Kai kaimynai nevengia
taurelės
„Vonios patalpa buvo kaip po
karo: kalnai panaudoto tualetinio popieriaus, nuversta
skalbimo mašina, nulaužtas jos įvadas, iš
kurio kliokė vanduo.“
Vincas
Dabravolskis
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Žemdirbius užklupę gaisrai įžiebė
diskusijas apie savanorystę

Maximalistai

Ta p t i „ L i e t u v o s
Maximalistu“ kandidatavo daugiau nei 500
talentingų Lietuvos vaikų, tačiau iš jų buvo atrinkti tik 74. Tarp nugalėtojų – du mūsų rajono
moksleiviai. Papildoma
stipendija visuomeniškumo kategorijoje skirta Gustei Žukauskaitei
iš Lukšių, o skatinamoji
stipendija pažangumo
kategorijoje – Tomui
Ignatavičiui iš Gelgaudiškio.

Rita PLAUŠINAITYTĖ ŠERKŠNIENĖ

Praėjusį ketvirtadienį
rajono žemdirbiams
teko grumtis su ugnimi. Užsidegė Šakių
seniūnijos Pakorbūdžių kaime esančios
ūkininko ražienos ir
bendrovei priklausančios siloso tranšėjos
(Gelgaudiškio sen. Pajotijų k.). Abu gaisrai
užgesinti nedelsiant,
tačiau jų gesinimo
aplinkybės visuomenėje sukėlė diskusijas
dėl šiek tiek primirštos
savanorių ugniagesių
gelbėtojų veiklos.
Į gaisro židinį Pakorbūdžių kaime atvyko Lukšių ir Sintautų
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Iškovojo sidabrą

Pakorbūdžių kaime užsidegus ražienoms, ugniagesiams padėti nedelsdami atvažiavo smulkių ūkių darbininkai,
kurie aparė gaisravietę, kad liepsna nepasiglemžtų čia pat esančio avižų lauko ir sodybos.

Šakiečiai prisilietė prie savo
miesto laiko ženklų
Asta Saulė ŠULSKYTĖ

Skaitytojų nuomonė

Ar pasitikite
ugniagesiais gelbėtojais?
Zita iš Žvirgždaičių:

Pasitikiu. Man asmeniškai kviestis ugniagesių gelbėtojų neprireikė.
Kaip dirba ugniagesiai, matau per
televizorių, tai galiu pasakyti, kad
kai kurie į gaisrą reaguoja greitai ir
dirba gerai, kiti – ne. Bet šiaip tai
pasitikiu visomis specialiosioms
tarnybomis.

Mindaugas iš Šakių:

Ir paties butas maždaug prieš 15
metų buvo užsidegęs. Tuomet ugniagesiai greitai sureagavo į iškvietimą
ir atvažiavo. Manau, kad jie savo
darbą dirbo gerai. Dabar neteko susidurti su ugniagesiais. Kaip sakoma,
visą laiką šimtu procentu nebūsi
patenkintas viskuo.

Praėjusį penktadienį
Zanavykų muziejus
pakvietė į teatralizuotą
ekskursiją „Nepriklausomybės metų ženklai
Asta Saulė ŠULSKYTĖ

Artėjant naujiems mokslo metams prekybos
centrai pirkėjus masina
įvairiomis mokyklinių
prekių akcijomis. Pastaraisiais metais stebima
tendencija, jog tėvai neskuba apsipirkinėti, nes
vieni ieško brangesnių
ir kokybiškesnių prekių,
stengdamiesi iš karto
supirkti visus mokyklinius reikmenis, kiti savo
atžalas aprūpina tik būtiniausiomis priemonėmis,
tikėdamiesi likusias
įsigyti praėjus didžiajam
pirkimo bumui. Nepaisant to, skaičiuodami visi
tvirtina, kad išleisti vaiką
į mokyklą nėra pigu.
Daugiausiai susidomėjimo mokyklinėmis prekėmis sulaukiama prieš pat
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senuosiuose Šakiuose“,
kurios tikslas – aplankyti Šakių mieste esančius
Nepriklausomybės
metų objektus ir prisiminti jau išnykusius.
Nemažas būrys šakiečių

Rugpjūčio 10–12 d.
Prancūzijoje vyko Europos klasikinio štangos
spaudimo čempionatas,
kuriame susirungė apie
300 sportininkų iš 23
Europos šalių. Lietuvos
rinktinės garbę gynė
penki sportininkai. Tarp
jų – du šakiečiai iš sporto klubo „Fortūna“. Vidmantas Baublys (svorio kategorija 59 kg),
iškėlė 85 kg. Rimantas
Simokaitis (svorio kategorija 120 kg) išspaudė
170 kg svorio štangą.
Veteranų varžybose jie
abu iškovojo sidabro
medalius.
ISSN 2538-8355 (online)

ryžosi į savo miestą
pažvelgti ne tik pasikartodami istorinius faktus,
bet ir išgyvendami
įspūdžius teatralizuotoje ekskursijoje.

 3 psl.

Apsipirkimas mokyklai
prasideda nuo akcijų

Pastaraisiais metais stebima tendencija, jog tėvai neskuba apipirkti savo atžalų mokyklai. Daugiausiai susidomėjimo mokyklinėmis prekėmis sulaukiama prieš pat rugsėjo
1-ąją ir iškart po jos.

draugas
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KRIMINALAI
Sumušė
Rugpjūčio 9 d. į Šakių ligoninę atvyko
neblaivi Vilniaus gyventoja (gim. 1984 m.).
Ji nurodė, kad tą pačią dieną 6.45 val. vestuvių šventėje, vykusioje Sudargo seniūnijos Margiškių kaime
esančioje sodyboje, nepažįstami asmenys vieną kartą
kumščiu trenkė jai į veidą ir koja spyrė į pilvą. Moteriai
buvo diagnozuotas veido ir galvos sumušimas, viršutinės ir apatinės lūpos nubrozdinimas, pilvo sienos
sumušimas. Vilnietė išleista gydytis į namus.
Rugpjūčio 11 d. apie 11 val. į policiją kreipėsi Valstybės sienos apsaugos tarnybos prie LR VRM Pagėgių
pasienio rinktinės Kudirkos Naumiesčio pasienio
užkardos pasienietis, vidaus tarnybos puskarininkis
(gim. 1987 m.), kuriam nustatytas vidutinis girtumo
laipsnis (1,42 prom.). Pasienietis nurodė, kad tos pačios dienos naktį, apie 2 val., Kudirkos Naumiestyje
svečiuojantis pas pažįstamą, jį sumušė iš matymo
pažįstamas asmuo. Nukentėjusysis dėl kirstinės žaizdos galvoje gydomas ambulatoriškai. Aplinkybės
tikslinamos.
Dingo
Rugpjūčio 10 d. į policiją kreipėsi Barzdų miestelio
gyventoja (gim. 1956 m.), kuri pranešė, jog nuo šių
metų rugpjūčio 6 d. nepavyksta susisiekti su broliu
(gim. 1961 m.), neturinčiu tikslios gyvenamosios vietos.
Vyriškio požymiai: apie 1,65 m ūgio, stambaus kūno
sudėjimo, su ūsais.
Neblaivūs
Rugpjūčio 9 d. 19.04 val. Šakių seniūnijos Giedručių
kaime neblaivus (1,66 prom.) vyras (gim. 1991 m.)
vairavo automobilį „Renault Laguna”.
Rugpjūčio 11 d. 17.15 val. Sintautų seniūnijos Užsienių kaime neblaivus (2,79 prom.) Bliuviškių kaimo
gyventojas (gim. 1995 m.) vairavo motorinę transporto
priemonę „Piaggio“.
Rugpjūčio 11 d. 19.47 val. Šakių seniūnijos Skardupių kaime neblaivus (1,77 prom.) vyras (gim. 1994 m.)
vairavo automobilį „Subaru Legacy“.

Iš senolio pavogė
20 tūkstančių eurų
Rugpjūčio 9 d. policijos pareigūnai gavo
pranešimą apie įvykdytą vagystę.
81-erių metų Šakių
rajono Šunkarių kaimo
gyventojas pranešė, kad
iš jo namų yra pavogta
didelė suma pinigų.

Į pareigūnus senolis
kreipėsi tą pačią dieną
13 val. 30 min., kai pastebėjo, kad į jo namus
patekę pro neužrakintas
duris iš medinės spintelės įsibrovėliai pavogė 20
tūkst. eurų.
„Draugo“ inf.

Patikrino surinktus parašus
Zanavykų rinkimų
apygardoje baigti
tikrinti rinkėjų, palaikančių pretendentus,
pareiškusius norą rugsėjo 16 d. kandidatuoti
Seimo rinkimuose,
parašai.
Pasak Zanavykų apygardos komisijos pirmininkės Rasitos Grincevičienės, patikrinti
parašus ir nurodytus
duomenis komisija turėjo dešimt dienų. Vieno
iš aštuonių pretendentų
– Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdžio atstovo
Haroldo Glauzerio kandidatūra buvo iš karto
atmesta, nes nepristatė
surinkto reikiamo kiekio
(1 tūkst.) jį palaikančių
apygardos rinkėjų parašų.
Likę septyni pretendentai komisijai pristatė
surinkę gerokai daugiau
nei reikalaujama rinkėjų

parašų. Patikrinus jų autentiškumą ir duomenis,
preliminariai reikiamą
skaičių surinko Tėvynės
sąjungos–Lietuvos krikščionių demokratų pretendentė Irena Haase,
Lietuvos socialdemokratų partijos pretendentas
Paulius Visockas, Darbo
partijos pretendentas
Virgilijus Jukna, Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjungos pretendentas
Giedrius Surplys bei
du nepriklausomi pretendentai – Mindaugas
Bastys ir Mindaugas Tarnauskas.
Preliminariais duomenimis, radus daug
neatitikimų, reikiamo
skaičiaus rinkėjų parašų
nesurinko Lietuvos centro partijos pretendentė
Laura Radzevičiūtė.
Pareiškinius dokumentus kandidatai dar
turi teisę atsiimti iki rugpjūčio 19 d.
„Draugo“ inf.

Žemdirbius užklupę gaisrai įžiebė
diskusijas apie savanorystę
1 psl.
priešgaisrinių gelbėjimo
tarnybų budėtojai. Gaisras vėjuotą vasaros dieną
lauko ražienomis, kuriose
daug smulkintų šiaudų,
plito žaibiškai. Kilo reali grėsmė, kad jis netrukus pasieks dar nepjautą
dviejų hektarų avižų plotą, šiaudų rulonus ir greta
esančią sodybą. Į įvykio
vietą savo iniciatyva atvykęs Sintautų seniūnijos
seniūnas Kęstutis Birbilas
paprašė ugniagesio, gesinusio gaisrą nuo jo židinio,
pervažiuoti į kitą pusę ir
taip užkirsti kelią ugniai
plisti. Ugniagesiams padėti nedelsdami atvažiavo ir
du smulkių ūkių darbininkai, kurie aparė gaisravietę, kad liepsna nepasiektų
kitų objektų.
Gaisravietėje buvusiems žmonėms kilo logiškas klausimas: kodėl į
įvykį atvyksta tik po vieną
ugniagesį, kuris turi ir pats
gesinti ugnį, ir pavairuoti
automobilį, kaip atsitiko
Pakorbūdžių kaime? Ir ką
veikia taip išgirtieji savanoriai, kad tokiais atvejais,
kai padaliniuose lieka po
vieną budėtoją, neatskuba
jiems į pagalbą?
Pajotijų kaime siloso
tranšėjoje kilusį gaisrą
pastebėjo netoliese dirbęs
žmogus, kuris yra tos seniūnijos ugniagesys savanoris. Jis pats savo automobiliu atvyko į įvykio vietą ir
koordinavo gaisro gesinimą, kol atvyko Gelgaudiškio ir Šakių priešgaisrinių
gelbėjimo tarnybų automobiliai. Gelgaudiškio savanoris ugniagesys atvyko
su ugniagesio kostiumu.
Tada iš gaisrą stebėjusių
smalsuolių minios irgi pasigirdo komentarų: „Tai
ugniagesys – nei mašinos
su vandeniu, nei specialių
priemonių. Tokie tie mūsų
savanoriai.“
Kaip aiškino Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros
Šakių poskyrio viršininkas
Gintaras Ščajevas, abu gaisrus galėjo sukelti žiežirbos
nuo laukuose ir tranšėjoje
dirbusių traktorių išmetamųjų vamzdžių. Bendrovės tranšėjoje kaip tik
buvo stumdomi smulkin-

Į gaisro židinį laukų ražienose Pakorbūdžių kaime atvykęs Lukšių priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos budėtojas vienas ir automobilį vairavo, ir ugnį gesino.
ti šiaudai, o Pakorbūdžių
kaimo laukuose prieš tai
buvo vežami šiaudų rulonai. Abu atvejai privertė
iš naujo pasidomėti, kaip
iš tiesų rajone vyksta prieš
porą metų įkurtos ir VšĮ
„Šakių rajono savivaldybės
priešgaisrinės tarnybos“
koordinuojama savanorių
ugniagesių gelbėtojų veikla, ar ji apskritai tinkama.
Dar 2015 m. Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamentas užsibrėžė
tikslą, kad šalies savivaldybių priešgaisrinių tarnybų komandose sumažėtų
dirbančių ugniagesių, o
gaisrams gesinti būtų pasitelkiami savanoriai.
Šakių rajono savivaldybės priešgaisrinės tarnybos
viršininkas Gintautas Vedegys sako, kad šiuo metu
rajone turime 53 savanorius, tarp kurių yra ir tie patys seniūnijų padaliniuose
dirbantys ugniagesiai gelbėtojai, laisvu nuo tarnybos
metu teikiantys savanorišką pagalbą. Iš 53 savanorių
rajone yra tik 7 iniciatyvūs
ugniagesiai savanoriai,
kurie nėra priešgaisrinės
tarnybos darbuotojai. Taip
pat rajone yra keturi savanoriai, kurie darbiniais
santykiais nėra susiję su
priešgaisrine gelbėjimo
tarnyba ir su savivaldybės
gelbėjimo tarnybos padaliniais.
Savanoriai prie ugnia-

gesių gelbėtojų prisijungia tik jiems patogiu laiku.
Tai reiškia, kad savanoriai
užsiregistruoja Bendrame
pagalbos centro skyriuje,
jog jie tą dieną galėtų atlikti
savanorišką veiklą ir reikalui esant atvyktų į pagalbą
ugniagesiams. Taip pat rajone nusistovėjusi praktika,
kai Priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos darbuotojai,
esant būtinybei, savo iniciatyva iškviečia savanorius, kad padėtų gesinti ar
atliktų kitus darbus. Tačiau,
anot viršininko, vien tik
savanoriais priešgaisrinė
tarnyba rajone pasikliauti
negalėtų, nes jie dirba tik
tada, kai nori, o tai gali būti
ne kiekvieną dieną.
Tad nuo praėjusių metų,
kai pasikeitė Priešgaisrinės
apsaugos ir gelbėjimo departamento vadovybė, vėl
pamažu grįžtama prie to,
kad seniūnijų padaliniuose
būtų įdarbintas reikiamas
kiekis etatinių darbuotojų. Kol rajone savanorystė
sunkiai, bet skinasi kelią,
tarnyboje gavus pilną finansavimą norima prieiti
prie modelio – du ugniagesiai ir du savanoriai. Kaip
aiškina G. Vedegys, Šakių
rajone po truputį yra įdarbinami etatiniai darbuotojai ir grįžtama prie senosios
tvarkos, nepasikliaujant
vien savanoriais. Pernai
metais Lekėčių ir Sudargo
seniūnijose neatsirado nė

vieno žmogaus, panorusio
tapti savanoriu ugniagesiu.
Tačiau iki metų galo Lukšių
ir Gelgaudiškio seniūnijose ketinama įdarbinti dar
po vieną etatinį ugniagesį
gelbėtoją. G. Vedegys teigė, kad mūsų rajone yra
pakankamai apmokytų ir
reikalavimus atitinkančių
asmenų, kurie galėtų tuojau pat pradėti darbą savivaldybės priešgaisrinėse
komandose, tačiau jiems
įdarbinti trūksta lėšų. Sulaukus tinkamo finansavimo iš departamento šis
procesas po truputį vyksta, tačiau ne taip sparčiai,
kaip galbūt norėtųsi. Kalbant apie savanorius, pasak viršininko, Lietuvoje
ši praktika dar nėra populiari, o žmonių požiūris į savanorystę apskritai
skeptiškas.
„Kaip rodo mūsų šalies
praktika, daugelis darbdavių visiškai nesutiktų
su faktu, kad darbuotojas
metęs darbus lėktų gesinti
gaisrų. Vakarų Europos
valstybėse į savanorystę
žiūrima visai kitaip – tai
prioritetinė veikla, o be
to, ir daugiau finansuojama“,– aiškina G. Vedegys.
Pernai atlikta šalies gyventojų apklausa taip pat
rodo, kad tik 8 proc. respondentų sutiktų dalyvauti savanoriškoje veikloje
rūpinantis savo gyvenamosios vietos saugumu.

Nedarbas rajone po truputį mažėja
Marijampolės teritorinės darbo biržos duomenimis, rugpjūčio 1
dieną buvo registruotas
1 tūkst.196 bedarbiai –
613 moterų ir 583 vyrų.
Tai 5,9 proc. mažiau lyginant su praėjusiu mėnesiu ir 7,1 proc. mažiau nei
tuo pačiu praėjusių metų

laikotarpiu. Lyginant liepos mėnesį su birželiu,
registruotas moterų nedarbas mažėjo 1,6 proc.,
vyrų – 10 proc. Bedarbio
statusas liepą suteiktas
161 asmeniui, birželio mėnesį – 108. Darbdaviai registravo 109 laisvas darbo
vietas – dviem mažiau nei
birželio mėnesį. Iš jų neterminuotam darbui – 90,

terminuotam – 19.
Liepą Marijampolės teritorinės darbo biržos Šakių skyrius į darbo rinką
padėjo sugrįžti 103 bedarbiams. 30 asmenų nusiųsta į aktyvios darbo rinkos
politikos priemones. Keturiems bedarbiams skirta
parama mokymuisi. Subsidijuojant įdarbinti šeši
asmenys, vienas – pagal

darbo įgūdžių įgijimo rėmimą. Šeši nusiųsti dalyvauti užimtumo didinimo
programose. Parama skirta 18 asmenų judumui ir
vieno Vietinių užimtumo
iniciatyvų projekto darbo
vietų steigimui. 123 asmenys pradėjo veiklą pagal
verslo liudijimą.
„Draugo“ inf.
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Šakiečiai prisilietė prie savo miesto laiko ženklų
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Prie skulptūrinės kompozicijos „Simboliai laike“, skirtos kalbai ir žmogaus pažinimo keliui įprasminti, buvo prisiminti
laikai, kai zanavykai lydėjo savo vaikus mokytis į Varšuvą, Peterburgą, Maskvą, kai jie išsilavinę grįžo ir rūpinosi savo
krašto švietimu.
žingsnius. Sveikatos biuro atstovai pažadėjo, kad
daugiausiai nužingsniavęs ekskursantas bus apdovanotas specialiu prizu.
Taigi kelionė pėsčiomis po Šakius prasidėjo
ir šįkart kelias vedė prie
Lietuvos Nepriklausomybės metais iškilusių Šakių
ligoninės pastatų, kur šiuo
metu įsikūrusi Šakių ligoninės administracija ir
Šakių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos
biuras. Prie senojo ligoninės pastato ekskursijos
dalyvius pasitikusi Šakių
ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Daina Bagdonienė trumpai
supažindino su jo istorija,
aprodė patalpas. Pasirodo, tai ne pirmoji miesto
ligoninė. Pirmąją ligoninę
1916 m. rudenį paprastame gyvenamajame name
įkūrė mūsų kraštą okupavę vokiečiai – prieš dvejus metus buvo atšvęstas
jos šimto metų įkurtuvių
jubiliejus. D. Bagdonienė
atkreipė dėmesį, kad šiandieniniame Šakių ligoninės logotipe galima rasti
pirmosios ligoninės detalę
– ant naujojo pastato uždė-

ti ypač gražūs jos langai.
Kadangi 20 lovų ligoninė buvo per maža (tuo
metu Šakių apskrityje gyveno 67 tūkst. 500 žmonių),
per metus čia gimdydavo
apie 200 moterų, buvo padaromos 65 opercijos, gydoma apie 300 ligonių, nuspręsta pastatyti didesnę
50 lovų ligoninę, kuri buvo
atidaryta 1937-aisiais. Pastato statybos kainavo 302
tūkst. litų. Iš pradžių čia
dirbo du gydytojai, dvi
akušerės ir trys medicinos
seserys, vėliau, didėjant
poreikiui, ligoninė išsiplėtė iki 80 lovų, o ligonius
gydė 43 darbuotojai.
1944 m., besitraukiant
vokiečiams, buvo sugriauta apie 90 proc. miesto
pastatų. Nukentėjo ir ligoninė. Sveika išliko tik
skalbykla ir virtuvė, kur
šiandien įsikūręs Šakių
rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuras. Jo vadovas Viktoras
Lebedžinskas pasakojo,
kad pastatas buvo toks
tvirtas, jog sprogimas jo
nesugriovė, tik paslinko
apie 60–80 cm į šoną nuo
pamatų. Pristatęs biuro
veiklą, V. Lebedžinskas

Šakių ligoninės vyriausiojo gydytojo pavaduotoja Daina Bagdonienė trumpai supažindino
ekskursantus su miesto ligoninės istoriją, aprodė išlikusį senąjį jos pastatą.

pasiūlė pasivaržyti pamatuojant rankos stiprumą
dinamometru, taip pat
užsidėti specialius, įvairiomis kryptimis subraižytus akinius ir išbandyti,
kaip jaučiasi ir ką mato
žmogus esant vidutiniam
girtumui.
Kitas sustojimas –
skulptūrinė kompozicija
„Simboliai laike“, skirta
didžiausiam tautos turtui
– kalbai ir žmogaus pažinimo keliui įprasminti.
Nors daugelis šakiečių šią
skulptūrą vadina „Lietuvaite“ ar tiesiog „Zanavyke“, bet kompozicijos
„Simboliai laike“ autorius
Kęstutis Dovydaitis kategoriškas – mergaitė visos
kalbai skirtos kompozicijos dalis. Kompozicija prasideda žaidimu „Klasės“,
o eidama mergaitė palieka
pėdas, kuriose įamžinta
lietuvių kalbos abėcėlė.
Čia Šakių „Žiburio“
gimnazijos mokytojos Birutė Bendoraitienė ir Danutė Aniulienė pakvietė
mintimis nusikelti į XX
a. pradžią, kai zanavykai
lydėjo savo vaikus mokytis į Varšuvą, Peterburgą,
Maskvą, kai jie išsilavinę grįžo ir rūpinosi savo
krašto švietimu, įsteigė
Šakiuose pirmąją lietuvišką gimnaziją. Jos surengė
ne tik įspūdingą teatrališką pasirodymą, bet ir
tikrų tikriausią egzaminą.
Oi, nelengvos užduotėlės
laukė renginio dalyvių,
tačiau už kiekvieną teisingą atsakymą buvo galima
gauti po dovanėlę. Tad
pasistengti vertėjo.
Ekskursijai įpusėjus,
jos dalyvių jau laukė Šakių rajono savivaldybės
viešoji biblioteka. Tiesa,
senoji valstybinė biblioteka, įsteigta 1937 m., veikė
ne čia, o šalia Striūpų tilto,
dabartinio sporto aikštyno vietoje, kur prieškaryje stovėjo dviaukštis
medinis pastatas. Tačiau
išradingai bibliotekos va-

dovei Kristinai Lebedžinskienei ir jos darbuotojoms
tai nesutrukdė surengti
bibliotekos atidarymo iškilmių, nukeliant visus
susirinkusiuosius į praeitį
ir prisimenant šį istorinį
momentą.
Kitas objektas – dabartinė mūrinė Šakių Šv.
Jono Krikštytojo bažnyčia
su išskirtiniu pagrindiniu altoriumi, kuris yra
vienetinis ir antro tokio
Lietuvoje nėra, buvo
pastatyta pagal architekto Vytauto Landsbergio-Žemkalnio projektą.
Deja, jos statybos užsitęsė, nes sutrukdė Pirmasis ir Antrasis pasauliniai
karai. Traukiantis frontui visa bažnyčia buvo
užminuota, tačiau dėl
laimingo atsitiktinumo
dalis sprogmenų buvo
atjungta, tad sugriuvo
tik bokštas, kuris buvo
tris kartus aukštesnis už
dabartinį, ir stogas. Tad
bažnyčios bokšte, klai-

Nuoširdus Ačiū visiems,

kurie palaiko ir padeda, kurie pasirašė už tai,
kad galėčiau dalyvauti artėjančiuose LR Seimo
rinkimuose ir tiems, kurie nuoširdžiai šiuos
parašus rinko. Visų jūsų palaikymas ir pagalba
įkvepia nesustoti ir toliau siekti pokyčių,
kurie gali prasidėti jau rugsėjo 16 d.
Pagarbiai
Mindaugas Tarnauskas

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Mindaugo Tarnausko rinkiminės
sąskaitos. Užs. Nr.d-0194
Šakių trečiojo amžiaus universitetas, turėdamas
tikslą ypač vyresniojo amžiaus žmonėms
sudaryti geresnes sąlygas ir teisines bei
organizacines garantijas įgyvendinti teisę
šviestis ir mokytis visą gyvenimą, kviečia plėsti
kultūrinę, socialinę, intelektinę gyvenimo erdves,
dalyvaujant universiteto veikloje.
Nuo 2018-2019 mokslo metų kviečiame mokytis šiuose Šakių TAU
fakultetuose:
•GAMTOS
•GIMTOSIOS BEI UŽSIENIO KALBŲ
•ISTORIJOS- FILOSOFIJOS
•KULTŪROLOGIJOS
•MENŲ
•PSICHOLOGIJOS

Užs.Nr.d-0193

Pasak Zanavykų muziejaus direktorės Rimos
Vasaitienės, šių metų
Lietuvos muziejų kelio
renginių ciklo, skirto Lietuvos valstybės atkūrimo
100 metų jubiliejui, tema
„Nepriklausomybės metų
ženklai“ skatina apmąstyti ir šiuolaikiškai išreikšti
svarbiausius tarpukario
Lietuvos laimėjimus, tad
ir muziejininkai pasistengė tuos laiko ženklus pristatyti netradiciškai. Šį
kartą ekskursijos vadovais
dirbo ne gidai, o žmonės,
vienaip ar kitaip susiję su
pasirinktais objektais ir
dabar ten įsikūrusiomis
įstaigomis.
Į teatralizuotą ekskursiją atvykęs Suvalkijos
regiono muziejų kelio
koordinatorius Tomas
Kukauskas nekantravo
pamatyti, kokių Nepriklausomybės laiko ženklų
yra likę Šakiuose, išgirsti
dar negirdėtų istorijų.
Teatralizuota ekskursija prasidėjo nuo greta
Šakių savivaldybės administracijos iškilusio paminklinio akmens, ant
kurio įamžintos trijų iš
Šakių krašto kilusių signatarų – Justino Staugaičio, Saliamono Banaičio ir
Jono Vailokaičio parašų
faksimilės. Simboliška,
kad kompozicijos autorius – kraštietis skulptorius Mindaugas Šnipas,
giminystės ryšiais susijęs
su signataro J. Vailokaičio
šeima. Čia šakiečius pasitiko rajono savivaldybės
mero patarėja Violeta Simonavičienė ir mero pavaduotojas Bernardinas
Petras Vainius. Palinkėję
prasmingo kelio, jie išdalijo ekskursantams po buteliuką šaltinio vandens,
kad būtų lengviau ištverti
karštą dieną lankant istorinius miesto objektus.
Šakių rajono savivaldybės sveikatos biuras pasiūlė pramogą – užsidėti
žingsniamačius ir čia pat
pradėti skaičiuoti nueitus

dingai laikytame pačia
saugiausia vieta, paslėpti
archyvai neišliko. Bažnyčios muziejų, kurio įkūrėja ir puoselėtoja buvo jau
Anapilin išėjusi Bronelė
Sakalauskienė, prižiūrinčios Jolitos Prasauskaitės
teigimu, nors parapija
įkurta 1801 m., šiandien
seniausi jos dokumentai
randami tik nuo 1940-ųjų.
Teatralizuota ekskursija baigėsi Šakių miesto
skvere. Ši vieta yra simbolinis miesto centras ir
senamiestis. Seniau aikštė buvusi didesnė, grįsta
akmenimis, joje savaitgaliais vyko turgūs. Viduryje stovėjo medinė katalikų bažnyčia su varpine,
ją juosė žydų krautuvėlės,
amatininkų dirbtuvėlės ir
gyventojų namai. Dabartinių Kęstučio ir Birutės
gatvių sankirtoje, turgaus
aikštės kampe, stovėjo
„pliumpas“ – visuomeninis šulinys-hidrantas. Iš
jo vandenį nešėsi beveik
visi miestiečiai. Prieškaryje čia buvo įprasta sekmadienių pavakariais
išeiti pasivaikščioti, „pasižmonėti“ kartu su visa
šeima.
Skvere karščio išvargintų šakiečių laukė gidė Rasa
Dumskienė, Gelgaudiškio
dvaro artistai bei muzikantai su ponu Sauliumi
Urbanavičium priešakyje,
taip pat Šakių cirko mokyklos „Šypsena“ vadovė
Itana Januševičienė su dukra ir dresuotais pudeliais.
Po įspūdingo pasirodymo
įteiktas prizas daugiausiai
(10 tūkst. 811) žingsnių
nužingsniavusiai Austėjai,
o visi organizatoriai pakviesti į kitokį zanavykų
ragaučių – gaivesnį ir spalvingesnį, labiau pritaikytą
tokiai karštai dienai, kad
ne tik gaspadinės svetingumas, bet ir patiekalai
dūšią gaivintų.

PRAŠYMAI bus priimami senajame ,,Žiburio“ gimnazijos pastate
18 kabinete nuo rugpjūčio 22 dienos kasdien nuo 10 iki 13 valandos.

draugas
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Svajoji apie
kelionę į tropikus?
Mėgaukis naująja Coconut Ice Coffee
ir nedelsdamas ten persikelk...
mintimis... pradžiai...

Degalinėje „Olerex“: Girėnų k., Kauno g. 50

Rugpjūčio 18–19 dienomis Šakių J. Lingio parke
vyks visų veislių šunų parodos

„Zanavykų vasara 2018“ ir
„Šakių taurė 2018“

Parodų programa:
Rugpjūčio 18 d.
8.00 val. dalyvių
registracijos pradžia.
10.00–14.00 val.
ekspertizė ringuose.
14.30 val. jaunųjų vedlių
konkursas.
15.00 val. pramoginė
programa.
Rugpjūčio 19 d.
15.00 val. planuojamas
dresuotų šunų pasirodymas.

Abi dienas
dalyvaujančių
šunų skaičius
viršija 350.
Parodose dėl
titulų
varžysis apie
100 skirtingų
veislių
augintinių.
RENGINIAI
ŽIŪROVAMS
NEMOKAMI!

,,
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59, 19, 15, 47, 21, 13, 61, 74, 73, 32, 54, 04, 40, 37, 49, 44, 38,
71, 52, 31, 18, 34, 10, 45, 75, 63, 24, 35, 69, 05, 03, 33, 62, 72,
07, 22, 20, 50 (keturi kampai, eilutė, įstrižainės) 60, 41, 11, 16,
09, 06, 46, 65, 25, 12, 39, 36 (visa lentelė)
Laimėjimai:
0005126, 0449539, 049*599, 0322656,
0405737, 0018907 Automobilinis
šaldytuvas MOBICOOL
0488613 Automobilis
„PEUGEOT 5008“
024*315 Dviratis AZIMUT
01**451 Išmanioji apyrankė
BLAUPUNKT
041*582 Kabantis krėslas KAMUOLYS
011*186 Kavos aparatas
DELONGHI
014*856, 025*475 Kepsninė
MUSTANG
023*272, 016*627 Kuponas

degalams (30 Eur)
024*575 Kuponas kelionei (300 Eur)
037*964, 049*988, 034*972, 038*886
Pakvietimas į TV studiją
015*635 Paspirtukas KETTLER
0409076, 0422984, 0489345,
0304038, 0446628 Porinis kelialapis
į Palangą savaitei
0346548 Pretendentas
į 120 000 Eur
045*412 Siurblys - robotas
POLARIS
036*292, 032*915 Sodininko
rinkinys FISKARS
042*874 Telefonas SAMSUNG
GALAXY J3

Kai kaimynai nevengia taurelės
Lina POŠKEVIČIŪTĖ

Sakoma, kad kaimynų
nepasirinksi. Šį posakį galima pritaikyti ir
socialinių būstų gyventojams, kurie savo
kaimynams kartais
tampa tikra rakštis. Viena nevengianti taurelės
gelgaudiškietė, taip pat
tokio būsto gyventoja,
užliejo dviejų kaimynų
butus, nukentėjo ir naujai suremontuotas jos
pačios būstas. Gelgaudiškio seniūnas Vincas
Dabravolskis stengiasi,
kad šiai gyventojai
incidentas baigtųsi
kuo geriau, kaimynai
skaičiuoja nuostolius, o
ji netgi neatsiprašo.
Liepos 19-ąją Gelgaudiškio seniūnas Vincas
Dabravolskis prisimena
iki šiol – jam paskambino
Mokyklos g. 12 namo gyventojai ir pranešė, kad iš
name esančio socialinio
būsto pro duris į laiptinę teka vanduo. Seniūnas
suskubo atvažiuoti prie
minėto buto, kur skėsčiodami rankomis jau būriavosi kaimynai, nes bute
gyvenanti Janė Anelė (red.
pavardė žinoma) neatidarė durų. Tuomet seniūnas
iškvietė specialiąsias tarnybas, informavo vandentvarkininkus, kurie name
užsuko vandenį. Ugniagesiai pateko į vidų per trečiame aukšte esančio buto
balkoną. Kaip pasakojo
seniūnas, vaizdas buvo
nekoks: ant grindų plaukiojo tušti alaus „bambaliai“, iš vonios kambario
veržėsi vanduo. Pati vonios patalpa buvo kaip
po karo: kalnai panaudoto
tualetinio popieriaus, nuversta skalbimo mašina,
nulaužtas jos įvadas, iš
kurio vanduo pasklido po
Janės butą ir per grindis
sunkėsi į antro ir pirmo
aukšto gyventojų butus.
Laimei, gelbėtojams ir
seniūnui užėjus į butą, šeimininkė buvo gyva, tiesa,
po išgertuvių kietai įmigusi. Kai pagaliau pavyko
ją prižadinti, po medikų
apžiūros neblaivi moteris
(alkotesteris parodė 2,68
promilių girtumą) pagalbos atsisakė.
„Galvojau, kad šeimininkė prisileido vonią
vandens ir ruošėsi maudytis. Jeigu buvo išgėrusi,
gal sveikata sustreikavo,
gal jau negyva toje vonioje“, – pasakojo seniūnas.
Kaimynai matė, kad incidento išvakarėse moteris į
namus grįžo lipdama laiptais visomis keturiomis.
Vėliau seniūnija parašė
Janei Anelei įspėjimą dėl
netinkamo elgesio, girtuokliavimo, ragindami
tvarkytis, o praėjusį antradienį kartu su seniūnu

Gelgaudiškio seniūnas Vincas Dabravolskis negailėjo pylos socialinio būsto gyventojai
Janei Anelei už nuolatinį girtuokliavimą, tačiau moteris pripažinti savo žalingo pomėgio
nenorėjo.
pas ją nuvykome ir mes.
Moteris karštą rugpjūčio dienos popietę buvo
namuose, butą ganėtinai
apsitvarkiusi. Pro seniūno
akis nepraslydo atkimštas
alaus butelis bei šio alkoholinio gėrimo prikrautas
krepšys. Seniūnas negailėjo kritikos dėl netinkamo
gelgaudiškietės elgesio,
prisiminė, kad anksčiau
yra gavęs skundų, dėl jos
laikytų naminių gyvūnų,
kurie priteršdavo laiptinę.
Seniūnas teigė nesuprantąs, kaip pagyvenusi moteris, iš pažiūros atrodanti
gana tvarkinga, taip įniko
į alkoholį ir geria net viena. Iki šiol moteris neturėjo jokių skolų už butą.
Mūsų herojė į naujai sure-

montuotą socialinį būstą
atsikėlė prieš maždaug
šešerius metus iš Lekėčių seniūnijos, kur dirbo
kiaulininkystės įmonėje.
Jos žodžiais, kai neturėjo
kur prisiglausti, gavo socialinį būstą Gelgaudiškyje.
Prieš tai ji gyveno ir dirbo
Kaune.
Klausiame moters, kodėl ji vis dažniau kilnoja
taurelę, juk tokio elgesio
pasekmė ir šis incidentas,
po kurio moteriai reikės
atlyginti žalą kaimynams,
o ir pati iki šiol negali
naudotis skalbykle. Buto
šeimininkė nenoriai prisiminė tos dienos įvykius
ir tvirtino, kad ne dėl jos
kaltės buvo nutraukta į
skalbyklę pajungta žarna.

Dėl ko trūko į skalbimo mašiną vedanti žarna, dabar
jau niekas negali nustatyti, tačiau nuostolių pridaryta
nemažai – aplietas vandeniu socialinis būstas ir dviejų
gyventojų butai.

„Geriu iš vienatvės.
Retkarčiais. Aš nejudinau
tos skalbimo mašinos“, –
teisinosi gelgaudiškietė
tvirtindama, kad ir alus
ne jos, o kaimyno.
Seniūnas V. Dabravolskis moterį ragino su kaimynais tartis, kaip galėtų
atlyginti padarytus nuostolius. Teiravosi, ką ji darys, jei kaimynai paduos į
teismą už aplietas sienas,
lubas arba savivaldybė iškeldins iš buto už nuolatinį girtuokliavimą. Moteris
tepasakė, kad nežinanti.
Atrodo, jos gyvenimo būdas prasilenkia su bet kokia morale: atsakydama į
seniūno klausimą, ar bent
atsiprašė kaimynų, moteris tik papurtė galvą.
Liepos 19 dieną vanduo apliejo antrame aukšte esantį butą. Jo šeimininkė Nijolė butą apdraudusi, jau buvo atvažiavęs
draudimo atstovas, kuris
įvertins patirtus nuostolius. Pasak moters, šiuo
metu atsiklijavę sienų
tapetai, reikia perkloti
grindų dangą. Nijolė dar
pridūrė, kad pirmą kartą
jos butas nukentėjo nuo
avarijos, kurią sukėlė kaimynė.
Vanduo pratekėjo ir į
pirmą aukštą. Čia gyvenanti Zita rodo per sienas
nubėgusio vandens žymes, o svarbiausia, anot
moters, atšoko kambario
lubų plokštės, kurioms
pakeisti lėšų neturinti.
„Nereikšiu aš jokių
pretenzijų tai kaimynei.
Nei iš jos ką prisiteisi,
nei ji atlygins“, – kalbėjo
nusivylusi Zita.
Anot V. Dabravolskio,
šis įvykis yra išskirtinis,
nes su kitais socialinių
būstų gyventojais didelių problemų seniūnija
neturi.

draugas
Praėjusiais metais ūkininkai nukentėjo nuo
liūčių, šiemet nuo sausros – šios gamtos išdaigos skaudžiai atsiliepia
ūkininkų pajamoms.
Šią vasarą ūkininkams,
kurie grumiasi su ekstremalių sausrų sukeltais sunkumais, Europos
Komisija nusprendė
padėti ir siunčia jiems
dvi geras žinias.
Ūkininkai galės gauti
tiesiogines ir kaimo plėtros išmokas iš anksto, jie
taip pat galės lanksčiau
naudoti žemę, kuri paprastai nebūtų naudojama
žemės ūkio produkcijai,
gyvūnų pašarų reikmėms.
Užsitęsusi sausra labai
sumenkino lauko kultūrų
ir pašarinių augalų derlių, todėl gali nukentėti
ir gyvūnų gerovė. Be to,
dėl sumažėjusio pašarinių augalų derliaus itin
mažėja gyvulininkyste
besiverčiančių ūkininkų
pajamos, nes dėl pašarų
trūkumo šaltuoju metų
laiku padidės sąnaudos.
Europos Komisija, į ją
kreipusis Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai, nusprendė paremti
nuo sausros kenčiančius
ūkininkus įvairiomis priemonėmis – didesniais išankstiniais mokėjimais,
žalinimo reikalavimų
lengvatomis ir valstybės
pagalba. Pagal bendrą

1 psl.
rugsėjo 1-ąją ir iškart po
jos, nors realiai ši prekyba
dar tęsiasi iki spalio mėnesio, nes tuomet apsipirkinėja daugelis sunkiau besiverčiančių šeimų tėvų,
gavusių vaikams skiriamą vienkartinę valstybės
paramą. Šiemet mokykliniams reikmenims įsigyti
skiriami 57 eurai. Ar jų
užtenka išleisti vaiką į
mokyklą?
Lietuviškas prekybos
tinklas „Maxima“ ramina, kad šiemet mokyklinės prekės nebus brangesnės nei pernai. Dalį
jų – kuprinę, flomasterius,
akvarelinius dažus, dėklą
piešiniams, žirkles – galima įsigyti netgi pigiau
nei pernai. Kiek brangiau
negu praėjusiais metais
šiemet atsieis tik aplankalai vadovėliams ir sąsiuvinių dėklas. „Maximos“ prekybos tinklo komercijos vadovės Vilmos
Drulienės teigimu, kiek
tėveliai išleis, ruošdami
moksleivius į mokyklą,
priklauso nuo perkamo
krepšelio „svorio“.
„Jei jau sukauptą mokyklinių priemonių arsenalą tereikia tik papildyti,
bazinis mokyklinių prekių krepšelis – sąsiuviniai, piešimo popierius,
aplankalai, svarbiausios
piešimo priemonės ir braižymo įrankiai – atsieis
apie 10 eurų. O įsigyjant
bene visas populiariausias
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Kenčiantiems dėl sausros
ūkiams – dvi lengvatos

Europos Komisija žada pagelbėti kenčiantiems nuo sausros ūkininkams.
žemės ūkio politiką jau
numatytos apsauginės
priemonės ūkininkams,
susidūrusiems su nenumatytomis aplinkybėmis.
Be paramos pagal galiojančius bendros žemės
ūkio politikos teisės aktus,
priimti dar du konkretūs
sprendimai, skirti padėti
ūkininkams susidoroti su
sausrų padariniais: didesni išankstiniai mokėjimai,
užuot laukę iki gruodžio,
ūkininkai jau nuo 2018 m.
spalio mėnesio vidurio
galės gauti iki 70% tiesioginių ir 85 % kaimo plėtros išmokų, kad pagerėtų
jų pinigų srautų padėtis,

bei specialių žalinimo reikalavimų lengvatos, kai
pūdymams skirtą žemę
būtų galima naudoti gyvūnų pašarams auginti.
Taip pat svarstoma galimybė taikyti daugiau
žalinimo reikalavimų
lengvatų, kad ūkininkai
turėtų daugiau galimybių
auginti pašarus. Šios priemonės bus ypač naudingos gyvulių augintojams.
Ministerija jau anksčiau
skelbė, kad padės nuo
sausros kenčiantiems ir
Europos Sąjungos paramą
gaunantiems ūkininkams.
Buvo nuspręsta netaikyti
sankcijų ūkininkams, ne-

pasiekiantiems privalomų
ES paramos projektų priežiūros rodiklių.
Europos Komisija nuo
liūčių ir potvynių nukentėjusiems Lietuvos ūkininkams skyrė 9,12 mln.
eurų kompensaciją.
Šakių savivaldybės Žemės ūkio ir kaimo reikalų
skyriaus specialistė Asta
Laurinaitienė teigė, jog
kol kas rajono savivaldybė
jokio atskiro pranešimo
dėl paramos nuo sausros
kenčiantiems ūkininkams
nėra gavusi.
„Draugo“ inf.

Apsipirkimas mokyklai
prasideda nuo akcijų
mokyklines prekes, pradedant sąsiuviniais ir baigiant kuprine, mokyklinių
priemonių krepšelio kainą
sudarys apie 30 eurų“, –
skaičiavo V. Drulienė.
Kaip įprasta, mokyklinių prekių akcijomis
rugsėjį pasitinka ir UAB
„Gulbelės prekyba“ buities ir kanceliarinių prekių
parduotuvė, kuri ir šiemet
siūlo ypač gausų mokyklinių prekių asortimentą.
Pasak parduotuvės vedėjos Sigitos Bernotienės,
perkamiausios prekės
– kuprinės, sąsiuviniai,
parkeriai. Jiems šiuo metu
taikomos didelės nuolaidos. Nepaisant to, pirkėjai
dar nelabai aktyvūs.
„Didžiausias bumas
prasideda pirmosiomis
rugsėjo dienomis, tačiau
pagyvėjimas bus jaučiamas jau maždaug nuo
rugpjūčio vidurio, – informavo S. Bernotienė. –
Vieni perka tik būtiniausias prekes, kiti įsigyja ir
rašomąjį stalą su kėde.
Tad kiek tėveliai išleidžia
mokyklinėms reikmėms,
priklauso nuo jų piniginės. Kas sumoka 50 eurų,
o kam ir 100 eurų neužtenka. Pirkėjams siūlome ne
pačias pigiausias, tačiau
kokybiškesnes prekes, kurias su akcija galima nusi-

pirkti geromis kainomis.“
Raštinės ir mokyklinių
prekių parduotuvės „Jundula“ direktorė Rasita
Grincevičienė pastebėjo,
kad karštą vasarą apsipirkimas mokyklai prasideda gerokai vėliau nei lietingą – blogu oru pirkėjų
sulaukiama daugiau.
„Jau keletą metų vyrauja tendencija – apsipirkti paskutinę rugpjūčio
savaitę. Tačiau anksčiau
ypač pradinių klasių mokinukų tėveliai mokyklinių reikmenų pas mus
ieškodavo jau nuo liepos
vidurio, kad galėtų neskubėdami išsirinkti visas
reikiamas prekes. Tie laikai jau praėjo, – teigė R.
Grincevičienė. – Kainos
šiek tiek didesnės, tačiau
rugpjūčio mėnesį siūlome
10 proc. nuolaidas. Aišku,
kas nori apsipirkti pigiau,
renkasi „Maximos“ siūlomą asortimentą.“
Paklausiausi išlieka
„Schneider“ parkeriai. Jų
kaina liko tokia pati – 7
eurai. Bet geresnės firmos
„Gabol“ kuprinės šiemet
gerokai brangesnės. Kuprinių modelių „Jundula“
parsiveža nedaug, nes tai
nėra paklausiausios prekės, didžiausias dėmesys
kreipiamas į kokybę, kad
daiktas laikytų ne viene-

rius metus.
Pakalbinę šakiečius įsitikinome, kad daugelis iš
jų renkasi kokybiškesnes
mokyklines prekes, net
jei jos kainuoja daugiau.
Tad ir sąsiuviniams, ir flomasteriams, ir parkeriams
atveria pinigines plačiau.
Jie įsitikinę, kad sumoki
daugiau, kai įsigyji pigiau
– kam tikę sąsiuviniai, kurių lapai persigeria, o pigūs flomasteriai piešia tik
keletą dienų.
Didesnis dėmesys be
išimčių skiriamas pirmokams. Tad ir kuprinės
įsigyjamos geresnės, ortopedinės, kad laikytų ne
vienus metus ir apsaugotų vaikų nugarą. Tėveliai
abejoja, kažin, ar visoms
kanceliarinėms reikmėms,
net ir be kuprinės, užteks
50 eurų. O kur dar sportinė apranga, kur mokyklinė uniforma, be kurių nė
žingsnio. Gerai, kam pavyksta nusipirkti nenaują
– tada kainuoja perpus
pigiau. Arba kas į mokslus išleidžia berniuką,
nes mergaitei privaloma
įsigyti ne tik švarką, bet
ir uniforminį sijoną. Ką
daryti, jei tenka išruošti
į mokyklą ne vieną, o du
ar tris vaikus? Nemažai
daliai tėvų tai tampa dideliu finansiniu išbandymu.
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Asmeninį skelbimą į laikraštį „Draugas“
galite perduoti ir trumpąja žinute (sms).
Paprastas skelbimas.
Rašykite žinutę: DSK1
tarpas „skelbimo tekstas“. Siųskite numeriu
1670. Kaina 1€.

Paryškintas skelbimas.
Rašykite žinutę: DSK2
tarpas „skelbimo tekstas“. 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.

PARDUODA

NEKILNOJAMASIS
TURTAS

3 kambarių butą
Šakių miesto centre,
renovuotame name,
II aukštas (53 kv.m).
Tel. 8 612 40 971,
8 686 27 984.
3 kambariu butą Išdaguose.
Tel. 8 610 36 283.
2 kambarių butą I
aukšte, Šakiuose.
Tel. 8 683 39 341.
2 kambarių butą Šakiuose.
Tel. 8 682 69 920.
2 kambarių (53 kv.m) butą
II aukšte, Gelgaudiškyje.
Tel. 8 678 84 683.
Parduodamas naujai
renovuotas namas Šakių
mieste, šalia Zanavykų
turgaus. Granulinis
šildymas. Kieme yra
du nauji pastatai:
pirtis ir garažas.
Galima vykdyti verslą.
Tel. 8 655 59 420.
Gyvenamąjį namą
Keturnaujienoje.
Tel. 8 687 96 398.
Sodybą netoli Šakių prie
kelio Šakiai–Slavikai.
Tel. 8 685 01 167.
8,3 a sodą
Draugystės 4-ojoje.
Tel. 8 614 94 464.
6 a sodą „Jaunystės“
bendrijoje.
Tel. 8 623 98 609,
8 622 34 173.
6 a sodą „Jaunystės“
sodų bendrijoje
(Jaunystės 5-oji
18), Šakiai.
Tel. 8 655 36 109.
Sodybą Maštaičių
kaime, yra žemės.
Tel. 8 617 34 532.
130 kv. m gyenamojo ploto
mūrinį II aukštų namą
Šakiuose, 4 kambariai,
virtuvė, vonia, 15 a žemės,
geriamojo vandens šulinys,
trifazė, kaina sutartinė.
Tel. 8 650 15 176.
Sodybą Voniškiuose,
16 a sklypas.
Tel. 8 650 18 552.

Sodą Šilgaliuose,
6,23 a, yra namelis.
Tel. 8 635 77 950.
10,3 a sodą su nameliu
Šilgalių bendrijoje, šalia yra
vandens telkinys ir elektra.
Tel. 8 613 02 526.
Žemės ūkio paskirties,
2.1365 ha sklypą Šakių
r., Janukiškių k. Kaina
16 000€ Naudmenų
(žemės našumo)
balas - aukščiausias 60.9. Su rimtu pirkėju
kaina derinama.
Sklypo koordinatės:
54.772864, 23.095450.
Tel. 8 622 28 605.

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.

TRANSPORTAS

OPEL ZAFIRA, 2004 m. 12
mėn., 1.9 TDi, 74 kW, oro
kondicionierius, kruizo
kontrolė, lengvojo lydinio
ratlankiai, el. langai,
rūdžių nėra, neseniai
pakeistos kaladėlės ir nauji
stabdžių diskai, pakeistas
smagračio ir sankabos
komplektas, naujos visos
pakaitinimo žvakės ir
starteris, visada laiku keisti
tepalai. Kaina 2400€.
Tel. 8 603 26 309.

Grinaičių ŽŪB
superka šieną.
8 698 03 340.
Grinaičių ŽŪB
brangiai
superka pašarinius
grūdus.

OPEL VECTRA CARAVAN,
1,6 l, 1998 m., benzinasdujos, elektriniai
langai, kablys, 2
raktai, kaina 450€.
Tel. 8 673 87 176.

AUTODALYS

Pigiai 4 Continental
padangas 195/65 R15.
Tel. 8 615 45 086.

KITOS PREKĖS

Statybinė mediena,
viengubas, dvigubas
pjovimas, atraižos.
Pristatome.
Tel. 8 647 42 210.
Lauko ir vidaus dailylentės,
grindinės terasinės
lentos. Pristatome.
Tel. 8 657 58 140.
Įvairias malkas
dvimetriais, galiu atvežti
supjautas ir sukapotas.
Tel. 8 615 97 284,
8 624 32 558.
Ąžuolo, beržo pjuvenų
briketus ir baltarusiškus
durpių briketus.
Tel. 8 677 44 884.
Stambias atraižas,
supjautas ir pakais,
sausas beržo,
juodalksnio kaladėles
didmaišiais, pristatome.
Tel. 8 626 41 082,
8 630 19 374.
Lapuočio malkas, atvežame.
Tel. 8 663 60 310.

ŽEMĖS ŪKIO
TECHNIKA

Kombainą Claas
Dominator 78s.
Tel. 8 612 87 716.
3 korpusų vartomą
plūgą, kaina 800€.
Tel. 8 615 53 742.
Parduodu naudotą
1 vagos bulvių
kombainą „ANA“,
2 vagų bulvių
kasamąsias,
traktorių T-25, 4t
mėšlo kratytuvą,
pakabinamus ir
prikabinamus
mėšlo krautuvus,
yra kaušai, įvairaus
pločio rotacines
šienapjoves, 3t ir 4t
srutų laistytuvus,
traukia ir pučia,
diržinį presą, 2,10
m pločio žemės
dirbimo frezą, 2,7
m pločio žemės
dirbimo lėkštes,
javų kombainą
„DRONBERG“, 2,8
m pločio, kabinasi
smulkintuvas,
atvežame.
Tel. 8 685 27 217.

8 698 03 340.

NEMOKAMAS SKELBIMAS

Pažymėkite vieną kategoriją x žymėjimo pavyzdys

o Parduodu

o Perku

o Užuojauta

o Kita

Kuponas galioja iki
2018 m. gruodžio 31 d.
Į kuponą galite įrašyti
tik vienos rūšies skelbimą
(ne daugiau kaip 10 žodžių)

GYVOS PREKĖS
Pirmaveršę karvę.
Tel. (8 345) 42 640.
1 mėn. tamsiai
šėmą telyčaitę.
Tel. 8 682 69 920.
Romanovų veislės
avinukus ir avytes
veislei ar skerdimui.
Tel. 8 620 79 195.

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.
Dengiame stogus savo ir
užsakovo medžiagomis,
statome karkasą.
Tel. 8 614 76 868.
Apšiltinu poliuretano puta
įvairios paskirties pastatus.
Tel. 8 611 15 955.
Kliento namuose,
Šakiuose ir Šakių rajone
benzopjūklu supjaunu
malkas, laidau stambius
medžius, karpau gyvatvores.
Tel. 8 638 93 975.
Vežu žvyrą iki 1,5 tonos
ir kitokius krovinius.
Tel. 8 615 76 064.
Muzikantai visoms
progoms! Grojame,
dainuojame, filmuojame,
pravedame įvairias
šventes, jubiliejus,
vestuves, gimtadienius.
Tel. 8 614 06 146.
Atliekame vidaus
remonto darbus, apdailą.
Tel. 8 614 76 868.
Statome įvairių tipų tvoras,
gaminame vartus, balkono
tvoreles, pavėsines.
Tel. 8 641 55 632.
Vežame žvyrą,
smėlį, juodžemį,
akmenukus,
krano paslaugos,
sunkvežimio nuoma.
Tel. 8 615 18 521.
Greitai ir kokybiškai
įstatome įdėklus į
kaminus, pristatomi,
apšildomi kaminai.
Tel. 8 634 64 490,
8 610 85 100.
Vejos ir žolės
pjovimas (žoliapjove,
trimeriu).
Tel. 8 601 46 300.
Nebrangiai atvežame
kokybišką žvyrą,
smėlį, plautą smėlį,
skaldą, akmenukus,
juodžemį, asfalto
drožles ir kt. (5-10-25
t). Savivarčių nuoma.
www.nprekyba.lt.
Tel. 8 662 44 940.
Savivarčio su kranu

Kreiptis



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

nuoma. Papildoma
įranga pasikrauti
malkas, žvyrą, žemes.
Greiderio paslaugos.
Tel. 8 686 80 556.
Greitai ir nebrangiai
atvešime žvyrą, smėlį,
skaldą, akmenukus
žemes ir kitas
inertines medžiagas.
Tel. 8 686 80 556.
Traktoriaus su
šluota nuoma,
šlavimo paslaugos.
Tel. 8 686 80 556.
Dažome
skardinius,šiferinius
stogus. Medinius bei
tinkuotus fasadus ir kt.
Tel. 8 631 91 211.

Brangiai perka
karves, bulius,
telyčias.
Atsiskaito iš karto.
Greitai paima.

Tel. 8 616 21 993

ĮVAIRŪS

Jauna, tvarkinga šeima
išsinuomotų namą
Lukšiuose ilgesniam laikui.
Tel. 8 621 95 121.

REIKALINGI

Reikalingi
darbuotojai
(moterys, vyrai)
senelių priežiūrai
Vokietijoje.
Privalumas vokiečių
kalba. Atlyginimas į
rankas 1400€/mėn.
Tel. +49 431 716
4245.
Reikalingi vilkiko
su savivarte
puspriekabe
vairuotojai.
Tel. 8 686 80 556.
Reikalingas tarptautinių
pervežimų vairuotojas
Lietuva–Austrija–Lietuva.
Tel. 8 650 94 933.

UAB „Lukšių pieninė“
reikalingi

gamybos

darbininkai (-ės)
Skambinti darbo dienomis
nuo 9 iki 16 val.

Tel. 8 655 57 909.
Medienos ceche
pastoviam darbui

REIKALINGI

staliai-staklininkai,
darbininkai,
darbininkės
prie pakavimo linijos.
Tel. 8 611 51 291.

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.
Superkame visų
markių automobilius.
Atsiskaitome iš karto.
Pasiimame patys.
Tel. 8 644 15 555.

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.

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

Redakcija už skelbimų ir
užsakomųjų straipsnių
turinį neatsako.
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Viščiukai, ančiukai,
žąsiukai, vištaitės!

Superkame obuolius!
Didesnį kiekį
paimame iš namų
nemokamai. Šakiai,
Kudirkos g. 142.
Tel. 8 682 29 589,
8 611 36 581.
Perkame nerūšinius
obuolius, sveriame
elektroninėmis
svarstyklėmis, Maišus
grąžiname iš karto.
Tel. 8 677 38 036.
Brangiai perkame žolių
sėklas: dobilus, motiejukus,
liucerną, svidrę, miglę,
šunažolę ir kt. Gali būti
nevalytos. Pasiimame.
Mokame iš karto.
Skambinkite, klauskite.
Tel. 8 600 85 875.
Perku krautuvą
didmaišiams, cisterną
vandeniui vežti su
važiuokle, priekabą 1PTS2 arba savos gamybos
traktorinę priekabą.
Tel. 8 677 94 524.

Rugpjūčio 17 d. (penktadienį)

bus parduodami Vilniaus paukštyne
išperinti vakcinuoti greitai augantys
(ROSS-208) vienadieniai mėsiniai
viščiukai. Pardavinėsime mėsinius
ančiukus (pekino, mulardus,
albinosus), žąsiukus, vienadienes
rūšiuotas vištaites, vakcinuotas 2-34-5-6 mėn. olandų veislės rudas,
juodas, raibas, baltas vištaites.
7.45 val. Kiduliai
8.00 val. Sudargas
8.30 val. Slavikai
9.00 val. Panoviai
9.30 val. Kudirkos Naumiestis
10.00 val. Keturnaujiena
10.15 val. Sintautai
10.30 val. Veršiai
10.45 val. Žvirgždaičiai
11.00 val. Degutinė
11.15 val. Griškabūdis
11.45 val. Barzdai
12.00 val. Baltrušiai
12.30 val. Patašinė
12.40 val. Jankai
13.00 val. Paluobiai
13.20 val. Šakiai
13.50 val. Lukšiai
14.20 val. Lekėčiai
15.50 val. Kriūkai
16.00 val. Gerdžiūnai
16.20 val. Kubiliai
16.30 val. Plokščiai
16.45 val. Voniškiai
17.00 val. Gelgaudiškis
Priimami išankstiniai užsakymai
vienadieniams ir paaugintiems
2-3-4-5 sav. iki 3 kg gyvo svorio
broileriams viščiukams įsigyti.
Prekiausime spec.
kombinuotaisiais lesalais!
Tel. 8 620 48 009.

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

VYNIOJAME
ŠIENAINIO,
ŠIENO IR ŠIAUDŲ
RITINIUS.

Tel. 8 682 12 010

IŠRAŠOME SĄSKAITAS.
Skambinti tel:
8 650 52 343.

PRIEKABOS
NUOMA
Visose UAB „Gelvybė“ ir „Olerex“
degalinėse prekiaujame

MOKAMŲ KELIŲ VINJETĖMIS

Stogo dangos
Plastikiniai langai
Roletai, žaliuzės
Tinkleliai nuo vabzdžių
Garažo vartai

Tel. 8 614 76 868
V. Kudirkos g. 59A, Šakiai

„Olerex“ degalinėse:
Girėnų k. Kauno g. 50
Jurbarke, Daukanto g. 66

„Draugą“ galite
užsiprenumeruoti AB
„Lietuvos pašto“ skyriuose bei
privačioje V. Kasiulaičio platinimo
tarnyboje – tel. 8 612 97 522,
(8 345) 52 633, internetu
www.prenumerata.drg.lt

ANTRADIENIS
06.05 Labas rytas, Lietuva.
09.05 Senis.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija.
10.50 Komisaras Reksas.
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
12.35 „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
16.30 Seserys.
17.30 Žinios.
18.15 Auksinis protas.
19.30 Emigrantai.
20.25 „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras.
23.45 Štutgarto kriminalinė
policija.

rugpjūčio 14 d.
06.10 Dienos programa.
06.15 „Mano gyvenimo šviesa“.
07.30 „Neramūs ir triukšmingi“.
07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08.55 Rytas su LNK.
10.55 „Varom!“
11.25 „Meilės sparnai“.
13.25 „Gyvenimo daina“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „Varom!“
20.00 „Tautos tarnas“.
21.00 Bus visko.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.30 F. „Šešios kulkos“.
00.50 „Kultas“.
01.40 F. „Palikti vandenyne 2.
Dreifas“.
03.20 Programos pabaiga.

06.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06.55 „Simpsonai“
07.55 „Kam ta meilė?“.
08.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
08.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Tai - mano gyvenimas“.
12.00 „Tai bent giminaičiai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 „TV3 žinios“.
16.30 „TV Pagalba“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20.00 „Tai bent giminaičiai“.
21.00 „Kam ta meilė?“.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 F. „Perl Harboras“. JAV,
drama, karinis, 2001. Vaidina: Ben
Affleck, Josh Hartnett, Kate Beckinsale, William Lee Scott, Greg Zola.
02.05 „Rouzvudas“.
02.55 „Ekstrasensai tiria“.
03.55 „Moderni šeima“.
04.45 „Rouzvudas“.
05.35 „Moderni šeima“.

TREČIADIENIS
06.05 Šlagerių festivalis „Palanga 2018“.
08.35 Gustavo nuotykiai.
10.15 Mažasis princas.
12.00 Žolinės atlaidai Krekenavoje. Tiesiogiai.
13.43 „Keno Loto“.
13.45 Skambiausios dainos - Lietuvos šimtmečio dainų šventės
Dainų dienos „Vienybė težydi“
atgarsiai.
15.00 F. „Vaikai iš „Amerikos“
viešbučio“.
16.30 Seserys.
17.30 Žinios.
18.00 Klausimėlis.lt.
18.15 Auksinis protas.
19.30 Gyvenimas.
20.25 „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
20.59 „Jėga“.
21.00 F. „Neliečiamieji“.
22.50 „Folkšokas“.
01.00 LRT radijo žinios.
01.05 F. „Vaikai iš „Amerikos“
viešbučio“.
02.35 „Kas ir kodėl?“.

rugpjūčio 15 d.
06.30 Dienos programa.
06.35 „Keista šeimynėlė“.
07.05 Kiškių mokykla.
08.25 Ant bangos.
10.10 F. „Haris Poteris ir Fenikso
brolija“.
12.50 F. „Viena diena Niujorke“.
14.35 F. „Rašalo širdis“.
16.40 F. „Vagis policininkas“.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 F. „Kempiniukas Plačiakelnis 2“.
21.15 F. „Ekvalaizeris“. 2014
m. Veiksmo trileris. JAV. Rež.:
Antoine Fuqua.
23.55 F. „Iš tamsybių“. 2014
m. Siaubo trileris. Ispanija, JAV,
Kolumbija. Rež.: Lluis Quilez.
Vaid.: Frank Cuervo, Pixie Davies,
Alejandro Furth.
01.40 F. „Šešios kulkos“. 2012
m. Veiksmo filmas. JAV. Rež.: Ernie Barbarash. Vaid.: Jean-Claude
Van Damme, Joe Flanigan.
03.40 Programos pabaiga.

06.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06.55 „Madagaskaro pingvinų
Kalėdų nuotykiai“.
07.10 „Kung fu panda. Meistrų
paslaptys“.
07.35 „Kaulų trupintojo legenda“.
07.55 „Šrekas. Kalėdų bumas“.
08.15 „Tolimos šalies dievaitis“.
08.25 „Šreko Helovinas“.
08.55 „Lordo Farkvado šmėkla“.
09.10 „Įsimylėjęs Madagaskaras“.
09.40 „Slibinai. Nakties tamsumų
dovana“.
10.00 „Drakonų knyga“.
10.15 „Batuotas katinas Pūkis.
Trys velniūkščiai“.
10.25 F. „Undinė“.
12.40 F. „Pono Poperio pingvinai“.
14.20 F. „Miegančioji gražuolė“.
16.10 F. „Narnijos kronikos. Aušros
užkariautojo kelionė“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 F. „Taksi“.
21.25 F. „Yvanas Visagalis“.
23.25 „Kobra 11“.
00.30 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“.

KETVIRTADIENIS
06.05 Labas rytas, Lietuva.
09.05 Senis.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija.
10.50 Komisaras Reksas.
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
12.35 „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
14.15 Laba diena, Lietuva.
16.30 Seserys.
17.30 Žinios.
18.15 Auksinis protas.
19.30 „Lietuvos kolumbai“.
20.25 „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 „Jėga“.
21.30 Nacionalinė ekspedicija.
22.30 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
23.00 Aukštuomenės daktaras.
23.45 Štutgarto kriminalinė
policija.
00.30 „Kas ir kodėl?“.
01.00 LRT radijo žinios.
01.05 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.

Nemokamos psichologo konsultacijos telefonu
pozityvios tėvystės klausimais.
"Tėvų linija" veikia darbo dienomis nuo 17 iki 21 val.

Padėka
Nekaltinkit manęs,
Kad daug kalbu.
Nepykit ant lietaus, kad šlapias.
Kalbu todėl, kad gyvenu.
Vanduo jau debesy neišsiteko.
(A. Zalatorienė)
Už nuoširdžius užuojautos žodžius, už visokeriopą paramą
ir pagalbą nuoširdžiai dėkojame giminėms, draugams,
artimiesiems, kunigams Vytautui Antanui Matusevičiui ir
Donatui Rolskiui, laidojimo apeigoms pasiruošti
padėjusiems žmonėms ir visiems visiems užjautusiems,
palaikiusiems palydint mylimą ir brangų Sūnų, Brolį,
Anūką VILMANTĄ GAIDĮ į Amžinybę...
Liksi visada jaunas mūsų visų širdyse...
Tėvai, sesuo, seneliai

06.30 „Auklė“.
08.30 „Vaikai šėlsta“.
09.00 „Nutrūkę nuo grandinės“.
09.30 37-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas.
11.30 38-asis Pasaulinis rytojaus
cirkas.
13.25 Metų laikai.
15.20 F. „Aš esu Briusas Li“.
17.15 F. „Lėktuvai, traukiniai ir
automobiliai“. 1987 m. Nuotykių
komedija. JAV. Rež.: John Hughes
. Vaid.: Laila Robins, Steve Martin, John Candy.
19.05 K. Kerbedžio koncertas
„Mano balsas“. 2017 m.
21.00 F. „Tamsos pakraštys“.
2010 m. Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, JAV. Rež.: Martin
Campbell. Vaid.: Mel Gibson,
Danny Huston, Ray Winstone.
23.20 F. „Požeminis garažas“.
2007 m. Siaubo trileris. JAV. Rež.:
Franck Khalfoun. Vaid.: Rachel
Nichols, Wes Bentley.
01.15 „Sekso magistrai“.
02.15 „Nusikaltimų tyrėjai“.
rugpjūčio 16 d.

06.10 Dienos programa.
06.15 „Mano gyvenimo šviesa“.
07.30 „Keista šeimynėlė“.
07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08.55 Rytas su LNK.
10.55 „Varom!“
11.25 „Meilės sparnai“.
13.25 „Gyvenimo daina“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 „Varom!“
20.00 Valanda su Rūta.
21.30 Žinios.
22.24 Sportas.
22.28 Orai.
22.30 F. „Išminuotojų būrys“.
2008 m. Veiksmo trileris. JAV.
Rež.: Kathryn Bigelow.
01.10 „Kultas“.
02.00 F. „Ekvalaizeris“. 2014 m.
Veiksmo trileris. JAV.
04.15 Alchemija XXIV. Poetai tarp
mūsų.
04.45 RETROSPEKTYVA.
05.15 Programos pabaiga.

06.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06.55 „Simpsonai“.
07.55 „Kam ta meilė?“.
08.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
08.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Tai - mano gyvenimas“.
11.55 „Tai bent giminaičiai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
14.30 „Simpsonai“.
16.00 „TV3 žinios“.
16.30 „TV Pagalba“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 „Paskutinis iš Magikianų“.
20.00 „Tai bent giminaičiai“.
21.00 „Kam ta meilė?“.
21.30 „TV3 vakaro žinios“.
22.30 F. „Centurionas“. Prancūzija,
JAV, drama, veiksmo, nuotykių,
2010. Vaidina: Michael Fassbender, Andreas Wisniewski, Dave
Legeno, Axelle Carolyn, Dominic
West ir kiti. N-14 (kart.)
00.20 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“.
01.20 „Kaulai“.
02.10 „Rouzvudas“.
03.00 „Ekstrasensai tiria“.
04.00 „Moderni šeima“.
04.50 „Kaulai“.
05.35 „Moderni šeima“.

PENKTADIENIS
06.05 Labas rytas, Lietuva.
09.05 Senis.
10.05 Štutgarto kriminalinė
policija.
10.50 Komisaras Reksas.
11.40 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.
12.35 „Kas ir kodėl?“.
13.05 Klauskite daktaro.
13.58 „Keno Loto“.
14.00 Žinios.
16.30 Seserys.
17.30 Žinios.
18.15 Auksinis protas.
19.30 Beatos virtuvė.
20.25 „Keno Loto“.
20.30 Panorama.
21.00 Dienos tema.
21.29 „Jėga“.
21.30 Duokim garo!
23.00 F. „Vinetu. Sidabro ežero
paslaptis“.
00.35 Štutgarto kriminalinė
policija.
01.20 Vasara su „Dviračio
žiniomis“.
02.00 LRT radijo žinios.
02.05 „Kas ir kodėl?“.
02.30 Ryto suktinis.
03.00 LRT radijo žinios.
03.05 Giminės. Gyvenimas
tęsiasi 3.

06.00 „Auklė“.
07.30 „Asmens sargybinis“.
08.30 „Farų karai“.
09.30 „Teisingumo agentai“.
10.35 „Kobra 11“.
11.40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
12.40 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“.
13.45 „Asmens sargybinis“.
14.50 „Farų karai“.
15.50 „Teisingumo agentai“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
19.00 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“.
20.00 Info diena.
20.25 „Nusikaltimų miestas“.
21.00 F. „Požeminis garažas“.
2007 m. Siaubo trileris. JAV.
23.00 F. „Sielonešė“. 2013 m.
Nuotykių filmas. JAV, Šveicarija.
01.20 „Sekso magistrai“.
02.20 „Nusikaltimų tyrėjai“.

06.00 „Auklė“.
07.30 „Asmens sargybinis“.
08.30 „Farų karai“.
09.30 „Teisingumo agentai“.
10.35 „Kobra 11“.
11.40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
12.40 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“.
13.45 „Asmens sargybinis“.
14.50 „Farų karai“.
15.50 „Teisingumo agentai“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
19.00 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“.
20.00 Info diena.
21.00 F. „Žydrasis griaustinis“.
1983 m. Kriminalinė veiksmo
drama. JAV. Rež.: John Badham.
Vaid.: Roy Scheider, Warren
Oates, Candy Clark.
23.15 F. „Tamsos pakraštys“.
2010 m. Kriminalinis trileris. Didžioji Britanija, JAV. Rež.: Martin
Campbell. Vaid.: Mel Gibson,
Danny Huston, Ray Winstone
01.30 „Sekso magistrai“.
02.30 „Kas žudikas?“.
rugpjūčio 17 d.

06.10 Dienos programa.
06.15 „Mano gyvenimo šviesa“.
07.30 „Keista šeimynėlė“.
07.55 „Volkeris, Teksaso reindžeris“.
08.55 Rytas su LNK.
10.55 „Varom!“
11.25 „Meilės sparnai“.
13.25 „Gyvenimo daina“.
14.25 „Dvi širdys“.
16.30 Labas vakaras, Lietuva.
17.35 Gyvenimiškos istorijos.
18.30 Žinios.
19.25 Sportas.
19.28 Orai.
19.30 KK2 penktadienis.
21.00 F. „Kapitonas Filipsas“.
2013 m. Veiksmo trileris. JAV.
Rež.: Paul Greengrass. Vaid.: Tom
Hanks, Barkhad Abdi, Barkhad
Abdirahman.
23.35 F. „Nebraska“. 2013 m.
Komedija. JAV. Rež.: Alexander
Payne. Vaid.: Bruce Dern, Will
Forte, June Squibb.
01.45 F. „Išminuotojų būrys“.
2008 m. Veiksmo trileris. JAV.
Rež.: Kathryn Bigelow. Vaid.:
Ralph Fiennes, Anthony Mackie,
Brian Geraghty, Guy Pearce.
04.05 Programos pabaiga.

06.25 „Kempiniukas Plačiakelnis“.
06.55 „Simpsonai“.
07.55 „Kam ta meilė?“.
08.25 „Paskutinis iš Magikianų“.
08.55 „Meilės sūkuryje“.
10.00 „Tai - mano gyvenimas“.
11.55 „Tai bent giminaičiai“.
13.00 „Pažadėtoji“.
15.00 „Simpsonai“.
16.00 „TV3 žinios“.
16.30 „TV Pagalba“.
18.30 „TV3 žinios“.
19.30 F. „Ledynmetis“.
21.05 F. „Kita moteris“. JAV, komedija, melodrama, 2014.
23.15 F. „Adrenalinas“. JAV, drama, veiksmo, trileris, kriminalinis,
2006. Vaidina: Jason Statham,
Amy Smart, Efren Ramirez, Dwight
Yoakam, Carlos Sanz ir kiti. N-14
01.00 F. „Taksi“. Prancūzija,
JAV, komedija, veiksmo, trileris,
kriminalinis, 2004. Vaidina: Queen
Latifah, Jimmy Fallon, Henry Simmons, Jennifer Esposito, Gisele
Bündchen ir kiti. N-7 (kart.)
02.45 F. „Centurionas“. Prancūzija,
JAV, drama, veiksmo, nuotykių.
04.25 „CSI elektroninių nusikaltimų skyrius“.
05.10 „Rouzvudas“.

06.00 „Auklė“.
07.30 „Asmens sargybinis“.
08.30 „Farų karai“.
09.30 „Teisingumo agentai“.
10.35 „Kobra 11“.
11.40 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
12.40 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“.
13.45 „Asmens sargybinis“.
14.50 „Farų karai“.
15.50 „Teisingumo agentai“.
16.55 „Kobra 11“.
18.00 „Įstatymas ir tvarka. Specialiųjų tyrimų skyrius“.
19.00 „Muchtaro sugrįžimas.
Naujas pėdsakas“.
20.00 Info diena.
21.00 F. „Drakonų tiltas“.
22.50 F. „Žydrasis griaustinis“.
01.00 „Sekso magistrai“.
02.00 „Kas žudikas?“.
02.50 F. „Drakonų tiltas“. 1999
m. Veiksmo filmas. JAV. Rež.:
Isaac Florentine.
Redakcija už skelbimų ir
užsakomųjų straipsnių
turinį neatsako.

draugas
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15 metų bendruomeniškumo link

Orai

Antradienio naktį temperatūra svyruos tarp
11–16 laipsnių šilumos. Dieną numatomos
liūtys ir perkūnijos, oras šils iki 27–30 laipsnių.

Lina POŠKEVIČIŪTĖ

„Gera gyventi ir kurti
kartu!“ – tokio šūkio
vedama Briedžių bendruomenė gyvuoja jau
15 metų. Rugpjūčio 12 d.
briediškiai rinkosi į tradicinę šventę „Vasaros
žiedai“, kurioje buvo
apžvelgtas bendruomenės nueitas kelias,
pasidžiaugta juo keliaujančiais žmonėmis.
Briedžių bendruomenės centras įkurtas 2003
metų kovo 20 d., centro
steigėjos – Aldona Markevičienė, Rimutė Čiužienė
ir Virginija Snudaitienė.
Aštuonerius metus
Briedžių bendruomenės
centui vadovauja Dalija
Černeckienė. Anot jos,
per 2013–2017 metus įgyvendindama projektus
bendruomenė pritraukė
virš 85 tūkst. eurų. Juos
įgyvendinus buvo suremontuoti bendruomenės
namai, sutvarkyta aplinka, kuriamas Lietuvos
šimtmečio parkas ir dar
daug įvairių veiklų nuveikta ir planuojama nuveikti ateityje.
„Bendruomenėje svarbiausias yra žmogus. Dėkoju visiems, kurie savo
darbais prisideda prie
mūsų krašto gražinimo
ir garsinimo“, – tokiais
žodžiais į bendruomenės žmones kreipėsi D.
Černeckienė. Ji įteikė padėkos raštus žmonėms,
aktyviai dalyvaujantiems
bendruomenės gyvenime
bei gražiai besitvarkantiems savo sodybas.
Penkiolika metų bendruomenė atkakliai siekia savo tikslų. Itin daug
jos labui dirba pirmininkė D. Černeckienė, ku-

rugpjūčio 14–16 d.

Trečiadienio naktį orai jau bus gaivesni, pūs stiprokas vakarų
vėjas, protarpiais numatomas lietus, vietomis palydimas
perkūnijos. Temperatūra sieks 21–24 laipsnius šilumos.
Ketvirtadienį gausesnio lietaus nenumatoma. Bus saulėta
ir ramu. Dieną temperatūra kils iki 22–25 laipsnių šilumos.

Varduvininkai

Briedžių krašto šventėje „Vasaros žiedai“ padėkos žodžiai skiriami bendruomenės
centro pirmininkei Dalijai Černeckienei (dešinėje), o kalbas palydėjo moterų vokalinio
ansamblio „Gija“ dainos.
riai už nuolatinį rūpestį
bendruomenės kasdiena
įteiktas rajono savivaldybės mero padėkos raštas,
ir toliau pirmyn vesti bendruomenę linkėjo Šakių
kultūros centro direktorius Raimundas Januškevičius.
Irena Sakalauskienė Šakių bendruomenės centrų
asociacijos vardu už dalyvavimą bendruomenės
gyvenime padėkojo buvusiam centro pirmininkui Vitui Brazaičiui, už
pagalbą įkuriant Lietuvos
šimtmečio parkelį – Pauliui Blockiui, už rūpinimąsi viešosiomis bendruomenės erdvėmis – Zitai
Vinskūnienei, už Briedžių
krašto vardo garsinimą –
S. Arštikaičiui.
Bendruomenės centras daug dėmesio skiria
sportui, verslumui, tradicinių amatų puoselėjimui.
Ir šiemet šventėje vyko
sporto varžybos, sutrau-

kusios sportininkus iš viso
rajono. Smiginyje taikliausi buvo Martynas Baltrušaitis ir Gintautas Kutas.
Figūrinio važiavimo rungtyje iki 12 metų amžiaus
dalyvių grupėje geriausiai
sekėsi Matui Maskvyčiui,
tarp vyresniųjų – Lukui
Maumevičiui. Baudas
puikiai mėtė Rokas Pacevičius ir Lina Lauraitienė.
Bene daugiausiai norinčių
– net aštuonios komandos
– išbandyti jėgas susirinko krepšinio aikštelėje.
Dviejose amžiaus grupėse pirmas vietas laimėjo
sintautiškiai („Desperado“) ir šakiečių komanda
„Zakis“.
O kokia šventė be vietinių medžio drožėjų Sauliaus Arštikaičio ir Sigito
Augustino Markevičiaus
darbų. Pastarasis pasakojo, kad pirmasis išdrožtas
darbas buvo pjaustymo
lentelė. S. A. Markevičius
dar ir Briedžių kaimo se-

14 d.

Euzebijus, Maksimilijonas,
Grintautas, Guostė

15 d.

Visvilas, Vydenė, Napoleonas,
Sigita, Napalys, Rugilė

16 d.

Rokas, Butvydas,
Alvita, Jokimas

17 d.

Hiacintas, Jacintas, Saulenis,
Mažvilė, Jackus

Saulė:
teka 05.50
leidžiasi 20.57
Dienos ilgumas: 15.07
Mėnulis: jaunatis

niūnaitis, kurio rūpesčiu
gražiai tvarkomos viešosios kaimo erdvės.
Renginiai rajone
Briedžių laisvalaikio
salės moterų vokalinis ansamblis „Gija“ (vad. Asta
Grigaitienė) taip pat garsi- rugpjūčio 15 d.
na savo kraštą. Degančios
Rugpjūčio 15 d. Grelgaudiškyje vyks Žolinės.
meile muzikai ir dainai
Nuo 8 val. – gėlių fejerverkai miestelyje.
moterys susibūrė dar 2008
10 val. ir 12 val. šv. Mišios bažnyčioje, po antrųjų Mišių – Atminimo
metais. Dabar ansamblis
kryžiaus žuvusiems už Lietuvos laisvę 1918 m. šventinimas. Dalyvauja
respublikinių festivalių
Seimo narė Irena Degutienė.
ir konkursų dalyvis, tad
Dvare:
„Vasaros žiedų“ šventėje
13–18 val. veiks kavinukė dvaro terasoje.
skambėjo talentingų mo14 val. Gražinos Pašakarnienės fotografijos darbų pristatymas.
16 val. Vilmos Šlekonytės-Staniulienės tapybos parodos atidarymas.
terų atliekamos dainos.
17 val. „Jazz Island“ koncertas dvaro terasoje.
Šventėje dalyvavę sveNuo 19 val. vasaros estradoje: solisto Edgaro Pilypaičio ir vaikų
čiai bei politikai linkėjo
grupės „Šmiki šmaki“ pasirodymas, kvarteto „Mamos ir dukros“
Briedžių bendruomenės
koncertas, grupės „Vairas“ koncertas, grupės „69 danguje“ koncertas,
centrui laikytis drauge
grupė „Gazas“ bei diskoteka jaunimui.
dar ir kitą šimtmetį, nes
Nuo 18 val. Vasaros estradoje šurmuliuos prekybininkų mugė –
kol veikia tokios tvirtos
galėsite skaniai ir sočiai pavalgyti, pasivaišinti gira, šerbetu ar kava.
bendruomenės, tol bus
Mažuosius linksmins teatro „Linksmasis lagaminas“ aktoriai, veiks
gyva ir Lietuva.
batutas ir lauks galybė skanėstų...
Nors sekmadienio vaRenginio metu Lietuvos automobilių kelių direkcijos prie Susisiekimo
ministerijos darbuotojai demonstruos saugaus vairavimo įrangą.
karas pasitaikė žvarbokas,
Kaip ir kasmet, veiks LOTERIJA. Jau laukiame jūsų paruoštų prizų!
gausiai susirinkusius šildė
Juos atneškite į Gelgaudiškio kultūros centrą (Taikos g. 76c) darbo
Girėnų kaimo kapela bei
dienomis nuo 9 iki 17 val. Daugiau informacijos tel. 8 676 82 722.
grupė „Husarai“.
rugpjūčio 16 d.
Rugpjūčio 16 d. 15 val. Kudirkos Naumiesčio kultūros centras
kviečia į nuotaikingą popietę visai šeimai „Mama, tėtis ir aš“. Renginio
metu bus galima laimėti kvietimus į cirko „Arktika“ pasirodymą.
Laukiame visų aikštėje prie kultūros centro.
Rugpjūčio 16 d. 18 val. Kudirkos Naumiesčio kultūros centre
– cirkas „Arktika“. Bilieto kaina 5 eurai.

rugpjūčio 17 d.
Rugpjūčio 17 d. 19 val. Gelgaudiškio dvare – muzikiniai
penktadieniai. Džiazo vakaras. Viktorija Pilatovič (vokalas, Ispanija),
Vytautas Skudas (trimitas), Paulius Zdanavičius (klavišiniai). Bilieto
kaina 3 eurai. Bilietai parduodami 1 val. prieš koncertą. Daugiau
informacijos tel. (8 345) 55 279, 8 676 82 722.

rugpjūčio 18–19 d.
Gausiai susirinkę Briedžių krašto žmonės džiaugėsi šventės organizatorių parengta turininga programa, klausėsi
svečių sveikinimų bei buvo apsupti apsilankiusių politikų dėmesiu.

Sriuba tik 1€!
Degalinėje „Olerex“: Girėnų k., Kauno g. 50

Nuo šiol – visą parą!
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Rugpjūčio 18–19 d. Zyplių dvare vyks keramikų šventė „Pirksiu
molio puodynėlę“. Šeštadienį nuo 11 val. keramikos darbų mugė.
12 val. šventės atidarymas. 14 val. edukaciniai užsiėmimai ir
įvairūs žaidimai. 18 val. Užupio teatro spektaklis „Skapeno klastos“.
Sekmadienį nuo 11 val. keramikos darbų mugė, juodosios
keramikos krosnies degimas, netradiciniai edukaciniai užsiėmimai.
Nuo 20 val. kino festivalio „Sidabrinės gervės naktys“ filmų peržiūra.

Korektorė-stilistė:
Stasė Burkšaitienė,
tel. 8 616 24 969
Finansininkė:
Vilija Liudžiūtė, tel. 8 620 89 130

Techninis skyrius:
Gerda Bernotienė, tel. 8 601 14 399
Fotografas:
Darius Pavalkis, tel. 8 601 13 444
8 psl., 2 spaudos lankai, leidžiamas
antradieniais ir penktadieniais.

