimų, 
nes vyresnio amžiaus 
žmonėms sunku greitai 
persiorientuoti prie ki-
tokios tvarkos. Taip pat 
seniūnams neramu ir dėl 
atokiose kaimo vietovėse 
gyvenančių žmonių, nes 
dar yra ir tokių, kurie ne-
turi nei laidinio, nei mo-
bilaus telefono. Seniūnai 
sako, kad daugumai gy-
ventojų gal ir patiks tokios 
paslaugos, kai paštininkai 
paims ir atveš siuntinius 
į namus ar iš namų ir su-
teiks kitas paslaugas na-
muose, tačiau kol viskas 
įsivažiuos, gali būti tam 
tikrų nesklandumų. 

Svarbiausia – ne žvakių ir gėlių gausa, 
o mirusiojo aplankymas ir malda 

1 psl.

Tikroji šventės prasmė
Pasak Šakių dekanato 

dekano kanauninko Do-
nato Jasulaičio, lapkri-
čio 1-ąją švenčiame Visų 
Šventųjų dieną , kuri mus 
sutelkia ir atskleidžia ti-
kruosius gyvenimo že-
mėje tikslus: per tikrąsias 
vertybes – tikėjimą ir mei-
lę – laimėti Amžinybę ten, 
kur Dievas ir Dangaus 
šventieji. O lapkričio 2-oji 
– Vėlinės – jokia šventė. 
Dvasininko teigimu, tai 
diena, kuri sugrąžina 
mus iš Dangaus siekimo 
į Žemę, kur kovojame su 
dvasine ir fizine mirtimi. 
Jis pabrėžė, kad jei dva-
sinę mirtį ir galime nu-
galėti – per meilę ir gerus 
darbus išlikdami žmonių 
atmintyje, tai fizinės mir-
ties įveikti nė vienas ne-
galime. Būtent ši diena 
sugrąžina į realybę, kad 
kiekvienas savo gyvenimą 
užbaigsime, kai ateis lai-
kas, kurį žino tik Dievas.

Ne lenktynės, 
o mirusiojo pagerbimas

Šiais vartotojiškais lai-
kais vis rečiau susimąs-
tome, kad svarbiausia ne 
kapų puošimas, ne lenk-
tynės, kieno gražesnės ar 
brangesnės gėlės ir žvakės, 
o mirusiojo prisiminimas 
ir pagerbimas. Šiuo metu 
prekybos centrai ir turge-
liai perkrauti kalnais įvai-
riausių dydžių žvakių ir 
dirbtinių gėlių. Iš gyvų gė-
lių populiariausiomis išlie-
ka chrizantemos ir viržiai. 
Dažnai tenka pastebėti, kad 
daugelis perka žvakes pa-

kais, neskaičiuodami. Ver-
tėtų prisiminti, kad tai, ką 
padedame ant kapo, vėliau 
išmetame. Visame pasauly-
je kapinės laikomos vienu 
didžiausių aplinkos taršos 
šaltinių ir aplinkosauginin-
kai nuolat suka galvą, kaip 
tą taršą sumažinti. 

Siūlo natūralias 
kompozicijas

Tam pritaria ir šakie-
čiai floristai. Floristikos 

salono „Žiedų galerija“ 
savininkė Daiva Bublai-
tienė siūlo neapkrauti 
artimųjų kapų akį rė-
žiančiomis dirbtinėmis 
gėlėmis, rinktis nedide-
les kompozicijas iš natū-
ralių, gamtoje randamų 
priemonių – šakelių ar 
visžalių augaliukų. Visos 
formos ir kompozicijos 
turi prasmę. Pavyzdžiui, 
kryžius yra pagrindinis 
krikščionybės simbolis 

ir lydi kiekvieną iš mūsų 
per gyvenimą, pagalvėlė 
simbolizuoja harmoni-
ją, ramybę, juk net į kitą 
pasaulį iškeliaujame su 
ja, širdelė – meilę, o vai-
nikas – amžinybę. 

„Reikėtų rinktis la-
biau žemiškas, ramias 
spalvas. Svarbiausia – 
neperspausti“, – sako D. 
Bublaitienė, kviesdama 
išlikti draugiškus gam-
tai, juk didžiausias pa-

gerbimas – tai ne gėlės ir 
ne žvakių gausa, o prisi-
minimas ir malda.

Aplinką turime tausoti
Pasak D. Jasulaičio, 

žmonės bando iš gausy-
bės žvakių indelių ir gėlių 
kurti kompozicijas, lyg čia 
būtų kokia vertybė, kas iš 
tiesų nei gera, nei dera. 
Ypač su aplinka, kurią tu-
rėtume tausoti.

„Kiekvienas privalome 
susimąstyti, ką po savo 
gyvenimo paliksime atei-
ties kartoms – galimybę 
džiaugtis išsaugota ne-
užteršta gamta, jausti dė-
kingumą išėjusiems, kurie 
mokėjo gyventi su gamta 
ir perduoti nesugriautą 
ir nepažeistą“, – kalbė-
jo dvasininkas, primin-
damas, kad tai šiandien 
akcentuoja ir Popiežius 
Pranciškus.

D. Jasulaitis pabrėžė, 
kad viskas, kas žemiška, 
kas labai gražu ir džiugu, 
yra skirta mums, gyvie-
siems, o ne mirusiems. 
Jiems turėtų būti skirta 
šv. Mišių auka, mūsų 
susikaupimas ir malda. 
Dvasininko manymu, ant 
kapo užtektų iš širdies 
padėto kuklaus gėlės žie-
delio ir natūralios žvake-
lės, geriau visai be jokio 
plastmasinio ar stiklinio 
indelio, ji išreikštų mūsų 
meilę ir būtų reikšminges-
nė už kalnus žvakių, di-
džiausias ir brangiausias 
gėlių kompozicijas.

Uždega 
atminimo žvakutes

Džiugu, kad mūsų rajo-
ne prigijo iniciatyva prieš 
lapkričio 1-ąją sutvarkyti 
apleistus kapus, uždegti 
po žvakutę ant bevardžių 
kapų, kurių niekas neap-
lanko. Jau septinti metai 
rajone organizuojama 
pilietinė akcija „Uždek 
žvakutę Zanavykijos par-
tizanams“. Jos organiza-
torė, Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjun-
gos valdybos pirmininkė 
Rasa Duobaitė-Bumbu-
lienė sako, kad „idėja kilo 
lankant artimųjų kapus 
ir pastebėjus Atminimo 
ženklus, kryžius parti-
zanams, prie kurių ne-
būdavo nei žvakelės, nei 
gėlytės“. 

„Nusprendėme, kad 
partizanų žūties vietos ir 
kapai neturėtų taip atro-
dyti per šventes, – pasako-
jo mūsų kraštietė, kuri iš 
pradžių juos tvarkydavo 
su savo šeima, o vėliau 
per draugus ir pažįstamus 
šią akciją pradėjo organi-
zuoti visoje Lietuvoje.

Pasak jos, šios akcijos 
tikslas nėra masiškumas 
ar pompastiškumas, svar-
bu, kad visas rajonas būtų 
aplankytas. R. Duobai-
tė-Bumbulienė džiaugia-
si, kad žmonių susido-
mėjimas auga ir visoje 
šalyje atsiranda panašių 
iniciatyvų, kad neliktų 
tamsių ir tuščių kapų. 

Anot Šakių dekanato dekano kanauninko Donato Jasulaičio, lapkričio 1-ąją švenčiame 
Visų Šventųjų dieną, o lapkričio 2-oji – Vėlinės – jokia šventė.

D. Pavalkio nuotr.



52019 m. spalio 29 d., antradienis Nr. 82 (9096)draugas

Lekėčiai – Lietuvos mažoji kultūros sostinėPraėjusį antradie-
nį lekėtiškiai buvo 
pakviesti į Kultūros 
ministeriją, kur susiti-
ko šių metų ir 2020m. 
Lietuvos mažųjų kul-
tūros sostinių atstovai. 
Kultūros ministras 
Mindaugas Kvietkaus-
kas pasveikino kitų 
metų Lietuvos mažą-
sias kultūros sostines, 
tarp kurių ir Lekėčiai, 
jų atstovams įteikda-
mas šį statusą patvirti-
nančius diplomus.

Į Vilnių atsiimti Lie-
tuvos mažosios kultūros 
sostinės statusą patvirti-

nančio diplomo vyko Le-
kėčių seniūnas Ričardas 
Krikštolaitis ir Lekėčių 
bendruomenės moterų 
klubo vadovė bei šio pro-
jekto koordinatorė Vaida 
Brazaitienė. Pasak jos, 
susitikimo metu šių metų 
Lietuvos mažųjų kultū-
ros sostinių atstovai pasi-
dalino patirtimi, kaip per 
pastaruosius metus pa-
sikeitė kultūrinis gyve-
nimas miesteliuose. Tei-
raujamės V.Brazaitienės, 
kokių naujų kūrybinių 
ir kultūrinių iniciatyvų 
imsis Lekėčiai.

„Visų pirma organi-
zuosime teatralizuotą 
Lietuvos mažosios kul-
tūros sostinės atidary-
mo šventę, pastatysime 
skvere sostinės vardą 
liudijančią skulptūrinę 
kompoziciją. Organizuo-
sime visus ir mūsų krašto 
tradicinius renginius, tik 
juos visus sustiprinsime 
turiniu, meniniu lygiu. 
Taip pat bus renginių 
„Atrask Lekėčius“, ku-
rių metu pristatysime 
visas Lekėčių kultūrines 
organizacijas, kolekty-
vus, veiklas, ciklas. Ru-

deniop organizuosime 
meno akciją „Skamban-
tis skveras“, – vardijo V. 
Brazaitienė, kai ką dar 
palikdama paslaptyje. 

Anot pašnekovės, įsi-
pareigojimai jau prasidė-
jo – dideli, pilni atsako-
mybės ir kultūrinių am-
bicijų visiems metams!

Susitikime Kultūros 
ministras priminė, kad 
Lietuvos kultūros sosti-
nių idėja išaugo iš pro-
gramos „Vilnius – Eu-
ropos kultūros sostinė 
2009“. Lietuvos mažųjų 
kultūros sostinių kon-

kursą inicijuoja Lietuvos 
kaimo bendruomenių 
sąjunga, kurios pirmi-
ninkė Virginija Šetkienė 
kalbėjo, kad nuostabūs 
renginiai gali vykti ne 
tik Vilniuje, kad, nuva-
žiavus į mažąsias kultū-
ros sostines, pajuntama 
tikroji kultūra, šiluma, 
skleidžiama žmonių. 

2020 m. Lietuvos mažo-
siomis kultūros sostinė-
mis, be Lekėčių, paskelb-
tos: Alytaus apskrityje – 
Simnas, Kauno apskrityje 
– Kačerginė, Klaipėdos 
apskrityje – Veiviržėnai, 

Panevėžio apskrityje – 
Juodupė, Šiaulių apskri-
tyje – Akmenė, Tauragės 
apskrityje – Skaudvilė, 
Telšių apskrityje – Žlibi-
nai, Vilniaus apskrityje 
– Musninkai, Utenos aps-
krityje – Tauragnai.

Pirmąja Lietuvos ma-
žąja kultūros sostine 2015 
m. paskelbti Naisiai. Iki 
šiol 40 mūsų šalies mies-
telių jau yra tapę Lietu-
vos mažosiomis kultūros 
sostinėmis, tarp kurių 
2016m. buvo ir Gelgau-
diškis. 

„Draugo“ inf.

Vaikai namų šiluma džiaugiasi ne valdiškuose namuose 
Kai kiti regionai 
skambina pavojaus 
varpais ir suka gal-
vas, kaip sėkmingai 
pereiti nuo institucinės 
globos prie šeimoje 
ir bendruomenėje 
teikiamų paslaugų, 
Šakiai ne vienam gali 
būti pavyzdžiu. Jau 
daugiau kaip metai nė 
vienas vaikas, paimtas 
iš nesaugios aplinkos, 
nebuvo apgyvendintas 
institucijoje. Tad ne 
vienas klausia – kur 
Šakių rajono sėkmės 
paslaptis ir kaip toliau 
sėkmingai žengti šiuo 
keliu?

Visi vaikai – 
pas globėjus

Globos centro koor-
dinatorė Eglė Tamule-
vičiūtė patikslina, kad 
per metus iš nesaugios 
aplinkos, kai tėvai dėl 
vienokių ar kitokių 
aplinkybių negalėjo lai-
kinai pasirūpinti savo 
vaiku, buvo paimta 10 
vaikų. Visiems jiems 
buvo surasti globėjai. 
Apskritai šiuo metu ra-
jone ne institucijoje yra 
globojami 105 vaikai: šei-
mynose – 26, pas budintį 
globotoją – 3, globėjai 
(rūpintojai), nesusiję gi-
minystės ryšiais, globoja 
43, o globėjai giminaičiai 
namų šilumą suteikia 33 
vaikams.  

„Manau, mūsų sė-
kmės paslaptis labai 
paprasta – mes turime 
vieną budinčią globotoją 
ir keturias šeimynas“, – 
sako E. Tamulevičiūtė ir 
priduria, kad paskutinė 
šeimyna įsteigta tik šių 
metų pavasarį, o iškart 
priglaudė šešis vienos 
šeimos vaikučius. 

GIMK mokymus 
baigė 40 asmenų

Nuo 2016 m. vasaros 
Šakių socialinių pas-
laugų centre yra veda-
mi globėjų (rūpintojų), 
budinčių globotojų, 
įtėvių mokymai (toliau 
– GIMK). Juos per tą 

laikotarpį iš viso pabai-
gė 40 asmenų, paskutinė 
penkių šeimų grupė mo-
kymus baigė šį rugsėjį ir 
jau yra pasirengusi namų 
šilumą suteikti be tėvų 
priežiūros likusiems vai-
kams. Tikėtina, kad gerieji 
pavyzdžiai ir informacija 
iš lūpų į lūpas yra tai, kas 
pritraukia naujų globėjų. 

„Mokami ir pagalbos 
pinigai. Visos šeimos turi 
paskirtą globos koordi-
natorių. Vyksta viešini-
mas, vykstame ir į ben-
druomenes, mokyklas. 
Turime psichologą, kurio 
daugelis globos centrų 
dar neturi, džiaugiamės 
stipriu bendradarbiavi-
mu su įvairiomis institu-
cijomis“, – sako Globos 
centro koordinatorė. 

Beje, šią vasarą pir-
mą kartą organizuotas ir 
Globėjų dienos paminė-
jimas prie Valiulių eže-
ro su daugybe pramogų 
globotiniams. Renginyje 
dalyvavusios globėjos 

džiaugėsi turėdamos ga-
limybę bendrauti su ben-
draminčiais, nes ne su bet 
kuo, sako jos, gali savo 
išgyvenimais dalintis, o 
čia visi savi – su tais pa-
čiais džiaugsmais ir pro-
blemom.  

Kita vertus, gal ir pati 
visuomenė tampa sąmo-
ningesnė? Juk į mokymus 
ne atsitiktiniai žmonės iš 
gatvės patenka.

Tiki, jog daro 
gerus darbus 

Kai iniciatyvos lanky-
ti GIMK mokymus prieš 
dvejus metus ėmėsi ir 
kitus tai daryti ragino 
tuometinė savivaldybės 
administracijos direkto-
riaus pavaduotoja Ilo-
na Šeflerienė, ne vienas 
manė, jog tai tik reklama ir 
noras pasidėti pliusiuką. 
Tačiau realūs pavyzdžiai 
kalba už save. Tik bai-
gusi mokymus pati Ilona 
savaitę prižiūrėjo nauja-
gimę, kurios interesai jai 

tuomet buvo svarbiausi, 
ir dėjo asmenines pastan-
gas pasirūpinti mažyle, 
kol ją pasiims nuolatiniai 
globėjai. Šiuo metu Ilona 
globoja paauglį ir svarsto, 
ar jis šeimai, ar šeima jam 
daugiau gyvenimiškų pa-
mokų suteikia.

„Pas mane jis jau ke-
tvirtas mėnuo. Nors tai 
tikrai sunkus, atsakingas 
darbas, bet tai vienas 
geriausių įvykių mano 
gyvenime. Tai tokia gera 
patirt is ,  nenusakomi 
jausmai, kad tai turėtų 
išbandyti visos sąmonin-
gos, atsakingos šeimos. 
Žinoma, svarbus šeimos 
vyrų palaikymas“, – sako 
I. Šeflerienė ir priduria, 
kad išgirstamas globoti-
nio sakinys: „aš žiauriai 
laimingas“, atperka bet 

kokį vargą.
Iškart po mokymų ką 

tik gimusį mažylį, beje, 
iš pradžių su mažylio 
mama, priglaudė liepa-
lotiškiai Vaidas ir Tomas 
Skaizgiriai. Nors Vaida 
po dukros gimimo į darbą 
buvo grįžusi vos pusmetį, 
sulaukusi raginimo, baigė 
GIMK mokymus. Tiesa, 
nemanė, kad taip staiga 
vėl teks imti motinystės 
atostogas, bet sako, kad 
jeigu ir galėtų atsukti lai-
ką, viską pakartotų. 

„Tikime, kad darome 
gerą darbą“, – sako Vaida 
ir Tomas Skaizgiriai.

Su močiute užaugusi 
Karolina Grockienė irgi 
pasakoja, kad dar vai-
kystėje su močiute pakal-
bėdavusi, jog užaugusi 
paims vaikelį iš globos 
namų, glaus, mylės ir pa-
dės jam užaugti. Moteris 
prisimena, jog močiutė 
ragindavo pirmiau pačiai 
užaugti, bet užaugusi Ka-
rolina savo vaikystės keti-
nimų neišsižadėjo ir tapo 
globėja – be tėvų priežiū-
ros likusi mergytė į šeimą 
pateko vos 12 dienų.

„Sprendimus reikėjo 
priimti čia ir dabar. Ne-
buvo sunku, nes buvo 
planuota, išlaukta. Tie-
siog reikėjo pasirūpinti 
tuo mažu vaiku“, – tikina 
globėja ir sako besilaikanti 
posakio, kad jeigu nori pa-
keisti pasaulį, – eik namo 
ir mylėk savo šeimą. K. 
Grockienė jį papildytų, 
jog mylėdamas suteik šei-
mą tam, kuris jos neturi.

Neeilinė ir gelgaudiš-
kiečių Pedzevičių šeimy-
nos istorija. Norėdami rū-
pintis svetimais vaikais, 
jie kardinaliai pakeitė 
gyvenimą: įsigijo namą, jį 
įrengė ir priglaudė pame-
tinukų šešetuką. Moteris 
yra pripažinusi, kad pa-
siūlymo tiesiog pabandyti 
sulaukė iš savivaldybės, 
tačiau, ko gero, pirmas 
žingsnis globėjos link 
buvo žengtas dar tada, 

kai mirė jos pačios tėvai, 
o ji priėmė sprendimą 
rūpintis našlaičiais liku-
siais jaunėliais – broliu 
ir seserimi. Taip iki šiol 
Inga Pedzevičienė namų 
šilumą suteikia ne tik sa-
viems, bet ir svetimiems 
vaikams, o jų šeima, pri-
glaudus šešetuką, išaugo 
iki 12 asmenų. 

Savivaldybės admi-
nistracijos požiūris, jų 
pačių pavyzdys tampant 
globėjais (antrą vaiką 
globoja administracijos 
direktoriaus Dainiaus 
Grincevičiaus šeima, 
globėjos keliu vėl eina 
buvusi Socialinės para-
mos skyriaus vedėja Le-
onora Pocevičiūtė). Dar 
2017m. buvo sukurtas 
šūkis „Tapk pasaka prieš 
miegą“ ir transliuota ži-
nutė, kad palaikomas, re-
miamas siekis tapti glo-
bėjais ir rajono valdžia 
ragino būti ne tik pasaka 
prieš miegą, bet pasaka 
su laiminga pabaiga tėvų 
globos netekusių vaikų 
gyvenimuose. 

Skatina ir išmokomis 
Suprantama, šis dau-

gybės atsidavimo reika-
laujantis darbas nėra tik 
už ačiū: šeimynos daly-
viui yra mokamas atlygi-
nimas, skiriama papildo-
ma vienkartinė parama, 
yra numatyta ir globos 
rūpybos išmoka, tikslinis 
priedas, išmoka vaikui. 
Budintis globotojas gauna 
vienkartinę išmoką vaiko 
vietai įkurti, išmoką vaiko 
laukimo laikotarpiu, iš-
moką už vaiko priežiūrą, 
globą, pagalbos pinigus. 

Smagu, kad yra ir atei-
ties planų –  Šaulių gatvėje 
Šakiuose numatyta naujų 
bendruomeninių vaikų 
globos namų statyba, ne-
abejojama, kad ir toliau 
ambicingai dirbs Globos 
centras, tad Šakių vaikai, 
galima tikėtis, namų ši-
luma džiaugsis ne valdiš-
kuose namuose. 

Globėjos Vaida Skaizgirienė ir Karolina Grockienė prie savęs glausdamos globotinius 
džiaugiasi galėdamos jais rūpintis ir viliasi mažylius užauginti dorais žmonėmis. 

Užs.nr.d-0314

D. Pavalkio nuotr.
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Maitinimas švediško stalo principu 
po truputį ateina ir į rajono mokyklas
Asta Saulė ŠULSKYTĖ  

Sveikatos apsaugos 
ministerijai pradėjus 
ruošti rekomendacijas, 
kaip būtų galima moky-
kloms tobulinti vaikų 
maitinimą, švediško 
stalo principas buvo 
įvestas tik pilotinėse, o 
vėliau prie jų prisijungė 
ir kitos šalies švietimo 
įstaigos. Mūsų rajone 
pirmoji švediško stalo 
privalumus išbando 
Šakių „Žiburio“ gimna-
zija.

Patys pasirenka 
daržoves

Švediškas stalas – tai 
maitinimo organizavimo 
sistema, kurios tikslas – 
sudaryti sąlygas vaikams 
patiems pasirinkti valgia-
raščiuose nurodytus pa-
tiekalus, jų sudedamąsias 
dalis ir kiekius. Taip sie-
kiama padidinti daržovių 
ir vaisių vartojimą bei su-
mažinti maisto švaistymą.

Kaip informavo Šakių 
„Žiburio“ gimnazijos di-
rektorė Jūratė Mozūrai-
tienė, šiais mokslo metais 
valgykloje švediško stalo 
principu kol kas pradėtos 
siūlyti tik daržovės, t.y. 
garnyras, kurio nereikia 
palaikyti šilto. Patiekti 
tokiu principu antrųjų 
patiekalų įstaiga kol kas 
neturi galimybių. Pasak 
direktorės, valgykloje rei-
kėtų daryti dideles per-
tvarkas, įsigyti marmitus, 
o tai labai brangiai kai-
nuotų. 

„Kiekvienas, perkan-
tis mėsą, sumoka ir už 
garnyrą, tik vienas įside-
da jo mažiau, o kitas – 
daugiau, vienas įsideda 
agurką, o kitas – kopūstų. 
Pagal skonį“, – pasakojo J. 
Mozūraitienė, teigdama, 
kad išbandyti švediško 
stalo principą gimnazijo-
je paskatino labai didelis 

jo propagavimas visoje 
respublikoje, be to, šve-
diško stalo principu mai-
tinti mokinius skatina ir 
Sveikatos apsaugos mi-
nisterija. 

Direktorės teigimu, dar 
neaišku, ar naujovė prigis 
jų mokykloje, tačiau ben-
druomenė kol kas tuo pa-
tenkinta, o ir virėjos nesi-
skundžia. Be to, ji pastebė-
jo, kad vaikai daržovėmis 
nesimėto, atliekų lieka kur 
kas mažiau, be to, kai ne-
reikia įdėti daržovių, ir 
eilė  juda greičiau.

Iš dalies jau veikia
Apie švediško stalo 

principą kalbėjomės ir 
su Lukšių Vinco Grybo 
gimnazijos direktore Ni-
jole Šapoliene. Pasak jos, 
galima sakyti, kad jų mo-
kykloje šis principas iš 
dalies veikia, nes mokiniai 
gali pasiprašyti, kad virė-
jos įdėtų tai, ko jie nori: 
karštą patiekalą galima 
rinktis iš keleto pasiūlytų. 
Prie mėsos taip pat visada 
yra pasirinkimas – bul-
vės arba kruopos. Tad, N. 

Šapolienės teigimu, kol 
kas daugiau ir nesinori 
eksperimentuoti. 

Ketinama įvesti 
nemokamą maitinimą

Nuo kitų metų sau-
sio Lukšių Vinco Grybo 
gimnazija ir Gelgaudiškio 
pagrindinė mokykla daly-
vaus Socialinės apsaugos 
ir darbo ministerijos siūlo-
mame pilotiniame projek-
te ir kartu su kitomis 249 
mokyklomis iš 48 savival-
dybių pirmieji išbandys 
nemokamą maitinimą, 
kuris švediško stalo prin-
cipu turės būti teikiamas 
mokiniams, besimokan-
tiems pagal priešmoky-
klinio ugdymo programą.  

Nuo kitų metų rug-
sėjo nemokamus pietus 
ketinama tiekti ne tik 
priešmokyklinukams, 
bet ir pirmokams visoje 
Lietuvoje. Savivaldybės 
ir mokyklos turės pačios 
nutarti, koks maitinimo 
būdas – švediškas sta-
las ar maisto patiekimas 
porcijomis – priimtinesnis 
mokiniams ir jų tėvams.

Nepasiruošusios 
pokyčiams

Kudirkos Naumiesčio 
Vinco Kudirkos gimnazijos 
direktorius Romas Eikevi-
čius patvirtino, kad švediš-
ko stalo principu organi-
zuojamas maitinimas yra 
naudingas, bet tam reikia 
papildomų indų, specialios 
pašildančios maistą įran-
gos, kardinalių maitinimo 
organizavimo pokyčių. 
Tad, jo manymu, šiandien 
ne visos mokyklos tam pa-
siruošusios, o jų gimnazijo-
je su esamu valgyklos dar-
buotojų skaičiumi to galbūt 
ir nepavyktų padaryti. 

R. Eikevičiaus teigimu, 
įvedant maitinimą švediš-
ko stalo principu reikėtų 
atsižvelgti į daugelį dalykų: 
į mokinių valgymo kultū-
rą, į tai, kad priešmoky-
klinukams ir pirmokams 
būtų sunku patiems įsidėti 
ir nusinešti maistą su pa-
dėklu taip, kad šis neišsi-
laistytų. Praktiškai jiems 
reikėtų stalą padengti ir 
maistą patiekti porcijomis, 
o darbo rankų valgykloje, 
kadangi teko susimažinti 
etatus, šiuo metu trūksta.

Šakių „Žiburio“ gimnazijos valgykloje šių mokslo metų naujovė – mokyklos bendruomenė 
pati renkasi, kokias daržoves ir kiek jų suvalgys.  

ŠAKIUOSE – MOBILI 
DIAGNOSTINĖ LABORATORIJA

LABORATORIJOJE kraujo tyrimo pagalba bus atliekama 
ankstyvoji prostatos vėžio diagnostika.

Kviečiame visus vyrus, o ypač nuo 45 metų amžiaus, 
NEMOKAMAI atlikti PSA tyrimą.

ATLIEKAMI IR KITI KRAUJO TYRIMAI ir VYRAMS, 
ir MOTERIMS.

Visi tyrimai NEMOKAMI

Mobiliosios diagnostikos laboratorijos darbo grafikas 
Šakių r. savivaldybėje

2019 m. spalio 24–lapkričio 8 dienomis.
Kontaktinis asmuo: Ilona Šeflerienė, tel. 8 685 87 803

Informacija apie tyrimus

Data Laikas Gyvenvietė Adresas

2019-10-29 
(antradienis)

13.00–15.00 LIEPALOTAI
Prie Bendruo-
menės centro, 
Mokyklos g. 33, 
Liepalotai

12.00–13.00 Pietūs

9.00–12.00 LUKŠIAI
Prie Seniūnijos, 
A. Tatarės g. 
35, Lukšiai

2019-10-30 
(trečiadienis)

9.00–12.00 GELGAUDIŠKIS
Kultūros centro 
aikštelėje, 
Taikos g. 76, 
Gelgaudiškis

12.00–13.00 Pietūs

13.00–15.00 PLOKŠČIAI
Prie Seniūnijos, 
Beržų g. 3, 
Plokščiai

2019-10-31 
(ketvirtadienis)

9.00–12.00 SLAVIKAI
Prie Seniūnijos, 
Pasieniečių g. 
2, Slavikai

12.00–13.00 Pietūs

13.00–15.00 SUDARGAS
Prie mokyklos, 
M. Sedere-
vičiaus g. 6, 
Sudargas

2019-11-04 
(pirmadienis)

9.00–12.00 
13.00–15.00 KIDULIAI

Prie Kidulių 
dvaro, 
Nemuno g. 66, 
Kiduliai

12.00–13.00 Pietūs

2019-11-05 
(antradienis)

9.00–12.00 LEKĖČIAI Kauno g.15d., 
prie seniūnijos

12.00–13.00 Pietūs

13.00–15.00 KRIŪKAI Mokyklos g. 1, 
prie sniūnijos

2019-11-06 
(trečiadienis)

9.00–11.00 ŽVIRGŽDAIČIAI
Prie pašto, 
A. Liorentaitės 
g. 18, Žvirgž-
daičiai

11.00–12.00 Pietūs

12.00–15.00 BARZDAI
Prie pašto, 
Nepriklauso-
mybės g. 12, 
Barzdai

2019-11-07 
(ketvirtadienis)

9.00–12.00 GRIŠKABŪDIS
Prie vaikų 
dienos centro,  
Skelčio g.,1 

12.00–13.00 Pietūs

13.00–15.00 PALUOBIAI
Prie buvusios 
mokyklos Baž-
nyčios g. 7

2019-11-08 
(ketvirtadienis)

9.00–15.00 ŠAKIAI
Prie Bendruo-
meninių šeimos 
namų Birutės g. 
10, Šakiai

12.00–13.00 Pietūs

Už
s.

N
r.d

-0
31

3

Nutraukė nesėkmių seriją 
Šakių krepšinio klu-

bas „Vytis“ savaitgalį nu-
traukė nesėkmių seriją ir 
po penkių pralaimėjimų 
iš eilės į sąskaitą įsirašė 
dvi pergales.

Ketvirtadienį išvykoje 
Eriko Kučiausko auklė-
tiniai po permainingos 
kovos 87:82 (16:16, 31:19, 
22:22, 18:25) įveikė „Šilu-
tės“ krepšininkus. 

Šakių komandoje puikų 
pasirodymą surengė su-
grįžęs Paulius Beliavičius, 
surinkęs 21 tašką (5/8 trit., 
7 rez. perd., 5 atk. kam., 28 
naud. bal.), Aurelijus Pu-
kelis pridėjo 14 (5/6 dvit., 5 
atk. kam.), Marijus Užupis 
12 (3/3 dvit., 2 atk. kam.), 
Paulius Semaška (5 rez. 
perd.) ir Justas Sakalaus-

kas (3/5 dvit., 3 atk. kam.) 
– po 9 taškus. 

Šeštadienį savų žiūrovų 
akivaizdoje „Vytis“ 83:76 
(20:26, 22:14, 20:17, 21:19) 
nugalėjo Jonavos sporto 
klubą ir pelnė antrą per-
galę iš eilės.

Šakių ekipoje išsiskyrė 
21 tašką surinkęs Doman-
tas Vilys (3/6 trit., 8/8 baud. 
met., 24 naud. bal.), Aureli-
jus Pukelis pridėjo 14 (6/8 
dvit., 9 atk. kam., 14 naud. 
bal.), Paulius Beliavičius 
12 (4/7 trit., 4 rez. perd.), 
Marijus Užupis – 10 taškų 
(6 atk. kam.).

Ketvirtadienį namuo-
se „Vytis“ priims Joniškio 
„Delikatesą“, šeštadienį 
išvykoje žais prieš Kauno 
„Žalgiris-2“ ekipą.

„Draugo“ inf. 

Tarp nugalėtojų – 
Šakių gimnazistė Agnė
Antrajame Konstituci-
jos egzamino etape, į 
kurį buvo patekusios 
trys Šakių „Žiburio 
gimnazijos gimnazis-
tės, sėkmė nusišypsojo 
gimnazijos ketvirtokei 
Agnei Kereišiūtei, 
11–12 klasių grupėje 
užėmusiai trečiąją 
vietą. 

Pirmadienį mokslei-
vė buvo pakviesta į LR 

Prezidentūroje vykusią 
apdovanojimų ceremo-
niją. Rajone šiais metais 
Konstitucijos egzaminas 
į savivaldybę  laikyti ne-
atvyko nė vienas žmo-
gus, rajono mokyklose 
(išskyrus Šakių „Varpo“, 
Gelgaudiškio ir Slavikų 
pagrindinių mokyklų 
moksleivius) teisinės ži-
nias tikrinosi  380 moks-
leivių. 

„Draugo“ inf.

2019 10 27

D. Matuza ir L. Jucevičius po 14, 
D. Balsevičius 11/ M. Kabašinskas 
27, A. urmulevičius 16.

Šakių krepšinio 
lygos rezultatai

SKYDAS – 
LEKĖČIAI

68:97

Parengta pagal sklyga.lt

R. šimaitis 14, P. Bacevičius ir G. 
Glinskas po 12/ L. Damušis 28, 
E. Kazlauskas 9.

SKVERAS – 
NOVA

62:64

M. Švelnys 23, D. Galinaitis 22, G. 
Vaitkus 12/ M. Kriaučiūnas 17, G. 
Karalius ir V. Bunikis po 13.  

P. Vidžiūnas 15, R. Zymonas 14, 
L. Matulaitis 11/ A. Švelnys ir M. 
Laukaitis po 24, A. Stanaitis 14.

SPURTAS – 
KRIŪKAI

54:76

SPARTA – 
LAISVĖ

80:92

2019 11 10
11.00 val. „Valjona“ – „Skydas“
12.45 val. „Spurtas“ – „Sparta“
14.30 val. „Kriūkai“ – „Splitas“

16.15 val. „Lekėčiai“ – „Nova“
18.00 val. „Laisvė“ – „Skveras“

A. Kušlevičius 17, Ž. Sniečkus 15,  
L. Grimalauskas 11/ G. Būda 30,  
G. Sutkus 19, R. Balčius 18.

SPLITAS – 
VALJONA

74:111

https://lvzs.lt/lt/images/stories/foto_turiniuj/kita_3/1367/tyrimu_sarasas_vyrams_ir_moterims.pdf


72019 m. spalio 29 d., antradienis Nr. 82 (9096)draugas

Ant žirgo raita, o kinkiniu į Anykščius
Lina POŠKEVIČIŪTĖ  

Adomiškių kaime 
(Lukšių sen.) gyvenanti 
Rūta Bučinskaitė mums 
pažįstama kaip puiki 
audėja, tačiau merginą 
nuo vaikystės žavi žir-
gai. Neseniai ji dalyva-
vo trijų dienų žygyje 
žirgais iš Kauno į Vilnių 
ir sako, kad joti ant pusę 
tonos sveriančio erži-
lo jai buvo savotiškas 
iššūkis. 

R. Bučinskaitė atvirau-
ja meilę žirgams pajutusi 
vaikystėje, nors šeimoje jų 
niekas neaugino, nebuvo 
giminėje nei ulonų ar žir-
gininkų, bet Rūta verž-
davosi į bet kokį kaimą, 
kur žmonės augindavo ar-
klius. Gyvendama Kaune, 
Rūta važinėdavo į Prienus 
pas vieną žirgų augintoją 
ir ten jodinėdavo.

Į mūsų kraštą gyventi 
prieš kelerius metus at-
sikėlusi R. Bučinskaitė 
susipažino su Adomiš-
kių kaime gyvenančiu ir 
stambintus žemaitukus 
auginančiu Rigimantu 
Stanaičiu, kuris išmokė 
suprasti ir valdyti žirgą, 
o svarbiausia – vadelioti. 

„Išmokau arklį pakin-
kyti į vežimą. Įdomios 
patirties įgijau, kai teko 
prajodinėti jaunus žirgus. 
Iš pradžių galvojau, kad 
man užlipus žirgas pradės 
šokinėti, ims ir numes. 
Tačiau jis elgdavosi ra-
miai. Tiesa, iš žirgo visko 
galima tikėtis. Man vienas 
žirgų augintojas sakė, kad 
arklys yra didelė pelė – di-
delis, bet visko bijo. Būna, 
joji, žirgas eina ramiai, pa-
mato gulinčią nuo rulono 
plėvelės atplėšą – išsigąsta 
ir šoka“, – pasakoja Rūta 
ir dėkoja Rigimantui už 
perduotą tokią neįkaino-
jamą patirtį. 

Vėliau prasidėjo R. 
Bučinskaitės draugys-
tė su Arklio muziejumi 
(Anykščių r.), o prieš dve-
jus metus ji prisijungė prie 
rengiamų kinkinių žygių. 
Anot pašnekovės, tokių 
žygių tikslas – skleisti se-
nąsias važiavimo žemai-
tukais į muges tradicijas. 
R. Bučinskaitė dalyvavo 
trijuose žygiuose: susėdę 

į vežimus mediniais ra-
tais, apsirėdę senoviškais 
drabužiais, keliavo į Tra-
dicinės kultūros ir žirgų 
šventę „Bėk bėk, žirgeli!“ 
Anykščiuose. Pirmiausiai 
vyko iš Kėdainių, kitais 
metais – iš Punsko, o šie-
met – iš Luokės. Pasak 
Rūtos, tokios kelionės 
trukdavo savaitę, Rūta va-
deliojo arklį nuo pat Puns-
ko iki Anykščių – apie 320 
kilometrų. 

Šį rudenį R. Bučinskai-
tė kartu su R.Stanaičiu, 
kriūkiečiais, žirgų mylė-
tojais Mečislovu Švabu 
ir Virginijumi Avižoniu 
dalyvavo Vyčių rinkti-
nės žygyje, kurį surengė 
Lietuvos žemaitukų ar-
klių augintojų asociacija 
ir Lietuvos kariuomenės 
Strateginės komunikaci-
jos departamentas. Žygiu 
siekta pasveikinti Lietuvą 
jos valstybingumo proga, 
pagerbti žirgus ir žmones, 
kūrusius ir kuriančius 

tautos istoriją. 
R. Bučinskaitė pasako-

jo, kad Vyčių rinktinės 
žygį apie pusšimtis raite-
lių bei kelios karietos pra-
dėjo nuo Kauno Laisvės 
kario paminklo ir patrau-
kė į Ruklą, kurioje juos 
svetingai pasitiko kariai. 
Čia žygio dalyviai buvo 
pamaitinti ir apnakvy-
dinti. Iš Ruklos žygeiviai 
patraukė Kernavės link. 
Tiesa, teko Čiobiškio keltu 
su žirgais persikelti per 
Nerį į Širvintų rajoną – tai 
visiems dalyviams tikrai 
pridėjo adrenalino.

„Žirgai įlipę į keltą ap-
rimo ir suklusę klausėsi 
upės šniokštimo, nes kelte 
nėra motorų“, – pasakojo 
žygeivė. 

Netoli Kernavės yra 
įsikūręs Česlovo Marci-
nausko ūkis „Namelis 
prerijose“, čia buvo antra 
žygeivių nakvynės vieta.

Ant penkerių metų 

elito klasės eržilo, vardu 
Pokštas, Rūta jojo pasi-
keisdama su R. Stanaičiu. 
Pasiteiravus, su kokiais 
sunkumais Rūtai teko su-
sidurti žygyje, ši atsakė, 
kad nelengva buvo joti 
su eržilu raitelių būryje: 
teko atsakingai joti gre-
ta kitų eržilų ar kumelių. 
Anot Rūtos, tokia kelio-
nė iš raitelio reikalauja ir 
gero fizinio pasirengimo, 
ir jojimo žirgu praktikos. 
Daugiausiai jodami riste-
le, žygio dalyviai nukelia-
vo apie150 kilometrų. O 
kokios buvo kaimų, mies-
telių, per kuriuos keliavo, 
gyventojų reakcijos, ma-
tant būrį jojančių raitelių?

„Žmonės telefonais fo-
tografavo mus, sveikinosi, 
mojavo, juk pamatyti tiek 
raitelių, sėdinčių ant gra-
žuolių žirgų, ne kasdien 
tenka“, – pasakojo Rūta ir 
džiaugėsi žygyje įgyta pa-
tirtimi, pažintim su kitais 
žirgų mylėtojais. 

R. Bučinskaitė žygyje 
jojo apsirengusi miline, 
kelionei į Vilnių pasipuo-
šė baltiškais rūbais. Žygio 
dalyviai jojo Žvėryno til-
tu, Gedimino prospektu ir 
kitomis Vilniaus gatvėmis 
iki Katedros aikštės, kur 
buvo iškilmingai pasitik-
ti. Tiesa, į Vilnių įjojo R. 
Stanaitis, bet vėliau jau 
Katedros aikštėje ant žir-
go sėdo ir Rūta. Ji pasi-
džiaugė, kad Rigimanto, 
taip mylinčio žirgus, sva-
jonė – įjoti į sostinę Vilnių 
– išsipildė. 

„XXI amžius, o tu sėdi 
ant žirgo Vilniaus cen-
tre, apsirengusi baltiškais 
rūbais, skamba žirgo ka-
nopos per visą Katedros 
aikštę – įspūdis nepakar-
tojamas“, – emocijų neslė-
pė R. Bučinskaitė. 

Šiandien įspūdžiais 
apie žygį dalindamasi 
Rūta prisiminė, kad joti ir 
suvaldyti pusę tonos sve-
riantį žirgą jai buvo savo-
tiškas iššūkis: „Jaučiausi 
kaip kariuomenės vadas, 
valdantis visą kuopą.“

Žirgo dar neturinti 
Rūta tvirtino, kad norė-
tų jį auginti, tačiau kol 
kas neturi galimybių, bet 
svajoja apie „seno tipo že-
maituką“, kuris yra nedi-
delis, tačiau ištvermingas 
ir greitas. 

Adomiškių kaimo gyventojas, stambintus žemaitukus 
auginantis Rigimantas Stanaitis ir žirgų mylėtoja Rūta 
Bučinskaitė dalyvavo Vyčių rinktinės žygyje – iš Kauno 
jojo į Vilnių.

Šokių vakarai – 
ne tik šakiečiams
Šį mėnesį Šakių kul-
tūros centre pradėti 
organizuoti šokių vaka-
rai skambant gyvai mu-
zikai. Pasak jų sumany-
tojos ir organizatorės, 
folkloro kolektyvo 
„Šakija“ vadovės Virgi-
nijos Snudaitienės, tai 
Šakiuose ne naujovė, 
nes tokie šokių vakarai 
buvo rengiami ir anks-
čiau, tik, prasidėjus 
centro rekonstrukcijai, 
buvo keletui metų 
sustabdyti. 

V. Snudaitienė sako, 
kad šiems šokių vaka-
rams apibūdinti labiau 
tiktų žodis rabaksai (taip 
anksčiau mūsų seneliai ir 
proseneliai šokius vadi-
no), kuriuose groja gyva 
muzika, nes vyresnio am-
žiaus žmonėms įrašo, kaip 
jaunimui, nepaleisi. Tad 
ne paslaptis, tenka tartis 
su rajono pop ir liaudiš-
kos muzikos kolektyvais, 
kad šie kol kas šokiuose 
pagrotų iš idėjos. Organi-
zatorė labai dėkinga kriū-
kiečių duetui Margaritai 
ir Alfonsui, romantinės 
instrumentinės muzikos 
grupei „Repriza“, Slavikų, 
Zyplių dvaro, Briedžių 
laisvalaikio salės liaudiš-
kos muzikos kapeloms, 
Girėnų muzikantams, 
Kidulių dvaro grupei 
„Draugai“, Griškabūdžio 
kultūros centro folkloro 
ansambliui „Nova“, Val-
dui Pališkiui ir jo sūnui, 
kurie atvyksta po darbo 
ir koncertuoja už ačiū ir 
kavos puodelį. 

Pasak V. Snudaitienės, 
sumanymas toks, kad kie-

kvieną ketvirtadienį šo-
kiuose nuo 18 iki 22 val. 
grotų po du kolektyvus, 
kurie vienas kitą pakeis-
tų. Planuojama, kad iki 
Naujųjų metų rabaksai 
vyks ketvirtadieniais, o po 
Naujųjų renginio suma-
nytoja tikisi perkelti juos į 
penktadienius ir ieškoti fi-
nansavimo, kad grupėms 
nors minimaliai būtų atsi-
lyginta už jų pasirodymus.

Be to, šokių vakarų 
metu kultūros centre vei-
kia kavinukė, kur galima 
išgerti kavos ar šampano, 
suvalgyti pyragėlį. V. Snu-
daitienė džiaugiasi, kad 
kol kas dalyvių skaičius 
nemažėja, pasišokti at-
vyksta iki 50 vyresnio am-
žiaus žmonių ir senjorų. 
Jos teigimu, iš jų gal tik 10 
šakiečių, o kiti suvažiuo-
ja iš Tauragės, Jurbarko, 
Kauno ir netgi Jonavos, 
ir visi kultūringi, gražūs, 
pasipuošę, su pirmu mu-
zikos akordu sukasi šokio 
sūkury. 

„Čia, matyt, kaip vie-
ni be žvejybos negali, tai 
kiti – be šokio“, – pasako-
jo renginio organizatorė, 
pabrėždama, kad nė vie-
nas vakaras nepraeina be 
valso, kurį kai kurie šio 
šokio mėgėjai šoka batus 
pasivaškavę, kad geriau 
slystų.

Įėjimas į šokių vakarą 
kainuoja 5 eurus, tačiau, 
pasak V. Snudaitienės, 
nebūtina čia šokti, galima 
ateiti pasiklausyti gyvo 
garso koncerto, kurį at-
lieka mūsų krašto muzi-
kantai, pasėdėti jaukioje 
aplinkoje ar atsigerti kavos 
kavinukėje.

„Draugo“ inf.

Asmeninio archyvo nuotr.

Apie viešąjį transportą Marijampolės krašte
Rugsėjo pabaigoje 
Marijampolės autobu-
sų stotyje įvyko kny-
gos „Viešasis trans-
portas Marijampolės 
krašte“ pristatymas.

Knygos autorius, žur-
nalistas Gintaras Kan-
drotas prie šio darbo 
užtruko daugiau kaip 
pustrečių metų. Pasak 
jo, šis leidinys – tai ban-
dymas pažvelgti į vie-

šojo transporto mūsų 
krašte istoriją, jo raidą ir 
tai paprastai, supranta-
mai pateikti skaitytojui. 
Jame pateikiami ne tik 
sausi faktai bei skaičiai, 
bet ir ištraukos iš įvairių 
laikmečių spaudos, kitų 
leidinių, taip pat buvu-
sių transporto darbuoto-
jų prisiminimai.

„ K a l b ė d a m a s  a p i e 
šį leidinį, sąmoningai 
vengiu žodžio „istori-
ja“. Nes istorija turi būti 

tiksli, skaičiai ir faktai  
– patikrinti, neabejotini. 
O čia kartais buvo taip, 
jog kokio nors įdomes-
nio fakto iš ano meto 
spaudos patikrinti ne-
buvo kur, tačiau vien 
dėl to išmesti jį – gaila. 
Be to, nesu istorikas, esu 
žurnalistas, ir man norė-
josi rašyti taip, jog kny-
ga būtų įdomi kuo pla-
tesniam skaitytojų ratui. 
Kitaip tariant, visiems 
žmonėms, kuriems yra 

tekę važinėti autobu-
sais“, – sako autorius.

Knygoje gausu archy-
vinių dokumentų bei 
fotografijų ir iš tarpu-
kario Lietuvos laikų, ir 
iš sovietinio laikotarpio. 
Autor ius  džiaugias i , 
kad nemaža dalis foto-
grafijų anksčiau niekur 
neskelbtos.

Nors knygoje dau-
giausia kalbama apie 
transporto istori ją  ir 
raidą Mari jampolėje , 

tačiau nuošalyje nelie-
ka ir aplinkiniai miestai 
bei rajonai, taip pat ir 
Šakiai. 

Knygą išleido leidy-
kla „Terra publica“, jos 
leidimą parėmė UAB 
„Marijampolės autobu-
sų parkas“. Visi norin-
tys ją gali įsigyti Ma-
r i jampolės  autobusų 
stoties kasoje.

„Draugo“ inf.
Knygą išleido žurnalistas 
Gintaras Kandrotas.



8 2019 m. spalio 29 d., antradienis Nr. 82 (9096)8 draugas

NEKILNOJAMASIS 
TURTAS  
2 kambarių butą 
renovuotame 
name IV aukšte 
prie didžiosios 
Maximos Šakiuose.                
Tel. 8 698 07 521.
Naujos statybos 200 kv. 
m namą ant Šešupės 
upės kranto, 65000€. 
Tel. 8 624 53 311.
Garažą Šakiuose, 
Šaulių g.                                         
Tel. 8 618 02 668.
Sklypą Šilgalių soduose 
su dviejų aukštų nameliu. 
Tel. 8 626 41 082.

BUITINĖ TECHNIKA
Televizorius, internetinius 
TV imtuvus, planšetes, 
palydovines ir TV antenas, 
automagnetolas, 
garso kolonėles.                          
Tel. 8 675 12 313.

TRANSPORTAS
Naudotus vokiškus 
paprastus ir 
elektrinius dviračius.                          
Tel. 8 603 24 694.
RENAULT SCENIC, 
2004 m., 1,9 l, TDI, 
TA, kablys, gero stovio.                        
Tel. 8 687 76 485.
FORD FOCUS, 2003 m., 
TA iki 2020 09 16, naujos 
žieminės padangos, 
būklė gera, kaina 550€.          
Tel. 8 616 95 399.

BALDAI
Gaminame 
nestandartinius 
kietuosius virtuvės, 
prieškambario, 
jaunuolio, 
miegamojo, vonios, 
svetainės kambario 
baldus, stalus, 
komodas ir viską, 
ko jūs pageidausite, 
atvežame, 
surenkame 
nemokamai.            
Tel. 8 601 26 068.

NEMOKAMAS SKELBIMAS

Kreiptis

Pažymėkite vieną kategoriją x žymėjimo pavyzdys
o Parduodu    o Perku    o Užuojauta    o Kita

Kuponas galioja iki
2019 m. gruodžio 31 d. 

Į kuponą galite įrašyti 
tik vienos rūšies skelbimą 

(ne daugiau kaip 10 žodžių)

Užpildytą skelbimo kuponą atneškite arba atsiųskite paštu 
V. Kudirkos g. 59A, Šakiai. Jūsų skelbimą išspausdinsime 
1 kartą nemokamai laikraštyje „Draugas“. 

PARDUODA

Paprastas skelbimas. 
Rašykite žinutę: DSK1 
tarpas „skelbimo teks-
tas“. Siųskite numeriu 
1670. Kaina 1€.

Paryškintas skelbimas. 
Rašykite žinutę: DSK2 
tarpas „skelbimo teks-
tas“. Siųskite numeriu 
1670. Kaina 2€. 

Žinutėje būtinai nurodykite numerį, kuriuo kreiptis. 
Skelbimą išspausdinsime artimiausiame numeryje. 

Redakcija už negautas žinutes neatsako.
Žinutės, gautos iki penktadienio 15 val. spausdinamos 

antradieniniame „Draugo“ numeryje. 
Žinutės, gautos iki trečiadienio 15 val. spausdinamos 

penktadieniniame „Draugo“ numeryje.

Asmeninį skelbimą į laikraštį „Draugas“ 
galite perduoti ir trumpąja žinute (sms).

GYVOS PREKĖS
Mėsinių veislių 
ėriukų skerdieną. 
Tel. 8 696 31 654,     
8 624 90 324.

KITOS PREKĖS                             
Lauko ir vidaus dailylentės, 
terasinės, grindinės 
lentos, statybinė mediena, 
viengubas, dvigubas 
pjovimas, konstrukcinė 
obliuota mediena, 
atraižos. Pristatome.                                   
Tel. 8 657 58 140.
Malkas: skaldytas, 
kaladėmis. Beržinės, 
juodalksninės, ąžuolinės.          
Tel.  8 634 09 998.
Įvairias malkas, 
kaladėmis ir 
kapotas, atvežu.                                  
Tel. 8 607 29 041.  
Įvairias malkas, supjautas 
ir kapotas, stambias 
lapuočių atraižas, pakais 
ir supjautas sausas 
beržo, juodalksnio 
kaladėles didmaišiais, 
beržo pjuvenų 
briketus, pristatome.                      
Tel. 8 626 41 082.
Parduodu pjuvenų 
briketus gamintojo 
kainomis. Pristatome.  
Tel. 8 677 97 077.
Ąžuolo, beržo pjuvenų 
briketus ir baltarusiškus 
durpių briketus.             
Tel. 8 677 44 884.
Malkas: drebulė, 
pušis – 23€, 
juodalksnis – 
25€, beržas – 
27€, ąžuolas, 
uosis – 35€, 
vežame rąsteliais 
ir kapotas.                
Tel. 8 686 94 789. 

„Juškų raugyklėlė“ 
Giedručiuose parduoda 
raugintus agurkus, 
morkas, kopūstus, jų 
sultis, įvairias salotas. 
Tel. 8 600 49 912.
Parduodami 
šiltnamiai su 
polikarbonato 
danga. 
Polikarbonato 
danga, stogeliai.
Dabar taikomos 
akcijos. Garantija 
10 - metų.                
Tel. 8 659 08 776,        
8 604 98 184.
Pašarinius runkelius, 
ekologiškas bulves 
„Vineta“, žąsis, antis, 
vištas. Pristatau į namus. 
Tel. 8 616 13 954.
Parduodu žiemines (M+S) 
padangas R13-R22.      
Tel. Nr. 8 677 97 077.
Elektrines medžio 
obliavimo stakles, 
kaina 50€.                                   
Tel. 8 615 75 808.

PASLAUGOS
Automatinių skalbimo 
mašinų, mikrobangų 
krosnelių remontas.                
Tel. 8 611 52 630.
Autoelektriko 
paslaugos, kompiuterinė 
diagnostika, šviesų 
reguliavimas, NAUJIENA 
- kondicionierių 
pildymas, Šakiai, 
Kęstučio g. 22.                                    
Tel. 8 614 55 901.
Atliekame vidaus 
remonto darbus, apdailą.                       
Tel. 8 614 76 868.
Buitinės, palydovinės, 
eterinės televizijos 
montavimas, 
instaliavimas, 
antenų pastatymas.                       
Tel. 8 675 12 313.
Dengiame stogus savo ir 
užsakovo medžiagomis, 
statome karkasą.                                            
Tel. 8 614 76 868.

Nebrangiai 
atvežame kokybišką 
žvyrą, smėlį, plautą 
smėlį, skaldą, 
akmenukus, 
juodžemį, asfalto 
drožles ir kt. 
Vežame krovinius 
(5-10-12-25 t). 
Savivarčio su 
kaušu nuoma. 
www.nprekyba.lt.          
Tel. 8 662 44 940.  
Nebrangiai atvežu 
žvyro, smėlio, 
akmenukų, 
skaldos, juodžemio, 
asfalto drožlių 
(1–12 t), Jonas.                     
Tel. 8 683 31 480.
Greitai ir nebrangiai 
atvešime žvyrą, smėlį, 
skaldą, akmenukus, 
žemes ir kitas 
inertines medžiagas.                       
Tel. 8 686 80 556.
Gyvulių sėklinimas 
(Povilas).                             
Tel. 8 688 16 326.
„K. Dangė“ kviečia 
apsilankyti – drabužių 
valymo paslaugos, 
prekės už gerą kainą, 
galimybė pasitaisyti 
mėgstamą rūbą. A. 
Tatarės g. 33, Lukšiai.                                
Tel. 8 623 41 257.
Dezinfekuojame, 
valome geriamojo 
vandens šulinius.                             
Tel. 8 612 60 250.
Vežame statybinį, 
kelinį žvyrą, smėlį, 
skaldą, akmenukus, 
juodžemį, 5-10-18 t. 
Tel. 8 658 71 343.

Sulčių spaudimas. 
Išpilstymas į 3l 
ir 5 l pakuotes.             
Tel. 8 628 10 203.
Spaudžiame ir 
pasterizuojame sultis. 
Supilstome į 3l ir 5l 
pakuotes.  Lukšiai, 
Draugystės g. 72.                        
Tel. 8 612 11 819.
VANDENS GRĘŽINIAI, 
GEOTERMINIS ŠILDYMAS. 
Darbai nuo A iki Z visoje 
Lietuvoje ištisus metus! 
Garantija, aptarnavimas. 
www.Melkerlita.lt.                                                     
Tel. 8 686 83 265,                     
8 616 08 020.
Remontuoja automatines 
skelbimo mašinas, 
atvažiuoja į namus.         
Tel. 8 689 19 996.
Remontuoju visų 
markių dujines virykles.              
Tel. 8 614 29 985.
Kliento namuose 
Šakiuose ir Šakių rajone 
benzopjūklu supjaunu 
malkas, alidau stambius 
avarinius medžius, 
karpau gyvatvores.          
Tel. 8 638 93 975.

Visose UAB „Gelvybė“ ir „Olerex“ 
degalinėse prekiaujame

 MOKAMŲ KELIŲ VINJETĖMIS

• Žemės kasimo,    
   stumdymo darbai
• Drenažo darbai
• Tvenkinių kasimas
• Apleistų sklypų  
    tvarkymas
• Krano paslaugos    
   (kėlimo galia – 25 t,    
   strėlės ilgis – 27 m)
Tel.  8 682 12 010

UAB „Žvyrkelis“
Prekiauja:

statybiniu smėliu - 3€/t
smulkiu žvyru - 4,5€/t

Atveža iki 25t - 
0,65€/km

Autokrano nuoma
Tel. 8 610 39 925
Jurbarkas
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Paminklai, 
skaldelės, 
tvorelės.
Pamatų 
liejimas.

Tel.  8 656 23 465.
(dirbame be išeiginių)

Kiduliai (prie kapinių), Šakių r.

GREITAI IR KOKYBIŠKAI 
ĮSTATOME ĮDĖKLUS 

Į KAMINUS
PRISTATOMI KAMINAI

Giedrius, 
Vygantas 
Tel. 8 634 644 490, 
8 610 85 100.

PASIJUOKIME

Spalio 25 d. „Drauge“ spausdinto 
kryžiažodžio atsakymai:
Vertikaliai: Pelikanas. Sim. Lakina. 
Avarija. Atvirukas. Bakas. Nemo. 
Ilyras. Įklotas. Vikaras. Ja. Ipoteka. 
Japonė. Gan. Kursyvas. Li. Vaga. 
Su. Adomo. Anot. Opaligė. Ašakota. 
Tušas. Kalis. Basas. 
Horizontaliai: Perteklius. Ruoš. 
Ilinojus. Pa. Kareta. Yvas. Šakuma. 
Nikosija. Ik. Pana. Pasaga. Sasi. 
Op. Dėl. Tolo. Pragyvenimas. Rikė. 
Oš. Sabaka. Ab. Kirasa. Vaka. 
Mik. Raganos. Java. Agota. Pas. 
Senatas. 
Pažymėtuose langeliuose: 
Repatriantas.

Grįžta vyras iš komandiruotės, 
pirmiausiai žvilgteli į spintą ir 
ištempia iš jos vyruką ilgesingo-
mis akimis:
– Kiek kartų tau reikės sakyti, 
nėra jos čia, aš išsiskyriau!

Apšiltinu poliuretano 
puta įvairios 
paskirties pastatus.                          
Tel. 8 611 15 955.
Deimantinėmis 
karūnomis gręžiame 
skyles, angas 
gelžbetonyje, 
betone, akmenyje, 
mūre. Montuojame 
ventiliaciją, 
rekuperaciją, 
atliekame 
remonto darbus.                   
Tel. 8 623 76 711.
Stogų dengimas 
(skarda, šiferis, čerpės). 
Atnaujiname senus 
stogus. Atliekame visus 
skardinimo darbus. Patys 
lankstome lankstinius. 
Tel. 8 639 55 982.

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

REIKALINGI
Reikalingas 
autošaltkalvis-
meistras. Darbo 
užmokestis 
600-1200€.                    
Tel. 8 686 80 556. 
Reikalingas 
darbuotojas 
automobilių 
remontui.                 
Tel. 8 686 75 537.
Darbas namų 
tvarkytojoms (-ams) 
Anglijoje, įdarbinimo 
mokesčių nėra.
Atlyginimas 1500-2000€. 
Amžius neribojamas, 
kalba nebūtina, www.
superdarbas.com.           
Tel. 8 672 41 083.

Perkame miškus. 
Atsiskaitome iš karto.                                       
Tel. 8 647 42 210.
Brangiai mišką 
(gali turėti 
bendrasavininkius, 
būti neatidalytas, 
su skolomis, 
areštuotas), 
sutvarkau 
dokumentus.           
Tel. 8 644 55 355.
Brangiai perkame 
įvairios brandos 
miškus arba 
išsikirtimui. 
Atsiskaitome 
iš karto.                        
Tel. 8 686 93 198.

Išsinuomotume žemės ūkio paskirties žemę 
Sudargo, Kidulių ir Gelgaudiškio 

kadastrinėse vietovėse 

Tel. (8 345) 51 554, 8 698 03 340

Atvešime durpių briketus, 
akmens anglį, 

pjuvenų briketus, 
granules.

KOKYBĘ GARANTUOJAME.

Tel. 8 683 13 463.

NAUJIENA

Kidulių degalinėje (Sūduvos g. 3, Kiduliai)

DYZELINAS 
KROSNIŲ 

KŪRENIMUI
(turintiems 
leidimus)

PRIEKABOS 
NUOMA

„Olerex“ degalinėse:
Girėnų k. Kauno g. 50

Jurbarke, Daukanto g. 66

Pas psichologą:
– Jūs ištekėjusi?
– Ne.
– Tai jūsų vyras vis dar vien-
gungis?

Anglijoje lankytojas užsuka į 
parduotuvėlę ir prašo paduoti 
jam pyragą. Gavęs teiraujasi, ar 
pyrago neapgraužė pelės, nes jis 
kažkaip keistai atrodo.
– O ne! – atsako pardavėjas.
– Kodėl jūs toks įsitikinęs? – 
klausia pirkėjas.
– Ant jo visą rytą miegojo mūsų 
katinas.

PERKA

„Draugo“ 
redakcijoje 

priimami skelbimai 
ir į laikraštį 

„Santaka“ (Vilkaviškis)
NAUDOTI BALDAI JURBARKE 

iš vakarų Europos
Čia rasite įvairių baldų.

Perkantiems – taikome nuolaidas!

     Mus rasite adresu:
             Vytauto Didžiojo g. 57 a , Jurbarkas

                              Tel.:  8 615 26 512, 8 601 02076 

NEKILNOJAMASIS
TURTAS 
Brangiausiai Lietuvoje 
miškus (brandžius, 
jaunus, malkinius, 
iškirstus), žemes, sodybas.                                   
Tel. 8 651 39 039.
Visoje Lietuvoje miškus 
(brandžius, jaunus, 
malkinius, iškirstus), 
žemes, sodybas.                                
Tel. 8 676 41 155.
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tvarkingus automobilius 
ir mikroautobusus, 
kemperius. 
Pasiimame patys, 
atsiskaitome iš karto.                                  
Tel. 8 630 64 004.
Automobilius, 
mikroautobusus, 
keturračius, priekabas, 
gali būti daužti, 
nevažiuojantys, 
sutvarkau dokumentus, 
kainos sutartinės.                         
Tel. 8 658 07 503.

GYVOS PREKĖS
UAB „Galvijų 
eksportas“ perka 
2 – 8 sav., nuo 
50 – 90 kg, pienu 
girdomus buliukus, 
telyčaites, „belgus“. 
Greitai paima, moka 
6 – 21 proc., sveria 
el. svarstyklėmis.           
Tel. 8 646 81 037,         
8 612 34 503.

KITOS PREKĖS
Perku frontalinio 
krautuvo kaušą.                                 
Tel. 8 628 54 339.
Superkame obuolius, 

sveriame el. 
svarstyklėmis, galime 
pasiimti iš namų. Maišus 
grąžiname iš karto. 
Lukšiai, Draugystės g. 72.                                              
Tel. 8 677 38 036.
Superkame nereikalingas 
knygas, tarybinius ir 
senesnius daiktus.          
Tel. 8 699 45 009.
Perku nekondicinius 
grūdus kūrenimui.         
Tel. 8 616 58 390.

Žemės ūkio paskirties 
žemę, gali būti 
nesutvarkyti dokumentai, 
paveldėjimai, nuoma, 
skolos, apleista.              
Tel. 8 624 53 311.

TRANSPORTAS
Važiuojančius ir 
nevažiuojančius 
automobilius 
aukščiausia 
kaina, pasiimame 
patys, sutvarkome 
dokumentus.          
Tel. 8 625 08 683.
Automobilių (lengvųjų, 
autobusų, sunkvežimių, 
visureigių) supirkimas 
aukščiausia kaina, 
sutvarkome dokumentus, 
nevažiuojančius pasiimame 
savo transportu.                       
Tel. 8 624 36 612.
Įvairių markių 
automobilius. Gali 
būti nevažiuojantys. 
Atsiskaitome iš karto. 
Pasiimame patys.            
Tel. 8 690 25 066.
Brangiausiai naudotus, 
nevažiuojančius, 
angliškus, po eismo 
įvykio ar visiškai 

Atsinaujinusioje degalinėje „Olerex“ 
(Kauno g. 50, Girėnų k., Šakių r.) prekiaujama 

pilstomu AdBlue tirpalu

UAB „Lukšių pieninė“ 
reikalingi

gamybos 
darbininkai (-ės)

Skambinti darbo dienomis 
nuo 9 iki 16 val.

 
Tel. 8 655 57 909.

UAB „Samsonas“ reikalingi:

darbuotojai 
gamyboje, 
fasuotojai, 

fasavimo linijos 
operatorius.

Darbo vieta: Sirvydų k., 
Lekėčių sen., Šakių r.

Iš Šakių veža autobusas.

Tel. 8 698 51 895
       (8 345) 47 800.

spalio 29 d.

06:35 „CSI. Majamis“.
07:30 „Mano virtuvė geriausia“.
08:40 „Stoties policija“.
09:40 „Paskutinis faras“.
10:35 „Kobra 11“.
11:35 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
12:35 „Visa menanti“.
13:35 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Kobra 11“.
18:30 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
21:00 F. „Karys“. 1998 m. Veiks-
mo trileris. Didžioji Britanija, JAV. 
Rež.: Paul W.S.  Anderson. Vaid.: 
Jason Scott  Lee, Kurt  Russell , 
Connie Nielsen, Gary  Busey.
22:55 F. „Moteris-Katė“. 2004 m. 
Veiksmo filmas. Australija, JAV. 
01:00 „Visa menanti“.
01:50 „Detektyvų istorijos“.

spalio 30 d.

06:25 „CSI. Majamis“.
07:20 „Mano virtuvė geriausia“.
08:30 „Stoties policija“.
09:30 „Paskutinis faras“.
10:25 „Kobra 11“.
11:25 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
12:25 „Visa menanti“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
20:30 Laba diena. 
21:00 F. „Padangių riteriai“. 
N14. 2005 m. Veiksmo filmas. 
Prancūzija. Rež.: Gérard  Pires. 
Vaid.: Benoit  Magimel, Clovis  
Cornillac, Geraldine Pailhas.
23:10 F. „Karys“. 1998 m. Veiks-
mo trileris. Didžioji Britanija, JAV. 
Rež.: Paul W.S.  Anderson. Vaid.: 
Jason Scott  Lee, Kurt  Russell.
01:10 „Visa menanti“.
02:00 „Detektyvų istorijos“.

ANTRADIENIS

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Stilius. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
16:40 Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 (Ne)emigrantai. 
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Nacionalinė ekspedicija. 
22:30 Dviračio žinios.
23:00 Užverbuotas.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Tėčio reikalai. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:10 Neužmiršti. 
02:00 LRT radijo žinios.

TREČIADIENIS

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė 
policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 Vartotojų kontrolė. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
16:40 Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Gyvenimo spalvos.
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Ypatingas būrys. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Dingę be žinios.
23:45 Komisaras Reksas.
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Stilius.
02:00 LRT radijo žinios.
02:05 Klauskite daktaro. 

06:25 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Namas“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“.
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Prieš srovę“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 F. „Pašalintieji“. 
23:55 „Rezidentas“.
00:55 „X mutantai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:25 „Rezidentas“.
04:15 „Kietuoliai“.
04:40 „Svotai“.

06:10 „Televitrina“. 
06:25 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Prieš srovę“.
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Gero vakaro šou“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“. 
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 F. „Maištas“. JAV, veiksmo, 
2015. 
22:25 „Vikinglotto“. 
23:50 „Rezidentas“.
00:50 „X mutantai“.
01:45 „Rouzvudas“.
02:35 „Amerikiečiai“.
03:25 „Rezidentas“.
04:15 „Kietuoliai“.
05:05 „Svotai“.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Rimti reikalai 2“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva.
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Bus visko. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 F. „Kaip diena ir naktis“. 
2010 m. Veiksmo komedija. JAV. 
00:45 „Begėdis“.
01:50 F. „Visi nori Nikolės“. 2018 
m. Trileris. Didžioji Britanija, JAV. 
Rež.: Mathew Cullen. 

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Rimti reikalai 2“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2. 
20:00 Šiandien. Po metų. 
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 F. „Nakties šešėliai“. 2012 
m. Komedija. Australija, JAV. Rež.: 
Tim Burton. Vaid.: Johnny  Depp, 
Michelle Pfeiffer, Helen  Bonham 
Carter, Eva Green.
00:45 „Begėdis“.
01:50 F. „Kaip diena ir naktis“. 
2010 m. Veiksmo komedija. 
03:35 Programos pabaiga.

Redakcija už skelbimų ir užsakomųjų 
straipsnių turinį neatsako.

Žemdirbių 
dėmesiui!

Didmeninė 
prekyba naftos 

produktais: 
Dyzelinas, 

žymėtas kuras, 
skirtas žemės ūkiui. 
Pristatome į vietą.

Tel. 8 698 03 340.

Nemokamos psichologo konsultacijos telefonu 
pozityvios tėvystės klausimais.

 "Tėvų linija" veikia darbo dienomis nuo 17 iki 21 val. 

, Tiražo Nr. 1229 Data: 2019 10 27
41, 28, 20, 38, 63, 67, 32, 43, 73, 48, 02, 39, 27, 14, 29, 52, 61,
50, 18, 08, 36, 62, 75, 35, 59, 53, 15, 40, 72, 42, 37, 34, 49, 33,
21, 19, 30, 17 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 74, 13, 06, 54,
05, 57, 55, 60, 11, 45, 24, 64, 69, 07 (visa lentelė)

Laimėjimai:
0431329, 0069715 Automobilis 
JEEP COMPASS
024*435, 001*325 Dėmių šalinimo 
piešt. ELECTROLUX
048*670, 035*912, 040*522, 
020*551, 004*597, 017*899, 
045*731, 0328628, 0374664, 
0321279, 0294533, 0427667 
Išmanioji apyrankė Xiaomi
045*754, 042*556 Kavos aparatas 
Delonghi
004*520, 0199147, 0119601, 
0425921, 0163608, 0355044,
011*076 Knyga NEREGĖTA 
LIETUVA

024*279 Kompiuteris LENOVO 
IdeaPad N4000
009*242, 023*101 Kuponas 
degalams Circle K
011*736, 028*676 Kuponas 
plovyklai Circle K
035*066, 008*445, 001*260, 035*826 
Pakvietimas į TV studiją
003*820 Planš. komp. Samsung 
TAB A T290
025*987, 040*361, 034*224 Radijo 
žadintuvas Thomson
032*137 Siurblys-šluota BOSCH 
BBH22041
025*585 Telefonas Samsung 
Galaxy A10
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spalio 31 d.

06:00 „CSI. Majamis“.
06:55 „Mano virtuvė geriausia“.
08:15 „Stoties policija“.
09:15 „Paskutinis faras“.
10:15 „Daktaras Richteris“.
11:25 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
12:25 „Visa menanti“.
13:25 „Mano virtuvė geriausia“.
14:55 „Stoties policija“.
16:00 „Paskutinis faras“.
17:00 Info diena.
17:30 „Daktaras Richteris“.
18:35 „CSI. Majamis“.
19:30 „Privatus detektyvas 
Magnumas“.
20:30 Laba diena. 
21:00 F. „Kibernetinė zona“. 
1995 m. Fantastinis veiksmo 
filmas. JAV. Rež.: Fred Olen  Ray. 
Vaid.: Marc Singer.
22:50 F. „Padangių riteriai“. 2005 
m. Veiksmo filmas. 
00:55 „Visa menanti“.
01:45 „Detektyvų istorijos“.

lapkričio 1 d.

06:30 „Kalnų šventovė. Išgyventi 
Alpėse“.
07:30 Iš liūtukų - į liūtus karalius.
08:40 „Gyvūnijos stebuklai“.
11:00 F. „Gepardas, vardu 
Duma“. 2005 m. Nuotykių filmas 
šeimai. 
13:00 F. „Dvynys“. 1984 m. 
Komedija. Prancūzija. 
15:20 F. „Fantomas“. 1996 m. 
Veiksmo ir nuotykių komedija. 
17:20 F. „Tango ir Kešas“. 1989 
m. Veiksmo komedija. JAV. Rež.: 
Andrei  Konchalovsky, Albert  
Magnoli. Vaid.: Kurt  Russell , 
Sylvester  Stalone.
19:30 „Amerikietiškos imtynės“.
21:30 F. „Visa griaunantis“. 1993 
m. Veiksmo filmas. JAV. Rež.: 
Marco  Brabilla. Vaid.: Sylvester  
Stalone, Sandra  Bullock, Wesley  
Snipes.
23:50 F. „Pranašas“. 1999 m. 
Veiksmo filmas. JAV. Rež.: Fred 
Olen  Ray. Vaid.: Don ‚The Dra-
gon‘ Wilson, Barbara Steele.
01:35 „Detektyvų istorijos“.

lapkričio 2 d.

06:30 Laba diena.
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“.
08:30 Laba diena.
09:00 Sveikatos kodas. 
09:30 Sveikatos kodas televitrina.
10:05 „Varom!“.
10:40 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:45 „Ekstremalūs išbandymai“.
12:20 „Būk ekstremalas“.
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinari-
nės dvikovos“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. Nepa-
žįstami kraštai“.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. Nau-
jas pėdsakas“. 
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
CBet - Neptūnas. Tiesiogiai.
19:30 Muzikinė kaukė. 
22:05 F. „Apgaulės meistrai“. 2013 
m. Kriminalinis trileris. JAV, Pran-
cūzija. Rež.: Louis  Leterrier. Vaid.: 
Jesse Eisenberg, Mark Ruffalo, 
Woody Harrelson.
00:20 F. „Galutinis tikslas“. 2000 
m. Siaubo trileris. JAV, Kanada. Rež.: 
James Wong. Vaid.: Devon Sawa, 
Seann William  Scott, Amanda  
Detmer, Ali  Larter.

lapkričio 3 d.

06:30 Galiūnai. Pasaulio rąsto 
kėlimo čempionatas. Panevėžys 
(k). 2019 m. 
07:30 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“.
08:30 Tauro ragas. 
09:00 Tarptautinis galiūnų turny-
ras „Savickas Classic“. Panevė-
žys. 2019 m. 
10:05 „Varom!“.
10:40 „Afrika. Mirtinai pavojingi“.
11:45 „Ekstremalūs išbandy-
mai“.
12:20 „Būk ekstremalas“.
12:50 „Džeimio ir Džimio kulinari-
nės dvikovos“.
13:55 „Anthonis Bourdainas. 
Nepažįstami kraštai“.
14:55 „Muchtaro sugrįžimas. 
Naujas pėdsakas“.
15:55 „Pavojingi kaimynai“.
17:00 Betsafe–LKL čempionatas. 
Žalgiris - Juventus. Tiesiogiai.
19:30 „Tiltas“.
21:35 „Juodasis sąrašas“.
22:30 „Gyvi numirėliai“.
23:30 F. „Visa griaunantis“. 1993 
m. Veiksmo filmas. JAV. 
01:45 F. „Galutinis tikslas“. 2000 
m. Siaubo trileris. JAV, Kanada. 
Rež.: James Wong.

KETVIRTADIENIS

06:02 Labas rytas, Lietuva.
09:20 Senis.
10:25 Štutgarto kriminalinė policija.
11:10 Komisaras Reksas.
12:00 (Ne)emigrantai. 
13:00 Klauskite daktaro. 
13:58 „Keno Loto“.
14:00 Žinios. 
16:40 Ponių rojus.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Klauskite daktaro. 
19:30 Daiktų istorijos. 
20:25 „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
21:00 Dienos tema.
21:20 Sportas. Orai.
21:29 Loterija „Jėga“.
21:30 Gyvenk be skolų. 
22:30 Dviračio žinios. 
23:00 Bankas.
24:00 Mūsų gyvūnai. 
00:30 Bloga mergaitė. 
01:00 LRT radijo žinios.
01:05 Vakaras su Edita.

PENKTADIENIS

06:05 Tūkstantmečio vaikai. 
07:00 Gustavo enciklopedija. 
07:30 F. „Loraksas“.
09:00 F. „ Akių lygyje“.
10:35 F. „Ernis – šiaurės miškų 
vaiduoklis“.
11:30 F. „Pranciškus – popiežius iš 
Naujojo pasaulio“.
12:25 Gražiausios poetų dainos. 
14:00 Gyvenimo spalvos.
15:00 Visų Šventųjų diena. Šv. 
Mišių tiesioginė transliacija iš 
Antakalnio kapinių.
16:15 100 metų kartu. 
17:25 „Keno Loto“.
17:30 Žinios. 
18:00 Kas ir kodėl? 
18:30 Visi kalba. 
19:30 Beatos virtuvė. 
20:25 Loterija „Keno Loto“.
20:30 Panorama.
20:59 Loterija „Jėga“.
21:00 Auksinis protas. 
22:25 F. „Brexitas“. Karas be 
taisyklių“.
00:05 Daiktų istorijos. 
01:00 LRT radijo žinios.

ŠEŠTADIENIS

06:05 Daiktų istorijos. 
07:00 Mūšio laukas. 
07:25 F. „Rikas, Oskaras ir širdies 
graužatis“.
09:00 Labas rytas, Lietuva.
12:00 F. „Hipopotamai. Afrikos 
upių milžinai“.
12:55 Neįtikėtinos gyvūnų drau-
gystės.
13:50 Džesika Flečer
15:28 Loterija „Keno Loto“.
15:30 Žinios. 
15:45 Sveikinimų koncertas.
17:30 Žinios. 
18:00 Euromaxx. 
18:30 Vakaras su Edita. 
19:30 Stilius.
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Šok su žvaigžde. 
23:10 F. „Amžinybė“.
01:10 F. „Brexitas“. Karas be 
taisyklių“.
02:45 Hipopotamai. Afrikos upių 
milžinai.
03:40 Neįtikėtinos gyvūnų drau-
gystės
04:25 Džesika Flečer.

SEKMADIENIS

06:05 Nacionalinė ekspedicija. 
07:00 Šventadienio mintys. 
07:30 Klausimėlis.
08:00 Tėčio reikalai. 
08:30 Ryto suktinis.
09:00 Hanso Kristiano Anderse-
no pasakos. 
10:00 Gustavo enciklopedija.
10:30 Tūkstantmečio vaikai. 
11:30 Mūsų gyvūnai.
12:00 Didžiosios pasaulio upės.
12:55 Gyvūnų dinastijos. Kitu kampu.
13:45 Puaro.
15:28 „Keno Loto“.
15:30 Žinios. 
15:45 Istorijos detektyvai. 
16:30 Gyvenk be skolų. 
17:30 Žinios. 
18:00 Duokim garo! 
19:30 Savaitė. 
20:25 „Keno Loto“ ir „Jėga“.
20:30 Panorama.
20:52 Sportas. Orai.
21:00 Savaitė su „Dviračio 
žiniomis“. 
21:30 Bloga mergaitė. 
22:30 F. „Mulai“.
24:00 F. „Alisa“.
01:45 Didžiosios pasaulio upės.
02:35 Gyvūnų dinastijos. Kitu kampu.
03:25 Tėčio reikalai. 

06:25 „Transformeriai. Maskuotės 
meistrai“.
06:55 „Čipas ir Deilas skuba į 
pagalbą“.
07:25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
07:55 „Gero vakaro šou“. 
08:55 „Meilės sūkuryje“.
10:00 „Meilės simfonija“.
12:00 „Svotai“.
13:00 „Pažadėtoji“.
15:00 „Simpsonai“.
16:00 „TV3 žinios“. 
16:30 „TV Pagalba“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „Farai“. 
20:30 „Moterys meluoja geriau“.
21:00 „TV3 vakaro žinios“. 
22:00 F. „Maikas ir Deivas ieško 
pamergių“. 
00:05 F.“Mara“. 
02:00 „Rouzvudas“.
02:50 „Amerikiečiai“.
03:45 „X mutantai“.
04:35 „Kietuoliai“.
05:00 „Svotai“.

06:20 „Televitrina“. 
06:35 „Aladinas“.
07:05 „Ančiukų istorijos“.
07:35 „Pokahonta“.
09:10 F. „Šuo, kuris išgelbėjo 
Heloviną“. 
11:00 F. „Monstrų šeimynėlė“. 
12:50 F. „Mažasis vampyras“. 
14:30 F. „Ponas Bynas“. 
16:10 F. „Veidrodėli, veidrodėli“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 F. „Namo su laikrodžiais 
paslaptis“.
21:45 F. „Egzodas. Dievai ir kara-
liai“. Ispanija, JAV, drama, veiksmo, 
nuotykių, 2014. 
00:50 F. „Devynioliktasis stalas“. 
JAV, komedija, drama, melodrama, 
2017. 
02:20 F. „Maištas“. JAV, veiksmo, 
2015. Rež.: John Lyde, Vaidina: 
Matthew Reese, Dolph Lundgren, 
Danielle Chuchran, Chuck Liddell, 
Michael Flynn ir kiti. 
03:50 F. „Pašalintieji“. Kanada, tri-
leris, 2015. Rež.: Michel Poulette, 
Vaidina: Devin Kelley.

06:15 „Televitrina“. 
06:30 „Ančiukų istorijos“.
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Virtuvės istorijos“. 
09:00 „Gardu Gardu“. 
10:00 „Būk sveikas!“. 
10:30 „Penkių žvaigždučių 
būstas“.
11:00 „Misija: dirbame sau“. 
11:30 „Mano pinigai“. 
12:00 F. „Fiksikai. Didžioji 
paslaptis“.
13:35 F. „101 dalmatinas“.
15:45 „Ekstrasensai. Stipriausių 
mūšis“.
17:25 „Aplink Lietuvą. Žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:25 „Eurojackpot“. 
19:30 „Turtuolis vargšas“. 
21:00 F. „Padangių akis“. 
23:05 F. „Devintojo legiono 
erelis“. 
01:20 F. „Maikas ir Deivas ieško 
pamergių“. 
03:05 F. „Mara“. Didžioji Britani-
ja, trileris, siaubo, kriminalinis, 
2017. Rež.: Clive Tonge, Vaidina: 
Olga Kurylenko.

05:45 „Televitrina“. 
06:00 „Sveikatos medis“. 
07:00 „Vėžliukai nindzės“.
07:30 „Aladinas“.
08:00 „Ančiukų istorijos“.
08:30 „Svajonių ūkis“. 
09:00 „La Maistas“. 
10:00 „Pasaulis pagal moteris“. 
11:00 „Svajonių sodai“. 
12:00 F. „Bremeno plėšikai“.
13:40 F. „Gražuolė ir Sebastianas. 
Nuotykiai tęsiasi“.
15:40 F. „Meilės lažybos“.
17:30 „Visi mes žmonės“. 
18:30 „TV3 žinios“. 
19:30 „X Faktorius“.
22:00 F. „Operacija „Hunter Killer“. 
00:30 F. „Egzodas. Dievai ir kara-
liai“. Ispanija, JAV, drama, veiksmo, 
nuotykių, 2014. 
03:05 F. „Padangių akis“. Pietų Af-
rika, drama, trileris, karinis, 2015. 
Rež.: Gavin Hood, Vaidina: Faisa 
Hassan, Aisha Takow, Armaan 
Haggio, Helen Mirren.

06:00 „Mano gyvenimo šviesa“.
07:30 „Tomo ir Džerio šou“.
07:55 „Volkeris, Teksaso rein-
džeris“.
09:55 „Rozenheimo policija“.
10:55 „Rimti reikalai 2“.
11:25 „Supermamos“.
12:00 „Bjaurusis ančiukas 
Niujorke“.
13:00 „Paskolinta meilė“.
14:00 „Našlaitės“.
15:00 „Svajoklė“.
16:00 Labas vakaras, Lietuva. 
17:30 VIDO VIDeO. 
18:30 Žinios.
19:30 KK2.
20:00 Valanda su Rūta.
21:00 „Rimti reikalai 2“.
21:30 Žinios.
22:30 F. „Užslėptas grožis“. .
00:35 „Begėdis“.
01:40 F. „Nakties šešėliai“. 
03:30 Alchemija I. Kokia turi būti 
kultūros laida?
03:55 RETROSPEKTYVA. 

06:30 „Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai“.
07:00 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
07:25 „Tomo ir Džerio šou“.
07:50 F. „Princesė gulbė. Prince-
sė rytoj, piratė – šiandien“.
09:15 F. „Peliukas Stiuartas 
Litlis 2“.
10:45 F. „Monstrų namai“.
12:35 F. „Mano blogiausi metai 
mokykloje“.
14:25 F. „Septynios minutės po 
vidurnakčio“.
16:35 F. „Pelenės istorija“.
18:30 Žinios.
19:30 F. „Vaiduoklių medžiotojai“.
21:50 F. „Heraklis“. 
23:45 F. „Nuo sutemų iki aušros. 
Budelio duktė“. 2000 m. Siaubo 
trileris. JAV. Rež.: P.J.  Pesce. 
Vaid.: Marco  Leonardi, Temuera  
Morrison, Michael  Parks.
01:40 F. „Užslėptas grožis“. 2016 
m. Romantinė drama. JAV. Rež.: 
David Frankel. Vaid.: Will  Smith, 
Kate  Winslet, Helen  Mirren.
03:40 Programos pabaiga.

06:40 „Tomo ir Džerio šou“.
07:05 „Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai“.
07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:05 „Berniukas Blogiukas“.
08:30 Pažinimo klubas. 
09:00 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:30 „Ogis ir tarakonai“.
09:50 F. „Skūbis Dū. Cirko 
palapinė“.
11:30 F. „Klik! Arba gyvenimas 
pagreitintai“. 
13:45 F. „Pokštas arba saldai-
nis“. 
15:35 F. „Jaunavedžiai“.
17:25 Kelionių panorama. 
17:55 Gyvūnų pasaulis. 
18:30 Žinios.
19:30 F. „Šiurpuliukai“. 
21:35 F. „Kelionė į Žemės cen-
trą“. 2008 m. Nuotykių filmas. 
23:25 F. „Viskis, tango, fokstro-
tas“. 2016 m. Karinė drama II. 
JAV. Rež.: Glenn Ficarra, John 
Requa. Vaid.: Tina Fey, Margot 
Robbie, Martin Freeman.
01:30 F. „Heraklis“. 2014 m. 
Nuotykių filmas. JAV. Rež.: Brett 
Ratner. Vaid.: Dwayne Johnson, 
Ian McShane, John Hurt.

06:40 „Tomo ir Džerio šou“.
07:05 „Broliai meškinai. Nuotykių 
ieškotojai“.
07:35 „Šaunusis Skūbis-Dū“.
08:05 „Berniukas Blogiukas“.
08:35 „Tomo ir Džerio nuotykiai“.
09:00 Sveikatos namai.
09:55 F. „Didysis skrydis“.
11:45 „Ogis ir tarakonai“.
12:00 F. „Ponas būrio mama“. 
2009 m. Komedija šeimai. 
13:45 F. „Kaip valgyti keptus 
sliekus“. 2006 m. Nuotykių 
komedija. JAV. 
15:30 F. „Policijos akademija 2. 
Pirmoji užduotis“.
17:20 Teleloto. 
18:30 Žinios.
19:30 Šokio revoliucija. 
21:40 F. „Dvasia šarvuose“. 
2017 m. Veiksmo drama. 
23:45 F. „Nėra kur bėgti“. 1993 
m. Veiksmo filmas. JAV. Rež.: 
Robert Harmon. Vaid.: Kieran  
Culkin, Jean-Claude  Van Damme, 
Rosanna  Arquette.
01:35 F. „Viskis, tango, fokstro-
tas“. 2016 m. Karinė drama II. 
JAV. Rež.: Glenn Ficarra, John 
Requa. Vaid.: Tina Fey, Margot 
Robbie, Martin Freeman.

Redakcija už skelbimų 
ir užsakomųjų 

straipsnių turinį 
neatsako.

Uždek žvakutę Zanavykijos 
partizanams

Vėlinių dieną uždegti žvakutę – sena mūsų 
krašto tradicija. Tačiau lapkričio 1-ąją, kai 

kapinės skęsta gėlių ir žvakių jūroje – gausu 
vietų, kur tamsu ir tuščia, 

nors ten atgulę mūsų tautos didvyriai.
Jau septinti metai susiburiame akcijai, kurios 
metu lankomos gyvybes už Lietuvos laisvę 

paaukojusiųjų žūties vietos, tvarkomi jų kapai 
ir uždegamos pagarbos žvakutės.

Kviečiame ir Jus prisijungti! 

IŠVYKIMAS: lapkričio 2 d. 9.30 val. nuo 
Tremtinių memorialo Šakių kapinėse. Susirinkę 
pasiskirstysime į grupes, kad būtų aplankytos 

atminimo vietos visame rajone.

Kilus klausimams kviečiame susisiekti:  el.p. 
tremtinys.lpkts@gmail.com, tel. 8 614 85 117.

PRISIMINK  PROTĖVIUS
Kaip ir kasmet Vėlinių oktavos laikotarpiu 

(lapkričio 1–8 dienomis) Sintautų akademija 
kviečia aplankyti ir sutvarkyti senąsias

Sintautų valsčiaus kaimų kapinaites ir pagerbti 
žuvusius partizanus.

Akciją koordinuoja:
Gustainiškių bendruomenė  – Gustainiškių ir Bukšnių kaimo II kapinai-
tės, koordinatorė - A. Alkevičienė,  tel. 8 652 97 202;

Panovių bendruomenės centras - Gyliškių, Jundilų, Kasikėnų, Žaltynų 
kaimų kapinaitės, koordinatorius B.Vainius,  tel. 8 686 19 304;

Sintautų kultūros centras –  Kirmiškių, Santakų katalikų ir liuteronų 
kaimo kapinaitės, 
koordinatorė  E. Bingelienė, tel. 8 623 10792;

Sintautų mokykla - rezistentų kapai ir senosios prūskapinės Sintautuo-
se, lapkričio 5-8 dienomis,  koordinatorius V.Strolys, tel. 8 612 50 244;

Sintautų seniūnija – Bridžių, Mockupių, Smilgių, Šuopių kaimų kapi-
naitės, koordinatorius 
K.Birbilas, tel. 8 685 52451
 
Sintautų akademija – Balseliškių, Barandų, Braškių, Bukšnių I, Demšių, 
Duobiškių, Ežeriūkų, Kušlikių, Naudžių (pilkalnio), Naudžių, Papartynų,  
Pariebių, Pavilktinių, Ragožių, Skardupių, Starkų, Šlamų, Šunkarių, 
Šurpaulių, Vaitiekupių, Voverių I, Voverių II („milžinų kapai“) kaimų ka-
pinaitės - koordinuoja  J. Kasparaitis, V.Girdauskas, tel. 8 687 78 860; 

Skaisgirių bendruomenė - Skaisgirių kaimo I ir II kapinaitės, koordina-
torė E. Kudirkienė, tel. 8 679 24245;

Šakių savivaldybės administracijos Kultūros ir turizmo skyrius – Vilke-
liškių kaimo kapinaitės, koordinatorė A. Papievienė, tel. 8 687 39 419;

Veršių bendruomenės centras – Rūgių, Menkinių, Pikžirnių, Veršių, 
Senųjų Zyplių kaimų kapinaitės, koordinatorė L. Auštrienė, tel. 8 671 
25824; 

Sintautų akademija, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos 
Šakių skyrius bei Vilniaus zanavykų bendrija kviečia  aplankyti ir 
pagerbti Tauro apygardos Žalgirio rinktinės Laisvės  kovotojų žūties, 
amžinojo poilsio ar atminties vietas visame rajone bei uždegti žvakutę 
Zanavykijos partizanams. Sintautų akademija planuoja apsilankyti 
Giedručiuose, Liepalotuose, Endrikiuose, Liaušių miške, Panoviuose, 
Kasikėnuose, Sintautuose, Suodžiuose, Gražiškiuose, Barzduose,  
Skaisgiriuose. Tremtinių bei politinių kalinių iniciatyvos organizatoriai 
pakvies į kitus krašto kampelius (koordinuoja R.Duobaitė-Bumbulienė, 
tel. 8 614 85117,                   
V. Girdauskas, tel. 8 687 78 860,  K. Vaičiūnas, tel. 8 614 12772). 

Renkamės lapkričio 2 d. 9. 30 val. 
Šakių kapinėse prie memorialo Genocido aukoms atminti.

Visus, neabejingus protėvių atminimui ir galinčius bent kuo prisi-
dėti prie šios akcijos (darbu, transportu, įrankiais, žvakutėmis ar 

kt.), kviečiame  kreiptis į akcijos koordinatorius. 

Šaudymo varžybos Šv. Huberto 
dienai paminėti 

Lapkričio 3 d. Šakių r., Kriūkų sen., 
Zygmantiškės k. (Mindaugo Kriščiūno šaudykla)

1 rungtis: Stendinis šaudymas.
Medžiotojų lygoje bus 50 įskaitinių skriejančių taikinių, skrydžiai lengvi, 
orientuoti medžiotojams. Startinis mokestis – 15€, apdovanojamos 
pirmos penkios vietos. Varžybos vyks pagal Compak Sporting taisykles.
2 rungtis: Šaudymas į taikinį.
Šaudymas į taikinį (šerną) lygiavamzdžiu šautuvu. Įskaitiniai 5 šūviai. 
Atstumas iki taikinio 35 metrai. Startinis mokestis 5€.
3 rungtis: Ekstremalaus vairavimo rungtis.
Skirta medžiotojams, norintiems išbandyti ekstremalų vairavimą ir 
pagerinti vairavimo įgudžius. Specialiai parengtoje trasoje bus galima 
pravažiuoti visureigiu, įskaitai bus fiksuojamas laikas.
Kviečiame dalyvauti.

Kontaktai: Benas – 8 609 91 877,  
Mindaugas – 8 623 37 327

Registracija nuo 9 val.
Renginio atidarymas 9.30val.
Varžybų pradžia 9.45 val. 

„Draugą“ galite užsiprenumeruoti 
AB „Lietuvos pašto“ skyriuose, redakcijoje 

bei internetu
 www.prenumerata.drg.lt
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Orai spalio 29 – lapkričio 3 d.

Antradienį vietomis numatomas trumpas 
lietus, kai kur su šlapdriba. Pūs nemalonus 
vakarų, šiaurės vakarų vėjas. Naktį žemiau-
sia temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio 
iki 4 laipsnių šilumos. Dieną oras sušils vos 

iki 5–9 laipsnių šilumos.
Trečiadienį oras dar labiau atvės. Naktį beveik visur pašals 
iki 0–4 laipsnių šalčio. Dieną bus 4–7 laipsniai šilumos. 
Vidutinio stiprumo vėjas pūs iš šiaurės vakarų, vakarų.
Ketvirtadienį daug kur palis, kai kur su šlapdriba. Naktį 
pūs 5–10 m/s, dieną – 7–12 m/s pietvakarių, vakarų 
vėjas. Naktį temperatūra svyruos nuo 1 laipsnio šalčio 
iki 4 laipsnių šilumos. Dieną termometrai rodys 5–10 
laipsnių šilumą.
Lapkričio pirmosiomis dienomis žymesnių orų permainų 
neturėtų įvykti. Dažnai sulauksime kritulių, daugiausia 
lietaus, o malonesnė šiluma sugrįžti neskubės.

Saulė:
teka 08.13
leidžiasi 17.52
Dienos ilgumas: 09.39
Mėnulis: jaunatis

Varduvininkai
Ermelinda, Gelgaudas,
Tolvydė, Violeta, Narcizas

Benignas, Mąstvilas, 
Tanvilė, Liucilė
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Fotografas: 
Darius Pavalkis, tel. 8 601 13 444
12 psl., 3 spaudos lankai, leidžiamas 
antradieniais ir penktadieniais. 

Apie renginius plačiau www.drg.lt/renginiai

Renginiai rajone

Hubertas, Martynas, Silvija, 
Vydmantas, Norvainė

2 d.

3 d.

Agrikola, Karolis, Modesta, 
Vitalis, Eibartas, Vaidmina, 
Vitalijus, Vitalius

4 d.

Gedartas, Gedilė, 
Valentas, Valys

lapkričio 5 d.

Lapkričio 5 d. 19 val. Kudirkos Naumiesčio kultūros centre – 
Tado Vidmanto komedija „Pats sau milijonierius“. Bilieto kaina 5 eurai.

lapkričio 8 d.
Lapkričio 8 d. 16 val. Zyplių dvaro centriniuose rūmuose vyks 
Birutės Jakštienės-Šniaukštienės jubiliejinės tapybos darbų parodos 
atidarymas.

lapkričio 7 d.

Lapkričio 7 d. 15 val. Zanavykų muziejuje  vyks dailininko 
Vytauto Kasiulio litografijų parodos „Lietuvis Paryžiuje“ atidarymas. 
Parodą pristatys Vytauto Kasiulio dailės muziejaus darbuotoja Aušra 
Razbadauskienė, edukacinį užsiėmimą „Paryžiaus gatvių personažai“ 
ves Vaida Radytė-Žiūrienė.

Ant pastato stogo nutūpė varnas
Praėjusią savaitę Šakių 
miesto gyventojų dėmesį 
patraukė sujudimas ant 
parduotuvės „Aibė“ 
(anksčiau vadintos „Rū-
tos“ vardu) stogo. Čia 
nutūpė ir savo vietą atra-
do naujas skulptoriaus 
Kęstučio Dovydaičio 
meno kūrinys – varnas, 
sukurtas pagal unikalią 
origami techniką. 

Paaiškėjo, kad tai K. Do-
vydaičio ir UAB „Gulbelė“ 
vadovo Arūno Tarnausko 
kartu subrandintas ir įgy-
vendintas projektas, skir-
tas ne tik miestui papuošti, 
bet ir nuotaikai pakelti. 
2013 m. parodoje „Origa-
mi į erdvę“ skulptorius 
pristatė savo vizualizacijas 
miesto erdvėse. Čia pirmą 
kartą buvo pristatytas ir 
varnas, tupintis ant „Ai-
bės“ pastato stogo. Tad 
praėjo nemažai laiko, kol 
kūrybiška mintis tapo 
kūnu. Ir ne bet kokiu – ne 
iš popieriaus, o iš metalo  
išlankstytu origami, iš tolo 
pritraukiančiu šakiečių ir 
miesto svečių žvilgsnį, 
kviečiančiu pakelti akis į 
dangų.

„Svarbu nors kartais 

pažvelgti į viską iš toliau 
ir matyti plačiau“, – dėstė 
savo filosofiją UAB „Gul-
belė“ vadovas, tikintis, kad 
ant stogo išdidžiai tupintis 
paukštis taps dar vienu 
miesto istoriją pasakojan-
čiu objektu.

Pasak jo, juodasis var-
nas, simbolizuojantis iš-
mintį ir ilgaamžiškumą, 
tiek miestiečiams, tiek 

miesto svečiams primins 
apie praeities ir dabarties 
ryšį, kurį būtina išlaikyti 
užtikrintai žiūrint į ateitį. 

Nors anksčiau būdavo 
manoma, kad varnas – 
nelaimės šauklys, suke-
liantis blogas emocijas, 
tačiau K. Dovydaitis šiais 
prietarais netiki ir sako, 
kad varnas skulptūrai pa-
sirinktas kaip pats protin-

giausias paukštis, kurio 
juoda spalva reiškia in-
telektą, jėgą, pranašumą, 
mąstymą. Jo teigimu, pati 
idėja buvo pradėta įgy-
vendinti praėjusių metų 
lapkritį, tačiau skulptūros 
sukūrimas – netrumpas 
procesas, todėl užtruko 
metus laiko. 

„Draugo“ inf.   

Tikimasi, kad juodasis varnas, simbolizuojantis išmintį ir ilgaamžiškumą, taps dar vienu 
miesto istoriją pasakojančiu objektu.

Senjorai panoro daugiau 
sužinoti apie internetą 

Pernai sėkmingai 
startavusi akcija „Sen-
jorų dienos internete“ 
sugrįžo ir šiemet. Visą 
praėjusią savaitę Šakių 
viešojoje bibliotekoje ir 
jos filialuose vyresnio 
amžiaus žmonės tobuli-
no savo skaitmeninius 
įgūdžius – kasdien 
tiesioginės transliacijos 
iš Lietuvos nacionalinės 
Martyno Mažvydo bi-
bliotekos metu klausėsi 
parnešimų aktualiomis 
temomis, galėjo užduoti 
ir gauti atsakymus į 
rūpimus klausimus. 

Tiesioginės transliaci-
jos prasidėjo spalio 21d. 
11 val., jas vedė gerai žino-
mas žurnalistas Henrikas 
Vaitiekūnas. Pirmą die-
ną, pasikvietęs ekspertą, 
aptarė bene aktualiausią 
senjorams temą – elek-
troninio recepto naudą, o 
apie technologijų pagal-
bą ir naudą sportuojant 
patarimus dalino aerobi-
kos Lietuvoje pradininkė 
Joana Bartaškienė. Pasak 
Šakių viešosios bibliote-
kos darbuotojos Kristi-
nos Stankevičienės, šios 
transliacijos paklausyti 
susirinko apie 20 senjorų. 

„Žmonės atėjo pa-
siklausyti ir kitų temų, 
pavyzdžiui, kaip techno-
logijos padeda planuoti 
keliones. Lietuvos ban-
kų asociacijos ir finan-

sų ekspertai pasidalino 
paprastais ir praktiškais 
patarimais, kaip interne-
te saugiai atlikti pinigi-
nes operacijas. Naudinga 
žmonėms buvo išgirsti, 
kaip saugiai bendrauti so-
cialiniuose tinkluose“, – 
pasakojo K.Stankevičienė.

Paskutinę dieną norin-
tys galėjo pasiklausyti kur 
kas praktiškesnės temos 
– apie išmanųjį daržą. Pa-
tarimais ir rekomendacijo-
mis apie sodo paruošimą 
žiemai dalinosi dr. Algir-
das Amšiejus.

Transliacijų vedėjas 
H.Vaitiekūnas paminėjo, 

kad ir pasibaigus akcijai 
„Senjorų dienos interne-
te“ ji nesustoja: „Kreipki-
tės į savo vietovės bibli-
otekininkus, manau, jie 
visuomet ras galimybę ir 
padės surasti visą reikia-
mą informaciją apie tai, 
kaip naudotis kompiute-
riais, išmaniaisiais tele-
fonais.“

Užkalbinta šakietė 
Nijolė Aleksienė, atėju-
si pasiklausyti ne vienos 
temos, tvirtino, kad yra 
nuolatinė Šakių viešosios 
bibliotekos skaitytoja.

„Man apie informa-
cines technologijas dar 

trūksta žinių, todėl ir at-
ėjau pasiklausyti tiesio-
ginių transliacijų. Jose 
dalyvavę savo sričių spe-
cialistai ir žinomi Lietuvos 
žmonės man priminė, kuo 
turėčiau labiau domėtis, 
į ką dar labiau gilintis ir 
tobulėti“, – sakė N. Alek-
sienė ir pridūrė, kad yra 
filmofilė ir savarankiškai 
išmoko, kaip internete 
susirasti ir žiūrėti filmus 
bei kaip naudotis Viber 
programėle, kad galėtų 
bendrauti su dukra, esan-
čia užsienyje. 

„Draugo“ inf.

Akcija „Senjorų dienos internete“ sulaukė ir šakiečių dėmesio: visą savaitę jie mokėsi 
drąsiai jaustis skaitmeninėje erdvėje, pažinti grėsmes ir netikras žinias, saugiai ir at-
sakingai naudotis aktualiomis elektroninėmis paslaugomis. 

Lapkričio 7 d. 17 val. Šakių viešojoje bibliotekoje  – „Spalvoti 
vakarai“. Ateik spalvinti! Vakarai vyks kiekvieną ketvirtadienį. 
Informacija tel. 8 621 17 237.

Lapkričio 8 d. 18 val. Kudirkos Naumiesčio kultūros centre 
– Literatūrinis dviejų aktorių spektaklis „Vaižgantas kaip Viešpaties 
diena“. Išankstinis bilietas 5 eurai, renginio dieną – 7 eurai, 
moksleiviams – 3 eurai.

VYTAUTO KAZIO 
JANUŠKEVIČIAUS 

ŠAUDYMO CENTRAS
PASLAUGOS

Šaudymas į „bėgantį šerną“ 30 m 
atstumu su savo šautuvu ir šoviniais 

Šaudymas 35 m atstumu į stovintį 
taikinį su savo šautuvuir šoviniais 

Šaudymas pistoletu su savo ginklu į įvairius taikinius
Šaudymas 100 m atstumu su graižtviniu šautuvu

Ausinės, akiniai
Optikos sureguliavimo stovas

Šaudymas iš lanko
Pneumatinis (orinis) šaudymas

Šašlykinė

Būtina išankstinė registracija (1 dieną prieš) 
Tel. 8 698 03 340.

D. Pavalkio nuotr.

D. Pavalkio nuotr.


