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Šilutės įmonių vadovai:
kas dirba, tas turi
ir mokesčiams

Pastaraisiais metais keletą savo parduotuvių, tarp jų – ir esančią Vilkyčiuose naujai
suremontavusi „Šilutės prekybos“ bendrovė į valstybės iždą sumokėjo net 674 366 eurus
mokesčių.

Rūta EŽERINSKĖ
Praėjusią savaitę Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) paskelbė duomenis,
kokios įmonės pernai sumokėjo daugiausia mokesčių. Sąrašo lyderiai Lietuvoje
– naftos produktų, tabako akcizų mokėtojai, didmeninės ir mažmeninės prekybos atstovai.
„Šilutės naujienos“ domėjosi, kurios įmonės mūaų rajone sumoka daugiausiai mokesčių. VMI atsiųstame dešimtuke - baldininkai, vėjo energetikai,
prekybos ir statybos įmonės.

Stintų žinovas M. Laužikas - apie
stintas, jų žvejybą ir ruošimo būdus
Rūta EŽERINSKĖ
Jau kuris laikas šilutiškiai gali nusipirkti sezoninės Pamario krašto
žuvies – stintos, tiesa,
dar pagautos ne mariose, o jūroje. Patyrę žvejai juokauja, kad stintų,
kaip ir moterų, prognozuoti neįmanoma, nes
vieną kartą jų pagausėja, kai oras atšyla, o
kitą kartą, kai jis atšąla.
Tačiau nepaneigiamas
faktas, kad jų sezonas
jau prasidėjo ir tik laiko klausimas, kada jos
atplauks į Nemuno žemupį.
Apie tai, kokių rūšių stintos būna, kada
jos stipriausiai kvepia
agurkais, kuo skiriasi
lietuviškosios ir latviškosios, kokiais būdais
stintą galima paruošti
ir daug kitų įdomių dalykų apie šią žuvelę papasakojo traksėdiškis,
žvejų atstovas, įmonės
„Pamariukas“ savininkas Mantas Laužikas,
šioje srityje dirbantis
jau 10 metų.
„Su žuvimi labai
sunku, nes žuvis ne
obuoliai, nuo medžio nenuskinsi“, - savo verslą
apibūdina jis.

Nukelta į 2 p.

Nukelta į 7 p.

Gardamiškių prašymas valdžiai:
daugiau pinigų ir rūšiavimo konteinerių
Sigitas GRINČINAITIS
Pirmoji Šilutės savivaldybės vadovų ir seniūnijos
2018 metų veiklos ataskaita surengta Gardame. Susitikimo metu apie nuveiktus darbus ir artimiausius
planus saviškiams pasakojo seniūnė Birutė Pocevičienė, vėliau kalbėjo rajono vadovai - Savivaldybės
meras Vytautas Laurinaitis, jo pavaduotojas Algis
Bekeris, administracijos direktorius Sigitas Šeputis
ir pavaduotojas Virgilijus Pozingis.
Susitikimas vyko Gardamo progimnazijos ir
bendruomenės namų pastate, nes susirinkimų salė
seniūnijos pastate šiuo metu yra remontuojama.

Investuota apie 1
mln. Eur

Susitikimą
trumpu
klausimu pradėjo Šilutės savivaldybės meras V.
Laurinaitis. Jis pakėlė Šilutės savivaldybės tarybos
ir valdančiosios koalicijos
4 metų veiklos ataskaitą ir
paklausė, ar visiems paš-

tininkai ją pristatė į namus.
Iš susitikime dalyvavusių
apie 100 seniūnijos žmonių nė vienas nepatvirtino,
kad nėra gavęs ataskaitos.
Taip, pasak mero, yra lengviau susišnekėti, kai susitikimo dalyviai jau yra išsinagrinėję visame rajone
Nukelta į 3 p.

Bliūdsukių seniūnaitis A. Kiudys nustebino valdžią
pranešdamas, kad jo kaime iki šiol nėra atliekų rūšiavimo
konteinerių.

M. Laužikas yra ne tik žuvies žinovas, bet ir puikios
žuvienės virėjas, ją verdantis daugybėje įvairių renginių.
Jis sako, kad stinta eina būriais – tarsi kokiais „guzais“, o
šiuo metu gaudoma jūroje.
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Antanas Martinkus - kandidatas į Šilutės rajono savivaldybės mero postą

Politinė reklama bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų Šilutės skyriaus rinkimų sąskaitos. Užsakymo nr. PR0641

Šilutės įmonių vadovai: kas dirba, tas turi ir mokesčiams
Atkelta iš 1 p.

Pirmauja
SBA įmonės

Daugiausiai mokesčių
mūsų rajone sumokančių įmonių trejetuke - dvi
SBA įmonės: akcinė bendrovė „Šilutės baldai“ ir
UAB „Germanika“. Šios
įmonės atitinkamai sumokėjo 3 672 482,79 ir 3 412
039,20 Eur mokesčių.
Trečioje vietoje - pieno
produktus gaminanti akcinė bendrovė-ﬁrma „Šilutės Rambynas“, sumokėjusi 777 942,77 Eur
mokesčių.
Šilutės rajone yra viena
didžiausių vėjo elektrinių
parkų operatorių ir savininkių Lietuvoje ir Baltijos šalyse, vystanti vėjo
energetiką. UAB „Vėjų
spektras“ į valstybės biudžetą ji atnešė 718 191,46
Eur mokesčių.
24 maisto ir buitinių
prekių parduotuves Šilutės rajone ir Pagėgių savivaldybėje turinti UAB
„Šilutės prekyba“ pernai
sumokėjo 674 366,67 Eur
mokesčių.
Uždaroji akcinė ben-

drovė „Šilutės vandenys“
sumokėjo 572 645 Eur
mokesčių, UAB „Šilutės
polderiai“ - 557 777,32
Eur mokesčių. Žuvies perdirbimo UAB „Rusnės žuvis“ sumokėjo 553 971,99
Eur mokesčių, o Šilutės
ligoninė - 400 197,84 Eur.
Dešimtoji sąraše - statybų
įmonė UAB „Stamela“,
sumokėjusi 372 976,89
Eur mokesčių.

automatizuojame ir efektyviname gamybos procesus. Didžioji dalis “Germanikos” darbuotojų yra
Šilutės rajono gyventojai,
tad ši suma lieka rajono
savivaldybės žinioje, kuri
gali juos panaudoti krašto
gyventojų poreikiams. Didžiąją dalį valstybei 2018
m. sumokėtų mokesčių
– 2,5 mln. Eur - sudaro
pridėtinės vertės mokestis (PVM), kuris priklauso
nuo įmonės pardavimų.
Pernai
„Germanikos“
pardavimai augo 7 proc.
– iki 53 mln. Eur”,- sakė
„Germanikos“ vadovas
Rolandas Baltuonis.

Didžiąją dalį sudaro
PVM

Abi Šilutės rajone veikiančios SBA grupei priklausančios įmonės „Germanika“ir „Šilutės baldai“
yra didžiausios mokesčių
mokėtojos Šilutės rajone,
abi kartu sumokėjusios
7 084 521,79 Eur. Pernai
metų pabaigoje, Savivaldybės vadovų surengto
padėkos vakaro metu,
įmonės buvo apdovanotos, kaip didžiausi mokesčių mokėtojai rajone.
„SBA grupės įmonė
„Šilutės baldai” – viena didžiausių baldų gamintojų
Lietuvoje. Pas mus dirba
apie 800 žmonių. Didžioji
dalis iš 3,6 mln. Eur mūsų

Įmonė „Rusnės žuvis“ pernai sumokėjo 553 971,99 Eur
mokesčių.

pernai sumokėtų mokesčių
valstybei yra pridėtinės
vertės mokestis (PVM).
Gyventojų pajamų mokesčio (GPM) sumokėjome
apie 0,8 mln. Eur. Tačiau
dalis šios sumos pateko į
aplinkinių rajonų biudžetus, mat iš ten vežamės
darbuotojus, todėl už juos
sumokamas GPM keliauja
ne į Šilutės rajono biudžetą. Darbuotojų stygių mūsų
rajone jaučiame dėl emigracijos ir demograﬁnės
padėties, samdyti žmones
tenka iš kitų rajonų,” , -

sako „Šilutės baldų“ vadovas Eimuntas Jankauskas.
„SBA grupei priklausanti „Germanika“irgi vienas didžiausių
darbdavių rajone. Iš valstybei 2018 m. sumokėtų
3,4 mln. EUR, penktadalį
sudaro gyventojų pajamų mokestis (GPM), kurį
mokame už mūsų darbuotojus. Ši suma kasmet po
truputį didėja, nes didiname atlyginimus. Mes
didiname aukštos kvaliﬁkacijos įrengimų operatorių skaičių, nes nuolat

Jei dirbi, yra iš ko
mokesčius mokėti

Žuvies perdirbimo ir
prekybos įmonės UAB
„Rusnės žuvis“ vadovas
Saulius Puidokas „Šilutės
naujienoms“ komentavo,
kad kai daug dirbi, tai užsidirbi, ir yra iš ko mokesčius valstybei sumokėti.
„Ar Vilnius, ar Šilutė, dirbti reikia visur“, - sakė jis.
Anot jo, galbūt Pamarys ne visai strategiškai
gera vieta, nes produkciją reikia išvežti į Vilnių,
Panevėžį, kitus miestus,
tačiau dirbant, rezultatų
galima pasiekti. S. Puidoko vadovaujama įmonė
savo veiklą pradėjo 1995
metais, neseniai atšventė
24 metų veiklos sukaktį.
Nuo įmonės įkūrimo pradžios, subūrus stiprią bei
patikimą darbuotojų komandą, apdirbdami žuvį
pamariškiai siekia aukš-

čiausių kokybės rezultatų.
„Šilutės vandenų“ direktorius Alfredas Markvaldas jau buvo susipažinęs
su suma, kurią įmonė sumokėjo mokesčiams. Didžiausią dalį iš 572 645 Eur
sumokėtų mokesčių sudaro
PVM, antroje vietoje – mokesčiai Sodrai, trečioje –
GPM, o ketvirtoje – taršos
ir išteklių mokesčiai. Anot
direktoriaus, kasmet įmonė
sumoka vis didesnius mokesčius, nes rajone daugėja
vandens ir nuotekų vartotojų, atitinkamai dėl to didėja
PVM mokesčiai. Kasmet
darbuotojams kyla ir atlyginimai, taigi ir už juos sumokama daugiau mokesčių.
AB „Šilutės prekyba“ nuolat dirba apie 120
žmonių, dalis jų pagėgiškiai. Direktorius Egidijus
Kuzminskas sakė, kad
mokesčių dydis labiausiai
priklauso nuo veiklos apimčių ir pelno. „Tai mūsų
pirkėjų sunešti pinigai, tad
tik jiems ir galime dėkoti.
Jei žmonės perka mūsų
parduotuvėse, jei sekasi
dirbti, tai ir mokesčių sumokame daugiau“, - reziumavo direktorius.
Be kita ko jis pajuokavo, jog mokesčių visada
norėtųsi mokėti mažiau.
„Bet dar labiau pikta būna,
kuomet tenka išgirsti, kaip
kai kurie aukšti valdžios
vyrai lengva ranka tuos
surinktus pinigus ištaško.
Tada norisi, kad tie žmonės negalėtų valdyti pinigų“, - neslėpė ilgametis
prekybininkų vadovas.
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Gardamiškių prašymas valdžiai:
daugiau pinigų ir rūšiavimo konteinerių

Savivaldybės vadovai Gardamo seniūnijos gyventojams pasakojo apie jau atliktus ir šiemet baigiamus darbus.
Atkelta iš 1 p.

vykdytus projektus.
Pasak seniūnės B.
Pocevičienės, šiuo metu
seniūnijoje gyvena 1812
gyventojų, savo gyvenamąją vietą naujai deklaravusių yra 93. Tačiau vertinant per metus gimusių
ir mirusių žmonių statistiką aiškėja, kad pastarųjų
yra dešimtimi daugiau.
Vietinių kelių ilgis siekia 147 km, per 2018 m.
kelių priežiūros darbams
bei sandoriams skirta
82,07 tūkst. Eur. Tiesa, iš
šios sumos apie 20 tūkst.
Eur liko nepanaudotų, nes
kelininkams užbaigti darbus sutrukdė pabjurę orai.
Seniūnė pasidžiaugė,
kad seniūnijos bendruomenės sulaukė neplanuotos Savivaldybės piniginės paramos: Gardamo
bendruomenė „Tenenys“
už paskirtus 689 Eur įsigijo 50 kėdžių naujai
suremontuotai salei, Šylių kaimo bendruomenė
„Švylys“ skirtus 300 Eur
panaudojo šildymo sistemos įrengimui, Ramučių kaimo bendruomenė
„Navata“ už skirtus 200
Eur įsigijo bendruomenės
renginiams reikalingą kolonėlę.
Praėjusiais
metais
seniūnijoje pradėti vykdyti du projektai. Projekto „Gardamo gyvenvietės
mažos apimties viešosios
infrastruktūros atnaujinimas“ įgyvendinimo metu
kapitaliai sutvarkyta Žemaičių Naumiesčio gimnazijos Gardamo progimnazijos patalpų dalis ir
pritaikyta bendruomenės
poreikiams. Paklotas pėsčiųjų takas, aptverta vaikų
žaidimų aikštelė. 2019 m.
bus sutvarkytas privažiavimas, sumontuota vaikų
žaidimų aikštelės įranga,
pastatyti lauko treniruokliai, suoliukai, šiukšliadėžės, bus asfaltuotos

Tenenio ir Šaulių gatvės.
Įgyvendinant
projektą
„Nuotekų surinkimo infrastruktūros
gerinimas
ir plėtra Gardamo miestelyje“
rekonstruojami
buitinių nuotekų valymo
įrenginiai ir tiesiami bei
rekonstruojami buitinių
nuotekų tinklai. Taip pat
suremontuotas Žemaičių
Naumiesčio gimnazijos
Gardamo progimnazijos
pastato I aukštas ir laiptinė. Gautas ﬁnansavimas
Šylių gyvenvietės melioracijos remonto darbams,
sutvarkyta Stotelės ir Tilto
gatvių sankirtoje tvinusi viešoji erdvė, atvežtas
gruntas, pasėta žolė.
Seniūnė B. Pocevičienė pasidalijo ir ateities
sumanymais. Planuojama
išasfaltuoti miestelio Šylių, Tenenio ir Bažnyčios
gatves, suremontuoti kapinių namelį, sutvarkyti Šylių piliakalnį, rekonstruoti
Gardamo apšvietimą.
Meras V. Laurinaitis
sakė, kad įvertinus visus
planuotus ir nuveiktus
darbus galima pasidžiaugti, jog investicijos Gardamo seniūnijoje per 2017
- 2018 m. siekė 996 tūkst.
Eur. Todėl dabar tai matosi važiuojant per seniūniją.

Seniūnija saugi,
tik reikia saugoti turtą

Susitikime su gyventojais dalyvavęs Šilutės
rajono policijos komisariato viršininkas Artūras
Mikalauskas pasidžiaugė,
kad ši seniūnija yra saugi. Bendruoju pagalbos
telefonu gauti 139 pranešimai, pradėta 16 ikiteisminių tyrimų. Pasak A.
Mikalausko, šioje seniūnijoje įvykdyta tik 2,5 proc.
visų rajone registruotų
nusikalstamų veikų. Pusė
ikiteisminių tyrimų pradėta dėl vagysčių. Dėl
smurto artimoje aplinkoje, neblaivių vairuoto-
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jų ir kitokių nusikaltimų
pareigūnai į šią seniūniją
skubėjo tik po vieną - du
kartus.
Vietos ūkininkai klausė A. Mikalausko, ar Šilutės savivaldybėje dar nėra
naujos vagysčių bangos
– kai vagys „pasiskolina“
porai dienų kepsninę, o
vėliau ją sugražina su rašteliu, kad kaimynas atsiprašo, o padėkai palieka
bilietus į spektaklį. Tik po
spektaklio sugrįžę namo
šeimininkai randa apvogtus namus.
Informacija apie tokius
atvejus Pamarį jau pasiekė
iš Rytų Lietuvos.
A. Mikalauskas sakė,
kad tokio modelio nusikaltimo Šilutės savivaldybėje dar nebuvo. Tačzzau
vagių fantazija kasmet
tobulėja, todėl jis ragino
seniūnijos žmones stengtis patiems daug dėmesio
skirti turto apsaugai ir taip
išvengti vagysčių.

Apie konteinerius,
bažnyčios langus,
Ramučių kelią

Bliūdsukių seniūnaitis
Arūnas Kiudys klausė
valdžios, kuomet ir į jo
kaimą bus pristatyti rūšiavimo konteineriai? Šis
klausimas nustebino Administracijos direktorių S.
Šeputį. Jis sakė, kad Savivaldybė šiuo metu yra užpirkusi naujų konteinerių
ir jie netrukus bus atgabenti. Jis patarė seniūnaičiui
iškart rašyti prašymą apie
reikiamą konteinerių kiekį
ir patikino, kad jie bus pristatyti.
Kaip nebūtų keista,
šiemet žodžio nepratarė į
susirinkimą atėjęs Gardamo klebonas Antanas Gylys. Tačiau jį pastebėjęs
meras V. Laurinaitis iškart
pakalbino, o susirinkusiesiems pasakojo, jog
Savivaldybės taryba jau
patvirtino religinių bendruomenių paramos fon-

dą. Šio fondo lėšomis bus
remontuojami religiniai
pastatai. V. Laurinaitis su
klebonu yra aptarę, kad
Gardamo bažnyčiai reikia
atnaujinti langus, iš Savivaldybės paramos fondo
tam galės būti suteikta 50
– 70 proc. parama. Likusias lėšas bendruomenėms
teks susirasti pačioms.
Gardamiškiai jau daug
metų laukia, kada bus
asfaltuotas kelias link
Ramučių. Jiems tai gerokai sutrumpintų kelionę
į Šilutę. Pasak mero, šis
kelias priklauso Automobilių kelių direkcijai,
o Savivaldybė rūpinosi,
kad jis būtų įtrauktas į
taip vadinamą „žvyrkelių programą“. Meras jau
žino, kad Ramučių kelias
šiemet dar nebus asfaltuojamas, tačiau labai tiki,
kad kitąmet darbai bus atliekami.
Pasak V. Laurinaičio,
Ramučių kelio remontą
verta paskubinti dabar,
kol dar nepradėtas kelio
į Žemaičių Naumiestį remontas, nes šio kelio darbų metu poreikis važiuoti
Ramučių keliu išaugs kelis kartus.
Atsisveikindami valdžios atstovai klausė, ko
dar pageidautų Gardamo
seniūnijos žmonės. Ir išgirdo atsakymą, kad reikia
skirti daugiau pinigų Gardamui ir jo apylinkėms.

Šilutės rajono
savivaldybė
perka socialinius
būstus
Šilutės rajono savivaldybės administracija
(kodas – 188723322, Dariaus ir Girėno g. 1, LT99133 Šilutė, tel.: (8 441) 79 266, (8 441) 79 218,
el. paštas administracija@silute.lt) skelbiamų
derybų būdu Šilutės mieste ir aplink esančiose
gyvenvietėse (Pagrynių k., Macikų k., Traksėdžių
k., Grabupių k., Armalėnų k., Verdainės k., Barzdūnų k.) perka 2 vieno kambario butus, 3 dviejų
kambarių butus ir 3 trijų kambarių butus.
Butai su bendrojo naudojimo patalpomis (virtuve,
tualetu, dušu, vonia) nebus perkami.
Kandidatai pasiūlymo formas gali gauti Šilutės
rajono savivaldybės administracijos „Viename langelyje“, Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutėje, ir Savivaldybės
interneto svetainėje: www.silute.lt (skiltyje „Socialinių būstų pirkimas“). Butų pirkimo skelbiamų derybų būdu sąlygų aprašas ir vertinimo kriterijai taip pat
skelbiami internete adresu: www.silute.lt.
Pasiūlymai su parduodamo turto dokumentais
priimami Šilutės rajono savivaldybės administracijos
„Viename langelyje“, Šilutėje, Dariaus ir Girėno g.
1., iki 2019 m. kovo 12 d. 15.00 val. Pasiūlymas su
parduodamo buto dokumentų kopijomis pateikiamas
užklijuotame voke su atitinkamu užrašu „1 kambario
butų pirkimai“, „2 kambarių butų pirkimai“ arba
„3 kambarių butų pirkimai“, nurodami kandidato
rekvizitai (vardas, pavardė, adresas ir telefono
numeris).
Visi dokumentai turi būti parengti lietuvių kalba.

LPKTS Šilutės ﬁlialo P A D Ė K A

Poetui, režisieriui, renginių organizatoriui ir
vedėjui Mariui Budraičiui už neatlyginamą pagalbą projektuojant šventinę programą, skirtą Šilutės
ﬁlialo 30 - mečiui paminėti, šventės vedimą, paaukotą asmeninį laisvalaikį.
Remigijui Saunoriui, Šilutės Šv. Kryžiaus
bažnyčios klebonui už paaukotas iškilmingas
šventas mišias.
Už ypatingą šventinę atmosferą, malonius
akcentus, visokeriopą paramą nuoširdžiai
dėkojame:
Šilutės merui Vytautui Laurinaičiui,
Jūratei Pancerovai Šilutės Kultūros ir pramogų
centro direktorei, verslininkui Stanislovui Liepiui,
Algimantui Abromaičiui - Šilutės profesinio
mokymo centro direktoriui, Irenai Sudeikienei
- Šilutės profesinio mokymo centro turizmo
ir paslaugų skyriaus vedėjai, Šilutės Vydūno
gimnazijos vokalinei studijai ,,Gabija“ (vad. G.
Matulienė), Šilutės Meno mokyklos jaunučių
chorui (vad. D. Pielikienė), Šilutės mišriam
chorui ,,Pamario aidas“ (vad. N. Sniečkuvienė ir
V. Jovaiša), Šilutės rajono laikraščiams ,,Šilutės
naujienos“, ,,Pamarys“, ,,Šilokarčema“.
Dėkoju
visai LPKTS Šilutės ﬁlialo
bendruomenei, svečiams, visiems prisidėjusiems
ir dalyvavusiems minint 30 - ąsias ﬁlialo įkūrimo
metines.
Regina TAMOŠAUSKIENĖ, LPKTS Šilutės filialo
pirmininkė.
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Prevencinės priemonės
keliuose
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato (AVPK) pareigūnai keliuose vis dar pastebi
vairuotojų nesugebėjimą įvertinti važiavimo sąlygas
bei savo sugebėjimus, neretai pasitaiko atvejų, kai
nesilaikoma eismo taisyklių reikalavimų, vairuojama chuliganiškai ir taip keliamas pavojus kitiems
eismo dalyviams. Siekiant užtikrinti tinkamą eismo
kontrolę visą vasario mėnesį bus vykdoma prevencinė priemonė.
Priemonės metu bus patruliuojama policijos skiriamaisiais ženklais nežymėtais automobiliais, bus
naudojamas mišrus ir neviešas patruliavimo metodas.
Priemonė vyks kiekvieną dieną, ypač - avaringiausiose
vietose bei vietose, kur labiausiai tikėtini pažeidimai.
Prevencinės priemonės metu nuo vasario 1 iki vasario 3 d. jau buvo užﬁksuota: 13 lenkimų per sankryžą,
2 lenkimai kertant ištisinę juostą, 1 vairuotojas nepraleido pėsčiojo per perėją ir 1 vairuotojas nesustojo prieš
geležinkelio pervažą.
Policijos pareigūnai, siekdami kuo efektyviau
įgyvendinti eismo saugumo užtikrinimo priemones
visą vasarį tikslingai rengs priemones visoje Tauragės
AVPK aptarnaujamoje teritorijoje.
Vairuokite atsakingai!

Vagys įsisuko į vaikų
darželius
Policijos pareigūnai pastebi, kad vagys nusitaikė į vaikų darželius. Per šią savaitę jau užﬁksuotos
kelios vagystės Šilutės vaikų darželiuose, kai ilgapirščiai nepastebėti patekdavo į vaikų kambarius ir
pasisavindavo asmeninius daiktus. Galima manyti,
kad vagystėms jie pasirenka tą laiką, kai vaikai su
auklėtojomis yra lauke.
Vasario 5 d. vaikų darželyje Šilutėje, Miško g.,
nenustatytas asmuo nuo spintelės pavogė telefoną
,,Samsung Galaxy S7 Edge“, kuris priklauso 55 m.
moteriai. Nuostolis 700 eurų. O iš rankinėje esančios
piniginės, kuri priklauso 56 m. moteriai, gyvenančiai
Šilutėje, Laisvės al., pavogti pinigai.
Vasario 6-osios rytą dar viena vagystė įvykdyta vaikų darželyje Kęstučio g. Čia iš vaikų kambario nenustatytas asmuo pavogė telefoną ,,Samsung A3“, kuris
priklauso 58 m., gyvenančiai Knygnešių g. Nuostolis
100 eurų. O iš rankinės, kuri priklauso kitai 59-erių
moteriai, gyvenančiai Lietuvininkų g. dingo piniginė
su dokumentais ir pinigais. Nuostolis 100 eurų.
Abiem atvejais telefonai ir rankinės buvo palikti
matomose vietose – lengvas grobis vagims.
Atkreipiame dėmesį, kad šiais metais jau ne vieną
kartą užﬁksuotos vagystės iš įstaigų. Visais atvejais turtas nebuvo saugomas, durys nerakintos arba
užrakintos ir raktas paliktas spynoje. Tokios vietos yra
patraukliausios ir lengviausiai prieinamos. Kiekvienu
atveju asmenys praranda asmeninius daiktus.
Ilgapirščiams turi būti užkirstas kelias vogti.
Žmonės privalo suprasti, kad savo turtą reikia saugoti. Išeidami iš kabineto, kambarių, kad ir trumpam,
bet užrakinti duris. Nepalikti raktų durų spynoje, asmeninius ir vertingus daiktus laikyti užrakinamose
spintelėse, taip pat nepalikti vertingų daiktų automobilyje ar be priežiūros, visuomet apsižvalgyti, ar aplink daiktus nesisukinėja įtartini asmenys.
Būkime atidūs, saugokime savo ir kitų turtą!
Įvykiai

Išdaužė vitriną

Vasario 1 d. policijoje užregistruotas įmonės, esančios Šilutėje, Lietuvininkų g. vadovų pareiškimas, kad
dar pernai gruodžio 29-osios naktį buvo išdaužtas įmonės vitrinos stiklas. Nuostolis 330 eurų.

Girtas už vairo

Vasario 5-osios pavakarę Šilutėje, Taikos g., patikrinimui buvo sustabdytas automobilis ,,Opel Vectra“,
kurį vairavo neblaivus (1,77 prom.) 49 m. šilutiškis,
gyvenantis Žvejų g. Vyras sulaikytas.

Pavogė alkoholinių gėrimų

Sausio 30 d. iš parduotuvės Šilutėje, Lietuvininkų
g. buvo pavogti alkoholiniai gėrimai, verti 134,74 eurų.
Parengta pagal Tauragės AVPK informaciją
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Neužvertos durys „prišaukė“
teistumą ir finansinius nuostolius
Medeinė ŠIMOLIŪNAITĖ
Kaimynų nesutarimai dėl taisyklių, kada
laikyti atviras laiptinės duris, o kada jas užverti,
vienam jų baigėsi šešių mėnesių laisvės apribojimo
bausme. Neapsikentęs nuolatinio kaimyno bumbėjimo, vienas jų, A. Š., į darbą paleido kumščius.
Ir dabar privalės bausmės atlikimo laikotarpiu ne
tik registruotis Užimtumo tarnyboje, bet ir atlyginti solidžius nuostolius Teritorinei ligonių kasai bei
„Sodrai“.
Sprendimą byloje, kur su sugyventine, esą nuolat
kaimynas kaltinamas kito prašydavę
kaltinamojo
kaimyno sumušimu, Šilu- laiptinės duris palikti attės teismo rūmai priėmė viras, o šis pykdavo. Ir tą
gruodžio 18 d. O pats įvy- rytą jis paklausęs kaimykis nutiko dar vasarą, lie- no, kada šis baigs nuolat
pos mėnesį, kai tarp dvie- uždarinėti duris, ir... buvo
jų vyrų jau kuris laikas sumuštas.
tvyrojusi įtampa prasiverTeismo posėdžio metu
žė smūgiais.
kaltinamasis R. Š. savo
Pasak nukentėjusio R. kaltę pripažino visiškai.
A., nesklandumai tarp jo Jis pasakojo, kad liepos
ir kaltinamojo A. Š. prasi- 5-osios rytą, jam būnant
dėjo pavasarį, nors vyrai prie laiptų lauke, į kiemą
kaimynystėje gyvena jau išėjo kaimynas R. A., kupenkerius metus. Jis, kartu ris pradėjo priekaištauti

dėl lauko durų.
R. Š., netekęs kantrybės, susinervinęs, kad kaimynas nuolat kabinėjasi,
kumščiu trenkė jam į veidą.
Po to sugriebė R. A. rankomis už drabužių ir prispaudė jį prie laiptų sienelės.
Palaikė jį taip prispaudęs
iki pats nusiramino, paskui
paleido. Vyras taip pat pasakojo, kad nukentėjusiojo
R. A. šeima girtuokliauja,
konﬂiktuoja, kabinėjasi ne
tik prie jo, bet ir prie kitų
kaimynų.
Kaltinamasis paaiškino, kad R. A. dar anksčiau
apkaltino jį katino pagrobimu, dėl ko reikėjo vykti
aiškintis į policiją. Nepaisant to, kaltinamasis sakė
besigailintis,
atsiprašė
nukentėjusio kaimyno ir
vėliau po incidento pats
pasiūlė apmokėti 300 eurų

neturtinę žalą. Tačiau nukentėjusysis su tokia suma
nesutiko, ir byla atsidūrė
teisme.
Visgi, bylą nagrinėjusi
teisėja kaltinamąjį įpareigojo sumokėti būtent 300
eurų sumą neturtinei žalai
atlyginti, o ne 800, kurių
prašė nukentėjusysis. Nes
teikdamas civilinį ieškinį
jis nepateikė jokių duomenų ir įrodymų, kokius
nuostolius patyrė negalėdamas vykti į darbą ir lankydamasis pas medikus.
Kaltinamasis teismo
prašė sumažinti ir Klaipėdos teritorinės ligonių
kasos bei Valstybinio socialinio draudimo fondo
valdybos civiliniuose ieškiniuose įrašytas sumas,
tačiau jos liko nepakitusios - 112,57 ir 1084
eurai.

Ugniagesiai-gelbėtojai ragina
įsirengti dūmų detektorius:
jų nauda - gyvybiškai svarbi
Gintarė PLUNGIENĖ
Praėjusiais metais prevencinę akciją „Gyvenkime
saugiai“ visoje Lietuvoje vykdę ugniagesiai-gelbėtojai pateikia jos rezultatus. Paaiškėjo, kad praėjusių metų pabaigoje autonominius dūmų detektorius
savo namuose buvo įsirengę 43,4 proc. aplankytų
gyventojų. Akcijos metu valstybinės priešgaisrinės
priežiūros inspektoriai ir ugniagesiai gelbėtojai aplankė per 106 tūkst. gyvenamųjų būstų.
Šilutėje ir rajone aplankyta 2 212 gyvenamųjų
sodybų, kuriose gyvena 5 756 rajono gyventojai.
Detektoriai gelbėja nis, elektros instaliaciją,
priminė, kad būtina išsivagyvybes
„Statistikos
duome- lyti dūmtraukius ir skatino
nys rodo, kad visus metus įsigyti ir įsirengti dūmų
gyventojų, savo namuose detektorius.
Kad šis prietaisas būįsirengusių dūmų detektorius, skaičius nuolat augo, tinas namuose, įsitikino
– pranešime spaudai sakė ne vienas gyventojas,
priešgaisrinės apsaugos ir patyręs gaisrą. Jo šaižus
gelbėjimo departamento garsas žmones prikelia iš
Valstybinės priešgaisrinės miego ir gali išgelbėti ne
priežiūros valdybos virši- tik gyvybę, bet ir turtą. Išninkas Jūris Targonskas. girdę dūmų detektoriaus
– Todėl siekdami, kad ši skleidžiamą garsą, išvengtendencija išliktų ir toliau, ti skaudžios nelaimės gali
šiemet prevencinę akciją padėti ir kaimynai ar aplitęsime, toliau konsultuosi- nkiniai.
Apžiūrėta daugiau
me gyventojus ir skatinsime įsigyti autonominius
kaip 2 000 sodybų
dūmų detektorius. Šiemet
Kaip pasakojo Šilutės
vėl ketinama aplankyti priešgaisrinės gelbėjimo
100 tūkstančių būstų“.
tarnybos (PGT) viršininLankydami
gyven- kas Rimantas Mačijaustojus, valstybinės prieš- kas, apsilankius 2 212gaisrinės priežiūros ins- oje gyvenamųjų sodybų
pektoriai ir ugniagesiai buvo įvertinta aplankytų
gelbėtojai teikė jiems gyvenamųjų
patalpų
praktinius
patarimus, priešgaisrinė būklė, užpilkaip susitvarkyti kros- dytos gyvenamojo būsto

apžiūros anketos, kuriose
įvertinta ir aprašyta gyvenamojo būsto priešgaisrinė būklė. Gyventojams
teiktos konsultacijos, patarimai, rekomendacijos,
pasiūlyta įsigyti autonominius dūmų detektorius.
Taip pat išdalinti priešgaisrinės saugos lankstinukai gaisrine tematika,
laikraštis „Ugniagesys“.
„Akcijos metu surengti pasitarimai su rajono
seniūnijų vadovais, socialinio darbo organizatoriais. Aptartos galimybės
konkrečiais darbais padėti
šeimoms auginančioms
mažamečius vaikus“, sakė gaisrininkų vadas.
Pasak jo, į namus atvykusius inspektorius ir ugniagesius-gelbėtojus kai
kurie gyventojai įsileido
noriai, ir patys domėjosi,
kaip dar pagerinti namų
saugumą. Kiti gi priešingai - pyko, kad yra lendama į jų asmeninius reikalus. Buvo ir tokių, kurie
net durų neatvėrė.

Konsultavo daugybę
gyventojų

Šilutės ugniagesiai gelbėtojai vykdė ir daugiau
akcijų, tokių kaip „Nedegink žolės“ ir „Saugok
mišką“, kurių metu surengti 24 reidai, aplankyta
116 rajono kaimų, siekiant
užkardyti atvirų teritorijų
deginimą.
Akcijos „Būk saugus,

moksleivi“ metu aplankytos 7 bendrojo lavinimo
mokyklos, 507 moksleiviams pravestos saugaus
elgesio pamokėlės.
„Susitikome su rajono
apsemiamos zonos gyventojais. Jiems buvo suteiktos konsultacijos dėl
šildymo prietaisų saugios
eksploatacijos bei pasiruošimo galimam potvyniui“, - pasakojo Šilutės
PGT viršininkas.
Surengtos ir prevencinės akcijos asmenims be
nuolatinės gyvenamosios
vietos, jų lankomuose apleistuose statiniuose. Kartu su budinčių pamainų
pareigūnais buvo atlikti
24 tokių vietų patikrinimai.
„Du kartus dalyvavome susitikimuose su gyventojais patalpose, kuriose dalijami sausi maisto
daviniai nepasiturintiems
asmenims. Šių susitikimų
metu saugos klausimais
bendravome su 105, gyventojais atėjusiais pasiimti maisto produktų“, sakė R. Mačijauskas.
Vykdytų akcijų metu
Šilutės PGT gyventojams
išdalino virš 300 atmintinių bei leidinių gaisrinės
saugos tematika.
„Didžiausias pasiekimas mūsų tarnyboje yra
tai, kad jau keturi metai
mūsų rajone nėra gaisruose žuvusių žmonių“, džiaugėsi R. Mačijauskas.
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Neįgaliesiems pritaikytas autobusėlis
Šilutėje daug darbo neturi
Gintarė PLUNGIENĖ

nė cento – atsižvelgiama į
gaunamas pajamas. Įstaiga
dalyvauja įvairiuose socialiniuose projektuose, į
kuriuos būtent gautu autobusėliu vežioja ir savo globotinius.
„Stengiamės apie galimybę pasinaudoti paslauga informuoti kuo plačiau
– laikraščiuose, socialiniame tinkle, tačiau, sakyčiau, kad žmonės gana
vangūs. Sunku pasakyti,
ar nepastebi, nežino, ar
tiesiog turi kitų būdų, kaip
nuvykti ten, kur reikia“, svarstė E. Paulauskienė.

Penktadienį iš sostinės į 20 skirtingų savivaldybių išriedėjo neįgaliesiems pritaikyti autobusai –
paskutinieji iš šešiasdešimties. Šilutės rajonas tokį 9
vietų automobilį, kuriame įrengtos trys vietos neįgaliesiems su vežimėliais, gavo dar užpernai. Panaudos
pagrindais autobusas buvo perduotas sutrikusio intelekto žmonių globos bendrijai „Šilutės Viltis“. Pavėžėjimo paslaugą spec. transportu rajone teikia ir
Socialinių paslaugų centras. Tad neįgaliuosius vienijančių bendrijų vadovės sako, kad pajėgumų teikti
pavežėjimo paslaugą – užtenka, o norinčių ja pasinaudoti neįgaliųjų galėtų būti ir daugiau.

Po autobusėlį –
kantis savivaldybėse.
kiekvienai savivaldybei
Visi autobusiukai buvo

Šešiasdešimt
neįgaliesiems
pritaikytų
autobusų per tris metus
išdalinti pagal investicinį projektą „Specialaus
transporto, pritaikyto neįgaliesiems įsigijimas ir
paslaugų teikimas savivaldybių teritorijoje“. Sprendimas parengti projektą ir
naudojantis Valstybės investicijų programos lėšomis įsigyti 60 autobusiukų
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijoje subrendo
bendraujant su neįgaliųjų
organizacijų atstovais, lan-

perduoti neįgaliųjų nevyriausybinėms organizacijoms, kurios pavėžėja
negalią turinčius žmones
į darbą, gydymo įstaigas,
įvairius renginius ar tolimesnes išvykas.
Socialinės apsaugos
ir darbo ministras Linas Kukuraitis sakė, kad
neįgaliesiems pritaikyti
autobusiukai yra ne tik
transporto priemonės, bet
ir langas į pasaulį daugeliui žmonių.
„Tai lengvesnis važiavimas į darbą, pas gydy-

Užtenka paprasto
transporto

„Šilutės Viltis“ primena, kad prireikus pavėžėjimo paslaugos, galima kreiptis į bendriją.

tojus, tai džiugus važiavimas į koncertą. Be to, šis
projektas - vienas iš būdų,
kaip sutelkti valstybės, savivaldybių ir nevyriausybinių organizacijų darbą,
kad visi mokytumėmės
būti partneriais, siekdami
bendrų tikslų“, - kalbėjo

L. Kukuraitis.

Galėtų naudotis
intensyviau

Užpernai gautu autobusėliu pavežėjimo paslaugas teikiančios „Šilutės Vilties“ vadovė Eglė
Paulauskienė pasakojo,

Šilutės spirito gamyklai reikia naujos
bioetanolio normos degaluose

kad bent jau kol kas su
vienu tokiu turimu specialiai pritaikytu automobiliu
jų bendrija puikiai patenkina ne tik šios organizacijos, bet ir kitų draugijų
narių poreikius.
Negalią turintys žmonės autobusėlį dažniausiai
užsisako vykdami pas gydytojus į Klaipėdą, Kauną,
Vilnių, į sanatorijas. Bendrija yra sudariusi sutartį
su Šilutės r. savivaldybe,
kuri apmoka didžiąją dalį
kelionės išlaidų. Dažnai
pasitaiko ir taip, kad neįgalusis už paslaugą nemoka

Šilutės r. neįgaliųjų
draugijos vadovė Laima
Micienė kalbėjo, kad ir jos
vadovaujamos organizacijos nariai, kurių yra apie
500, jei reikia, pasinaudoja teikiamomis pavėžėjimo paslaugomis. Tačiau
dažniausiai tuos, kurie dar
vaikšto patys, visur, kur reikia, nuveža savo transportu,
o kelionės išlaidas dengia
lėšomis iš įvairių projektų.
„Anksčiau buvo minčių, kad gal reikėtų ir
mums specialiai pritaikyto
automobilio, bet dabar
matome, kad poreikis pilnai patenkinamas. Be to,
nemažai kainuotų ir tokio
automobilio priežiūra“, sakė L. Micienė.

Migracijos skyrius
primena dėl dokumentų
galiojimo rinkimų metu

Šilutės spirito gamykla vis dar stovi tuščia – ją įsigiję verslininkai iš Pasvalio tikina laukiantys palankių šalies valdžios
sprendimų.

Sigitas GRINČINAITIS
Šilutės savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis
jau buvo susitikęs su naujaisiais Šilutės spirito gamyklos savininkais ir aptarė galimybes atidaryti šią
įmonę ir pradėti joje etanolio gamybą.
Daug metų Šilutėje
veikusi spirito gamykla
jau keleri metai kelia nerimą miestelėnams, rajono
ūkininkams ir savivaldybės vadovams, nes stovi
užkonservuota. Savivaldybės vadovai norėtų,
kad įmonė veiktų, joje
dirbtų žmonės ir jie mokėtų mokesčius. Ūkininkai
nori, kad spiritui gaminti ir toliau būtų perkami
jų išauginti grūdai, o dar

kitiems rūpi bioetanolio
gamybos atliekos – žlaugtai, kuriuos anksčiau jie
pusvelčiui nusipirkdavo ir
jais šėrė gyvulius.
Bene prieš metus Spirito gamyklą dairėsi pirkti
neįvardinta Švedijos įmonė. Tačiau dėl nežinomų
priežasčių, gegužės mėnesį jos savininkai atsisakė
tokių planų.
Visgi pernai, prieš pat
Kalėdas, Šilutės spirito

gamykla buvo nupirkta,
Šilutės etanolio gamybos
įmonės „Biofuture“ turtas už neskelbiamą sumą
buvo parduotas Pasvalio
rajono bioetanolio, biodujų, elektros ir šilumos
energijos gamintojai UAB
„Kurana“.
Meras V. Laurinaitis
„Šilutės naujienoms“ tuomet sakė, kad džiaugiasi
jog įmonė jau turi šeimininkus, kurie čia ketina atnaujinti buvusią gamybą.
Pasak mero, naujausios
žinios yra tokios, kad naujieji šeimininkai aktyviai
bendrauja su bendrovės
buvusiais specialistais dėl

gamybos
atnaujinimo.
Bendrovės
šeimininkai
turi įmonę, kuri, kaip ir
Šilutės spirito gamykla
anksčiau, gamina bioetanolį.
Pasak V. Laurinaičio,
naujieji spirito gamyklos
savininkai su didele viltimi laukia LR Seimo įstatymo, kuris leistų padvigubinti bioetanolio kiekį
Lietuvoje gaminamuose
degaluose. Esą gamybą
pasvaliečiams apsimokėtų atnaujinti tuo atveju,
jei į degalus būtų pilama
10 proc. bioetanolio. Šiuo
metu į degalus maišoma
tik 5 proc. bioetanolio.

Artėjant savivaldybių tarybų rinkimams,
Tauragės apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos skyriaus darbuotojai
primena, kad gyventojai, ketinantys dalyvauti
vyksiančiuose rinkimuose, turėtų iš anksto pasitikrinti asmens tapatybės kortelės ar paso galiojimo laiką.
Pasitikrinkite asmens tapatybę ir pilietybę patvirtinančių dokumentų galiojimo terminą, nes neturėdami
galiojančio dokumento, negalėsite išreikšti savo valios
rinkimuose.
Pasibaigus
asmens
tapatybę
patvirtinančio
dokumento galiojimui dėl keitimo/atsiėmimo reikia
kreiptis į bet kurią migracijos tarnybą nepriklausomai
nuo deklaruotos gyvenamosios vietos.
Primename apie asmens dokumentų galiojimą:
Asmens tapatybės kortelė: galioja 2 metus, jeigu ji
išduota piliečiui iki 5 metų amžiaus; 5 metus, jeigu ji
išduota piliečiui nuo 5 iki 16 metų amžiaus; 10 metų,
jeigu ji išduota piliečiui nuo 16 metų iki 75 metų
amžiaus; 20 metų, jeigu ji išduota piliečiui nuo 75 metų
amžiaus; 12 mėnesių, kai laikinai negalima nuskaityti
jokių piliečio pirštų atspaudų.
Pasas galioja: 2 metus, jeigu pasas išduotas piliečiui
iki 5 metų amžiaus; 5 metus, jeigu jis išduotas piliečiui
nuo 5 iki 16 metų amžiaus; 10 metų, jeigu jis išduotas
piliečiui nuo 16 metų amžiaus; 12 mėnesių, kai laikinai
negalima nuskaityti jokių piliečio pirštų atspaudų.
Tauragės AVPK Migracijos skyriaus darbuotojai
ragina gyventojus laiku pasirūpinti galiojančiais asmens
tapatybę patvirtinančiais dokumentais ir neatidėti to
paskutinei minutei.
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Kviečia teikti paraiškas paramai
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT)
skelbia kvietimą teikti paraiškas valstybės pagalbai
grynaveisliams ūkiniams gyvūnams įsigyti gauti.
2019 m. šiai priemonei įgyvendinti skirta 1 845 000
Eur.
Paraiškos ir dokumen- ﬁziniai ar juridiniai asmetai teikiami nuo 2019 m. nys – žemės ūkio valdų
vasario 1 d. iki kovo 4 d. valdytojai, laikantys mėVMVT teritoriniams pa- sinių galvijų, avių ar ožkų
daliniams pagal žemės bandas ir siekiantys paūkio ir kaimo valdos re- gerinti laikomų gyvulių
gistracijos vietą. Doku- bandų genetinę kokybę
mentus galima pateikti aukštos veislinės vertės
asmeniškai, per įgaliotus gyvuliais.
asmenis, per kurjerius
Pagal šią priemonę gali
arba registruotomis pašto būti kompensuojama iki
siuntomis.
30 proc. grynaveislių mėPareiškėjai gali būti sinių galvijų, avių ir ožkų

pirkimo kainos. Tačiau
ne daugiau kaip: už grynaveislių mėsinių galvijų

Kviečia įsilieti į kokybės
sistemų dalyvių gretas

Nuo š. m. sausio 2 d. ūkininkai gali teikti paraiškas
pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos (KPP) priemonę „Žemės ūkio ir maisto produktų
kokybės sistemos“. Paraiškos priimamos Nacionalinės
mokėjimo agentūros (NMA) teritoriniuose paramos administravimo skyriuose iki kovo 29 d.
Tai pirmas paraiškų rinkimo 2019 m. etapas, skirta
293 375 Eur paramos lėšų. 2019 m. paraiškas ūkininkai
dar galės teikti balandžio 1 d. – birželio 28 d., liepos 1 d. –
rugsėjo 30 d. ir spalio 1 d. – gruodžio 31 d. Dėl paramos
gali kreiptis žemės ūkio veiklos subjektai, auginantys ir
(arba) gaminantys ir tiekiantys rinkai kokybiškus žemės
ūkio ir maisto produktus, ir nustatyta tvarka įregistravę
žemės ūkio valdą (kaip valdytojai arba partneriai).
Paraiška – per 5 metus kurie pastaruosius 5 metus
dalyvauja šiose sistemose.
nuo pirmojo
Svarbu, kad paraiška būtų
patvirtinimo
Parama teikiama pa- pateikta per 5 metus nuo pirreiškėjams, naujai įsijun- mojo patvirtinamojo dokugiantiems į tris pagal prie- mento, sertiﬁkato išdavimo
monę remiamas kokybės arba gamintojo įregistravisistemas – ekologiškų mo VMVT tvarkomame
produktų gamybos, ES pri- produktų, kurių pavadinipažintų produktų gamybos mai įregistruoti GTG arba
ir nacionalinė maisto ko- ir SGN arba GTG registre,
kybės (NKP) sistema. Šiuo gamintojų sąraše. Ilgiausia 5
paraiškų rinkimo etapu metų paramos teikimo trukNKP kokybės sistemoje da- mė sumažinama tokiu metų
lyvaujantiems pareiškėjams skaičiumi, kiek praėjo nuo
parama teikiama tik jei jie pirminio dalyvavimo kokyparaiškas pateikė iki 2018 bės sistemoje ir paraiškos
m. NKP kokybės sistemo- pateikimo dienos.
Parama teikiama pareišje dalyvaujančių pareiškėjų
paraiškos bus priimamos kėjams, dalyvaujantiems
vienoje ar keliose kokybės
nuo 2019 m. spalio 1 d.
Siekiantys dalyvauti pir- sistemose.
moje paminėtoje kokybės Parama - iki 3000 Eur
metams
sistemos veikloje – vykdyti
Vykdantiems veiklą paekologiškų produktų gamybos veiklą, turi auginti ir gal priemonę „Žemės ūkio
(arba) gaminti ir tiekti rinkai ir maisto produktų kokybės
neperdirbtus arba perdirb- sistemos“ parama teikiama
tus ekologiškus produktus ne ilgiau kaip 5 metus. Pa(išskyrus žuvininkystės ir rama ekologiškų produktų
akvakultūros produktus), gamybos sistemos dalyskirtus tiesiogiai žmonėms viams siekia iki 2 998 Eur,
ES pripažintų produktų gavartoti.
ES pripažintų produktų mybos sistemų dalyviams
sistemos dalyviai turi ga- – 2 776 Eur, NKP gamybos
minti ir tiekti rinkai produk- sistemos dalyviams – 2 895
tus, kurių pavadinimai Eur per metus. Finansuoįregistruoti ES duomenų jamos išlaidos – būtinos
sistemoje, viename iš regi- numatytai veiklai vykdyti
strų: saugomos kilmės nuo- ir numatytos paraiškoje bei
rodos (SKVN), saugomos patirtos ne anksčiau kaip
geograﬁnė nuorodos (SGN) nuo paraiškos pateikimo
arba garantuoto tradicinio dienos.
Paramos lėšomis, prigaminio (GTG).
Parama teikiama pirmą klausomai nuo pasirinktos
kartą įsijungiantiems į ko- veiklos srities, gali būti ﬁkybės sistemas žemės ūkio nansuojamos sertiﬁkavimo,
veiklos subjektams arba kontrolės, apmokėjimo už

tyrimus, numatytus kokybiškų žemės ūkio produktų
speciﬁkacijose, išlaidos. Iš
dalies
kompensuojamos
kanceliarinių prekių, smulkios biuro bei kompiuterinės įrangos įsigijimo,
kokybiškų žemės ūkio ir
maisto produktų etiketės ir
(ar) prekinės pakuotės dizaino sukūrimo, reklaminio
stendo, reklaminių juostų,
lipdukų dizaino sukūrimo ir
įsigijimo bei kitos išlaidos.
Kompensuojamas ir metinis
įnašas už dalyvavimą remiamoje kokybės sistemoje.

Atrankos kriterijai

Atsižvelgiant į atitiktį KPP priemonės „Žemės
ūkio ir maisto produktų
kokybės sistemos“ taisyklėse nustatytiems atrankos
kriterijams, paraiškai suteikiami balai. Privalomas
mažiausias atrankos balų
skaičius – 50. Jei paraiškų
vertinimo metu nustatoma, kad paraiška nesurinko
privalomo 50 balų skaičiaus, ji atmetama ir toliau
nevertinama.
Paraiškų atrankos kriterijai:
Jei pareiškėjo ūkio ekonominis dydis, išreikštas
produkcijos standartine verte (SP), yra iki 8 000 Eur
įskaitytinai, suteikiama 50
balų; didesnis kaip 8 000
Eur – suteikiama 30 balų.
Pareiškėjas yra žemės ūkio
kooperatyvo / asociacijos
narys – suteikiama 30 balų.
Pareiškėjas ne anksčiau kaip
prieš 2 metus iki paramos paraiškos pateikimo dalyvavo
Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos
centro patvirtintose mokymų programose, susijusiose
su ekologiškų produktų, ES
pripažintų produktų, NKP
gamybos sistemų ar aplinkosaugos reikalavimų laikymusi (pateiktas Programos
„Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro
išduotas rašytinės formos
mokymų baigimo pažymėjimas), – suteikiama 20 balų.
NMA inf.

bulių reproduktorių – 1
300 Eur, už grynaveislių
mėsinių galvijų telyčią –

1 000 Eur, už grynaveislį
aviną reproduktorių – 200
Eur, už grynaveislę avį –
65 Eur, už grynaveislį ožį
reproduktorių – 100 Eur,
už grynaveislę ožką – 65
Eur.
Įsigyjami galvijai turi
būti įrašyti į veislinių mėsinių galvijų kilmės knygą, grynaveisliai ūkiniai
gyvūnai turi būti suženklinti, kad juos būtų galima atpažinti.
Pareiškėjas po paraiškos užregistravimo
turi teisę raštu pranešti
VMVT apie paraiškos at-

šaukimą ir pateikti naują
paraišką. Pranešus apie
paraiškos
atšaukimą,
VMVT ją išregistruoja ir
nutraukia vertinimo procedūrą.
Pareiškėjai, kurie 2018
m. buvo patvirtinti ŽŪ
ministerijos kanclerio potvarkiu paramos gavėjais,
tačiau neįsigijo gyvulių
ir negali pateikti pagrindžiančių dokumentų, jog
įsigyti negalėjo dėl nuo
jų valios nepriklausančių
priežasčių, netenka teisės
teikti paraiškas pagal šią
priemonę.

VMI primena: duomenų apie išmokas
pateikimo terminas – vasario 15 d.
A ir B klasės išmokos
nuo šiol teikiamos nauja
forma GPM312.
Duomenys apie A ir B
klasės išmokas turi būti
deklaruoti iki 2019 m. vasario 15 d.;
Tretieji asmenys duomenis apie gyvybės draudimo, studijų, pensijų
fondų, paskolų įmokas

ir sumokėtas palūkanas
turi deklaruoti iki vasario 15 d.;
Pateiktų
duomenų
pagrindu yra formuojamos preliminarios metinės pajamų deklaracijos
gyventojams;
Duomenis apie A klasės išmokas turi pateikti
ir nuolatiniai Lietuvos gy-

ventojai, kurie per 2018
m. mokestinį laikotarpį
vykdė ekonominę veiklą ir
turėjo samdomų darbuotojų, taip pat nuomojosi patalpas iš ﬁzinių asmenų;
Duomenis deklaruoti
greičiausia ir patogiausia
naudojantis EDS sistema
(h t t p: / / d e k l a ra v i m a s .
vmi.lt).

Iš rinkos surenkami pesticidų likučiais
užteršti ukrainietiški grikiai
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
(VMVT) informuoja, kad uždrausta tiekti Lietuvos
rinkai galimai nesaugių ukrainietiškų grikių partiją.
Importavusiai įmonei nurodyta apie šiuos nesaugius
produktus informuoti visus gavėjus ir susigrąžinti
juos iš prekybininkų bei vartotojų.
Vykdant iš trečių- pesticidų likučių konjų šalių importuojamų centracija rimto pavomaisto produktų valsty- jaus vartotojų sveikatai
binę kontrolę ir ištyrus nekelia, tačiau taip užlaboratorijoje mėginius, teršti grikiai negali būti
grikių kruopose iš Uk- tiekiami rinkai.
rainos nustatyta herbiAtsižvelgus į tyrimų
cido – glifosato likučių. rezultatus ir mokslininkų
Nacionaliniame maisto pateiktą rizikos vertiniir veterinarijos rizikos mą, minėtas grikių kruovertinimo institute at- pas iš Ukrainos įmonės
likus cheminės grikių
taršos rizikos vertinimą
pagal gautus laboratorinių tyrimų rezultatus,
nustatyta, kad aptikta

„Buk Pak Ltd“ į Lietuvą importavusiai įmonei
UAB „Pontem“ nurodyta
nedelsiant surinkti juos iš
rinkos.
Tyrimo metu nustatyta, kad į Lietuvą iš viso
buvo importuota 9 000
kg (7 000 vnt., sufasuotų po 1 kg ir 40 vnt. – po
50 kg, tinkamumo vartoti
terminas – 2020 03 01)
grikių kruopų siunta. Įmonės sandėlyje sulaikytas
šių produktų likutis – 2
565 kg.
VMVT inf.

Svarbu vykdantiems veiklą
„Ražienų laukai per žiemą“
Siekiantiems kompensacinių išmokų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos
(KPP) priemonės „Agrarinė aplinkosauga ir klimatas“ veiklą „Ražienų laukai per žiemą“ primename
šiuo metų laiku aktualius įsipareigojimus.
Vykdant veiklą „Ra- mėje būtina periodiškai
žienų laukai per žiemą“, įdirbti, kad nebūtų žemės
nupjovus javus privalu ūkio augalus stelbiančių
laukų neaparti iki kitų piktžolių. Nuėmus derlių,
metų kovo 1 d. Įsiparei- šiaudus reikia sutvarkyti,
gotame lauke iki apariant surišti juos į ryšulius (riražienas negalima nau- tinius) ir išvežti iš lauko
doti augalų apsaugos arba šiaudus galima suproduktų, organinių ir smulkinti ir paskleisti dirmineralinių trąšų, ir srutų vos paviršiuje.
po derliaus nuėmimo. RaŪkininkai,
prisiėmę
žienų negalima kalkinti įsipareigojimus
pagal
ir skusti. Iki derliaus nu- veiklą „Ražienų laukai
ėmimo žemės ūkio auga- per žiemą“, juos privalo
lų plotus ariamojoje že- vykdyti 5 metus – nuo pir-

mos paraiškos pateikimo
dienos iki paskutinių įsipareigojimo metų nustatytos žemės ūkio naudmenų
ir kitų plotų deklaravimo
pradžios dienos.
Primename, už 1 ha
ražienų plotą 2018 m. paramos dydis yra 99 Eur.
Nors tinkamų ražienų
pasėlių plotai įskaičiuojami, vertinant pareiškėjo
tinkamumą gauti paramą
už žalinimo reikalavimų
įgyvendinimą, tačiau jei
mokama parama pagal
veiklą „Ražienų laukai per
žiemą“, už tą patį plotą
negali būti mokama žalinimo išmoka.
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Stintų žinovas M. Laužikas - apie stintas, jų žvejybą
ir ruošimo būdus
Kaina priklauso nuo
kiekio

Atkelta iš 1 p.

Sezonas - po Naujųjų
metų

Mantas pasakojo, kad
šiuo metu pagrindinė stintų žvejyba vyksta jūroje
ties Palanga, Šventąja,
Klaipėda ar pasienyje su
Latvija. Tačiau jau yra kelios žvejų grandys, kurios
stintas žvejoja mariose,
ties Vente. Mariose stintas
žvejai gaudo po ledu, tinklais ir gaudyklėmis. Tiesa,
kimba dar nekaip. Vienas
žvejys praėjusį savaitgalį
M. Laužikui gyrėsi pagavęs 30 stintų, tačiau kiti,
netoliese jo žvejoję vyrai
nepagavo nieko, grįžo tuščiomis.
„Stinta atplaukia bangomis, tarsi guzais. Vieną
dieną žvejai pagauna daugiau, kitą - mažiau. Kartais
nesuprasi, kada ji pradeda
eiti - ar kai pradeda šilti, ar
kai šąla. Labai skirtingai
šiuo metu“, - apie sunkiai
prognozuojamą žuvį pasakojo M. Laužikas.
Įdomu, kad stintos
būna sėslios ir praeivės,
o Lietuvoje jos dar gyvena ežeruose - Platelių,
Dūkšto ir yra vadinamos
stintelėmis. Po vieną kitą
stintą jūros ar marių žvejai pagauna net ir vasarą,
tačiau jų sezonas prasideda dažniausiai po Naujųjų
metų, sausio - vasario mėnesiais. Stintos Nemuno
žemupyje pasirodo, kai išnešami ledai, dažniausiai
apie vasario vidurį – kovą.
Tuomet neršto metu ši žuvis įgauna aštrų, agurkus

Vaizdingų posakių apie stintas
nestokojantis M. Laužikas sako,
kad jos yra sėslios ir praeivės, o
gyvenančios ežeruose vadinamos
stintelėmis.

primenantį kvapą.

Suplėšė tinklus už
3000 Eur

Tiek jūros, tiek marių
žvejai jau pastebėjo, kad
vienais metais stintų būna
daugiau, kitais - mažiau.
Pasak M. Laužiko, jau
kokie trys metai stintų
yra sumažėję, tuo tarpu
5-6 metus atgal jų būdavo
žymiai daugiau. Jis negali
pasakyti, kodėl taip yra,
tačiau yra girdėjęs įvairių
nuomonių. Mokslininkai
traktuoja, kad kas 4 metus
stintų kiekiai sumažėja, o
po to padidėja dėl gamtinių priežasčių. Žvejai
kalba, kad kai buvo gilinama uosto teritorija, sūrus jūros vanduo pasidavė
į marias ir stintų mariose
sumažėjo dėl šios priežasties. Galų gale, jeigu
jūrininkai jų sugauna daugiau, tai logiška, kad į marias jų atplauks mažiau ir
jos bus smulkesnės.

Pirmosios stintos Lietuvą pasiekia dar Latvijos
pasienyje ir yra žvejojamos tralais. Pasak Manto, latviška stinta būna
šviesesnė, mažesnė ir neturi intensyvaus kvapo,
kaip ta, kuri atkeliauja
jūra į Nemuno žemupį.
Žuvies dydis priklauso
nuo to, kokia tinklo akimi
ji yra pagauta. Pavyzdžiui,
išimti didstintę iš tinklo
yra tikras vargas, nes žuvis jame užstringa.
Pasak Manto, Rusnėje stintos gaudomos taip
vadinamais mastais, kai
į upę metamas tinklas,
dažniausiai krantu keliauja traktorius, o vandeniu
laivas, ir daromas vadinamasis mastas - tinklas
su žuvimi pritraukiamas
prie kranto. Tokiu žvejybos būdu pagaunama
dažniausiai daug žuvies,
tačiau pašnekovui yra tekę
matyti visko.

„Būna, kad pagauna
penkias žuvis per visąmastą, o būna ir pusę tonos. Būna kad šalia žvejojančios žvejų grandys
pagauna skirtingus kiekius
žuvies - vieni daug, kiti
nieko. Tai dėl to, kad stintos plaukia būriais”, - pasakojo žinovas.
Tuo tarpu žvejoti stintas jūroje sudėtinga, nes
savo sąlygas diktuoja
gamta, viskas priklauso
nuo bangų. Pavyzdžiui
antradienį, kai šnekėjome su Mantu, žvejams
buvo beveik neįmanoma
išplaukti į jūrą dėl dvimetrinių bangų. Šėlstančioje jūroje žvejojantys
vyrai rizikuoja prarasti
tinklus ir patirti tūkstantinius nuostolius. Sekmadienį vienas žvejas
Mantui guodėsi, kad
jūros bangos sudrąskė
jo tinklus, kainavusius
3000 Eur.

Pelkių žygis po baltasniegę
aukštapelkę širdį populiarėja

Į žygį po Aukštumalą išsiruošusiems keliauninkams geros nuotaikos nesugadino net
įkyrus rytys.

Edvardas LUKOŠIUS
Šeštadienis žygio dalyviams po baltasniegę Aukštumalos širdį nieko gero
nežadėjo, jau iš vakaro buvo aišku, kad oras bus bjaurus ir pūs įkyrus rytys.
Tačiau šios gamtos išdaigos dar kartą parodė, kad nėra blogo oro, būna tik
bloga apranga.

Ankstoką rytą numatytoje vietoje, Aukštumalos pelkės pažintinio
tako pradžioje plūdo
žygeiviai ne tik iš Pamario, bet ir iš Priekulės, Klaipėdos ir kitų
šalies kampelių. Pelkės
širdyje, žygeivių širdis
sušildė vorele risnojančių 15-20 šernų šeimyna.
Netrukus
tarptautinės pelkių dienos
žygio dalyviai dalinosi neišdildomais įspūdžiais
vaišindamiesi
Nemuno deltos regioninio parko darbuotojų
virta karšta arbata bei
žirnių koše iš paties
NDRP direktoriaus Žilvino Čėsnos rankų.
Bjaurus oras tarptautinio pelkių dienos
žygio dalyviams kėlė
juoką.

Stintų kaina svyruoja
nuo jų pagavimo kiekio:
jeigu žuvies pagaunama
daugiau, kaina krenta, jei
mažiau - kyla. Pavyzdžiui
praėjusį savaitgalį kilogramą stintų buvo galima
nusipirkti už 3 Eur, tačiau
pirmadienį jų kaina pakilo
iki 3,5 Eur. Tai todėl, kad
sekmadienį žvejai sugavo
mažiau šios žuvies, mat jūroje siautėjo bangos.
Praėjusią savaitę stintos brango dar labiau dėl
savaitgalį Palangoje įvyksiančios Stintų šventės.
„Per stintų šventę visi
stintą griebia, visi nori pamarinuoti, pasikepti, pasiruošti šventei“, - pasakojo
ir pats Stintų šventėje žuvimi prekiausiantis Mantas.
Stintas, pasak jo, mėgsta ne tik šilutiškiai, bet ir
klaipėdiečiai. M. Laužikas
yra pastebėjęs, kad šilutiškiai mažiau mėgsta menkę,
kuri kaip ir plekšnė bei
strimėlė yra ypač paklausi
uostamiestyje.

Galima kepti, rūkyti,
konservuoti

Mantas pasakojo, kad
lietuviai dažniausiai stintą
kepa tradiciškai – keptuvėje, kaip tą darydavo ir
sienieji mūsų krašto gyventojai. Beje, šišioniškiai
šią žuvį skrosdavo ypatingu būdu – ne per pilvą,
o per šoną, ištraukdami
vidurius ir palikdami tik
ikrus. Pasak Salos etnokultūros ir informacijos centro
vadovės Birutės Servienės,

išvalyta tokiu būdu žuvis neprarasdavo riebalų
ir išlaikydavo skonį. Tokį
stintų valymo būdą jai pademonstravo senieji Žalgirių kaimo gyventojai.
Tuo tarpu M. Laužikas
sako, kad stintą galima
kepti ir nevalytą. Kepama
tokiu būdu žuvis neprisigeria aliejaus, lieka sultinga. Visgi iškepta išvalyta
ji būna traškesnė. Dar ji
labai skani iškepta, o po to
pamarinuota. Priklausomai nuo acto stiprumo,
marinuota stinta šaldytuve
gali išsilaikyti iki pusės
metų. Dar stintą galima
džiovinti, rūkyti karštu ar
šaltu būdu, vytinti, konservuoti, virti žuvienę.
“Skirtingai gaminta stinta, turi skirtingą skonį”, sako Mantas.
Kad konservuota stinta ypač skani, įsitikino
ir “Šilutės naujienų” redakcijos kolektyvas, nes
Mantas mus vaišino savo
gamybos konservais.
M. Laužikas yra ne tik
puikus žuvies žinovas,
bet ir žuvienės virėjas.
Įvairiose šventėse, renginiuose jis yra išviręs
per 150 katilų žuvienės.
Dažniausiai į puodą deda
kelių rūšių žuvį, o būtinas
žuviokas žuvienėje, pasak jo, yra pūgžlys, kurį į
katilą dėdavo ir senieji šio
krašto žvejai.
Greitu laiku šalia Šilutės kultūros ir pramogų
centro Mantas virs sriubą
ir pasivaišinti ja, pabūti
kartu, pabendrauti, kviečia ateiti senjorus.
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Pašyšiuose - trečiadienio pašnekesiai „Naminuko palėpėje“
Šilutės F. Bajoraičio
viešosios bibliotekos Pašyšių ﬁliale jau penktus
metus veikia neformalaus vaikų švietimo būrelis ,,Naminuko palėpė“. Jame vaikai skaito
literatūros
kūrinius,
susipažįsta su vaikų rašytojų gyvenimu ir kūryba, dalyvauja įvairiose
akcijose, mokosi dirbti
kompiuteriu, konstruoja, piešia, kuria.
Būrelio vaikų darbų
parodos eksponuojamos
ne tik Pašyšių bibliotekoje, mokykloje, bet ir
kituose Šilutės F. Bajoraičio viešosios bibliotekos
ﬁlialuose.
Užsiėmimai
,,Naminuko palėpėje“ vyksta
šeštadieniais ir trečiadieniais. Kaime yra likusi
tik pradinė mokykla, to-

Į „Naminuko palėpę“ susirenkantys mažieji čia kuria,
konstruoja, piešia.

dėl trečiadieniais Pašyšių bibliotekoje kartu su
savo mokytoja Giedre
Elvyra Šerpytyte lankosi Juknaičių pagrindinės
mokyklos ikimokyklinio

ugdymo grupės jaunieji skaitytojai. Kiekvieną
trečiadienį ,,Naminuko
palėpėje“ vyksta ,,Trečiadienio pašnekesiai su
bibliotekininke“. Jų metu

vaikai klausosi bibliotekininkės skaitomų kūrinėlių, analizuoja juos, kuria
stalo teatro ir šešėlių teatro pasirodymus, mokosi
dainelių ir žaidimų. Kūrybinių-edukacinių užsiėmimų metu vaikai susipažįsta su įvairiomis piešimo ir
konstravimo technikomis,
jų darbeliai eksponuojami mokyklėlėje ir Pašyšių
bibliotekos ,,Naminuko“
stende.
Sausio 16 dieną bibliotekininkė
pakvietė bibliotekos draugus
į
kūrybinę-literatūrinę
popietę ,,Mes nulipdėm
sniego senį“. Jos metu
vaikai kartu skaitė Martyno Vainilaičio eiles apie
žiemą, diskutavo, kodėl
jiems patinka žiema, mokėsi dainelių ir muzikinių
žaidimų apie Senį be-

smegenį, su mokytoja ir
mamomis gamino Senio
besmegenio šeimyną.
Žiemai persiritus į
antrą pusę, sausio 23
dieną, bibliotekininkė pakvietė jauniausius Juknaičių pagrindinės mokyklos
Pašyšių skyriaus mokinukus pakalbėti apie šalčio
išdaigas, kurių šią žiemą
tikrai nestinga. Užsiėmimo metu „Šaltis savo ūsą
raito, su vaikučiais pasakaitę skaito…“ visi kartu
skaitė M. Vainilaičio eilėraščius, kalbėjosi apie
šalčio išdaigas ir žiemos
pramogas lauke. Peržiūrėję animacinį ﬁlmuką
vaikai mokėsi marginti
langus ir patys gamino
spalvotus dažus, kuriuos
panaudojo kurdami piešinius ant sniego. Užsiėmimo dalyviai kūrė spalvo-

tus žiemos burbulus ir jais
puošė bibliotekos kiemą.
Sausio 30-ąją kūrybinės-literatūrinės popietės
metu „Viena avelė, dvi
avelės, trys…“ kalbėta apie
vaikų žaidimus ilgais žiemos vakarais. Kartu su bibliotekininke vaikai žaidė,
klausėsi ir mokėsi lopšinių,
skaitė vakaro pasakojimus
iš B. Lenkytės-Masiliauskienės knygutės ,,Debesų
pataluos“. Pokalbio metu
vaikai pasakojo apie savo
žaisliukus, su kuriais leidžiasi į miego karalystę,
gamino miego avinėlį.
Palydėję sausį linksmai pasitinkame paskutinį
žiemos mėnesį ,,Naminuko palėpėje“.
Danutė
ADOMAVIČIENĖ,

Pašyšių ﬁlialo
bibliotekininkė

Pamario mokyklos moksleiviai neabejingi politikai
Šilutės Pamario pagrindinė mokykla jau ne pirmą kartą dalyvauja Erazmus+ projekte. Šį kartą partneriais tapo penkios šalys: Lenkija, Italija,
Olandija, Portugalija ir Lietuva. Jos vykdo tarptautinį projektą „Raise Your Voice, Cross your Borders“, skirtą politikos propagavimui jaunimo tarpe.
Pojekto dalyviai susitikę kaskart vis kitoje šalyje
vykdys įvairias veiklas, susijusias su aktyvios jaunimo politinės pozicijos formavimu.
Pirmosios veiklos skir- šauskiene ir A. Grigaliene
tos susitikimui Portugali- susitiko su dviem rajono
joje. Kiekviena šalis ruo- politikais – mero pavaduošiasi pristatyti interviu su toju A. Bekeriu ir tarybos
politikais, kurie išreiškia nare S. Tamašauskiene
savo nuomonę apie poli- .Moksleiviai iš anksto
tikos ir valdžios santykį. buvo pasiruošę juos doŠilutės Pamario mokyk- minančius klausimus.
los moksleiviai, dalyvauA. Bekeris pripažino,
jantys projekte, kartu su kad jaunų žmonių politisavo koordinatore I. Am- koje tikrai trūksta. Jis apbrulaitiene ir mokytojomis gailestavo, kad
V. Jančauskiene, V. StaniŠilutės rajono taryboje

yra tik vienas politikas iki
35 metų, kuris yra iniciatyvus ir darbštus. Mero
pavaduotojas pasidžiaugė,
kad moksleiviai rado laiko
ir noro dalyvauti projekte,
skatinančiame domėjimąsi politika ir išreiškė viltį,
jog ateityje jaunų žmonių
politikoje daugės.
Savivaldybės tarybos
narė S. Tamašauskienė
taip pat džiaugėsi Erazmus+ projektu ir galimybe jaunimui iš arčiau
susipažinti su politikais
ir jų veikla. Ji pabrėžė,
kad jauni žmonės turėtų būti ugdomi domėtis
politika ir turėti savo
nuomonę, o šis projektas, pasak jos, aktualus

Susitikti su rajono politikais moksleiviai atvyko ir į rajono savivaldybę.

visuomenei, nes padės
mokiniams geriau suprasti politiką Lietuvoje ir užsienyje ir tapti
aktyviais piliečiais.
Projekto
dalyviai

džiaugiasi, kad turi gali- leis jiems ateityje vystysti
mybę dalyvauti tokiame valstybės politiką.
tarptautiniame projekte.
Austėja
MACIJAUSKAITĖ,
Svarbu ir tai, kad Šilutės
Mireta PEČIŪRAITĖ,
politikai mato mokslei7 klasė.
viuose potencialą, kuris

Žiemos džiaugsmai „Raudonkepuraitėje“
Prasidėjus žiemai Šilutės lopšelio-darželio „Raudonkepuraitė“ bendruomenė kūrė planus, kaip
smagiau pragyventi šį laikotarpį. Kūrybinei grupei
– ikimokyklinio ugdymo mokytojoms Gražinai
Toleikienei, Saidai Šaloninaitei, Birutei Parakininkienei kilo idėja paversti mūsų darželio erdves Senių
besmegenių karalyste. Jos parengė nuostatus, kviesdamos visus bendruomenės narius įsijungti į šios
idėjos įgyvendinimą.
Pirmiausia kreipėmės
į ugdytinių šeimas, kad
kiekviena šeima padarytų
nors po vieną Senį besmegenį. Juk visi suvokiame,
kaip svarbu veikti drauge,
o ypač suteikti džiaugsmo
mažam žmogučiui, tuo
pačiu leisti jam pasijausti
svarbiu komandos nariu.
„Raudonkepuraitės“ karalystėje apsigyveno 125
besmegeniai, sukurdami
visiems tikrai žiemišką
nuotaiką. Į besmegenių

gamybą įsijungė 72 proc.
šeimų – tokio aktyvumo
dar nebuvo nė vienoje
organizuojamoje
kūrybinių darbų parodoje!
Visi džiaugėmės tėvelių
ir kitų bendruomenės narių išradingumu. Parodai
pristatyti megzti, kimšti, stilizuoti, mediniai,
popieriniai bei iš įvairių
antrinių žaliavų padaryti
seniai besmegeniai. Ugdytiniai eidami per jų karalystę traukė dainą „Be-

judėjimo įgūdžius, stiprinti sveikatą prasimanant
pramogų ir nerūpestingo
šėlsmo gamtoje, pratinti
jausti savo ﬁzinio gebėjimo ribas, mokytis atsipalaiduoti sportinių žaidimų
su sniegu ir ledu metu. Susirinkę tradicijų kiemelyje
su muzika ir daina linksmai pasimankštinę, visi
įsiruošė į „Sniego žygį“,
pilną nuotykių. Sniego
žygis baigėsi su karšta
arbata, kuri subūrė visus
įspūdžių
pasidalinimui
kiemelyje.
Mažieji „raudonkepuriukai“ prasimanė nemažai pramogų ir lauke.
Taip atsisveikinome
smegeniai proto turi, tai
Žiemos
džiaugsmai tina Jurjonienė ir Lai- su senių besmegenių katikrai...!“ Kadangi žiema tęsėsi: sveikatos stiprini- mutė Toleikienė surengė ralyste.
Nijolė PETROŠIENĖ,
šiemet nepašykštėjo snie- mo veiklos organizavi- sveikatos dieną „Žiemos
Diana VALANČIENĖ,
go, vaikai turėjo galimy- mo grupė Nijolė Petro- džiaugsmai
sveikatai“.
bę besmegenius lipdyti ir šienė, Jūratė Miliuvienė, Taip siekta ugdytiniams „Raudonkepuraitės“ ikimodarželio kieme.
Diana Valančienė, Kris- padėti įvaldyti įvairius kyklinio ugdymo mokytojos
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PARDUODA
Nekilnojamasis
turtas
1 k. butai

Buities technika

Statybinės
prekės

Garažai

LANCIA
Išsimokėtinai LANCIA ZETA
(minivenas, benzinas, 2 l, TA
iki 2019-07, 1200 Eur). LANCIA
KAPPA (sedanas, dyzelinas,
2,4 l, TA iki 2019-08, 1100 Eur).
Tel. 8 647 24706.

MERCEDES BENZ
Du MERCEDES BENZ (1997
m. ir 1998 m., 2.20, dyzelinas, be TA, tvarkingi, abu už
1300 Eur). Atskirai MB detales: pavarų dėžes, du variklius, kuro siurblį. Tel. 8 647
24706.

TOYOTA
TOYOTA AVENSIS (2007 m.,
2,2 l, dyzelinas, TA iki 201912, rida 212000 km, labai geros
būklės, 3400 Eur). Tel. 8 655
69122.

Kiti
Sezoninių padangų komplektą (4 vnt., 195x65, R15, padangų likutis 95%). Tel. 8 600
22173.

Gyvuliai

Parduodame įvairių rūšių malkas skaldytas ir 3 metrų rąste- Parduodame mėsines kiaules
liais. Tel. 8 656 05285.
skersti. Tel. 8 616 41047.

Parduodame medžio kuro
Parduodami požeminiai granules (6 mm / 8 mm) ir brigaražai Melioratorių al. ketus. Granulės maišeliuose po
(4200 Eur, galima pirkti 15 kg, paletėje - 66 maišeliai.
Briketai po 10 kg, paletėje - 96
išsimokėtinai).
pakuotės. Už nedidelį papildoTel. 8 698 30592.
mą mokestį pristatome arba
Garažą Nemuno g. (tvarkingas, galite pasiimti patys iš mūsų
elektra, be duobės). Tel. 8 670 sandėlių. Tel. 8 615 47061.
74722.
Parduodu malkas dideliais kiekiais rąsteliais (beržo, ąžuolo,
Įvairūs
juodalksnio ir kt.). Minimalus
25 a namų valdos sklypą kiekis 30 erdm. Atvežu mišTujų g., Pagryniuose. Tel. 86 kovežiu. Tel. 8 601 10998.
1749677.
Beržo, ąžuolo aukšto suspauPigiai 3,6 ha sklypą Garda- dimo pjuvenų BRIKETUS. Atmo sen., Ramučių kadastri- vežame po darbo valandų ir
nėje vietovėje, kadastrinis nr. savaitgaliais. Tel. 8 699 49540.
8850/0005:290, iš jo 3 ha - miš- Aukštos kokybės ąžuolo – berkas, 0,60 ha - kita žemė. Tel. 8 žo pjuvenų BRIKETUS. Atve684 01296.
žame į vietą. Tel. 8 643 04490.

Transportas

Labai gera kaina PERKAME
miškus su žeme arba išsikirtimui. Įvertiname Jūsų mišką.
Atrėžiame biržes, paruošiame
dokumentus leidimui gauti. Tel.:
8 686 11288, 8 615 17799.

Parduodu šaldytuvą „Whirlpool“, dujinę viryklę, gryno me- Parduodu pjautą statybinę medžio svetainės staliuką ir kavos dieną (5 kub.m). Tel. 8 670
aparatą. Tel. 8 677 70540.
68737.

Kuras, šildymas
Suremontuotą 1 k. butą su viŽemės ūkis
sais baldais ir buitine technika,
Parduodu malkas kapotas ir
Žemės ūkio technika
IV a. (39 kv.m, 31900 Eur). Tel.
trinkomis. Greitas pristatymas į
8 674 45955.
jūsų nurodytą vietą. Tel. 8 624 Traktorių T40 Am (1986 m., ge74549.
ros būklės, su TA). Tel. 8 642
Namai, sodybos
91880.
Sodybą Katyčiuose (gyve- Parduodu kapotas malkas. Tel.
Rinktuvą TPF-45, priekabą
namasis namas, ūkiniai pa- 8 610 76268.
statai, 60 a pasodybinis Parduodu sausas beržines 2-PTS-2, priekabų cilindrus (2,
sklypas) ir 20 ha žemės ūkio kaladėles, supakuotas tinkli- 4, 6 t), traktoriaus priekabų papaskirties žemės. Du gara- niuose maišuose. Galiu atvež- dangas (4, 6, 10 t). Dvi rusiškas
žus Šilutėje: Pramonės g. ti mažais kiekiais. Skaldytas lengvojo automobilio priekair Cintjoniškių g. Tel. 8 678 beržines malkas. Tel. 8 643 bas. Tel. 8 678 14642.
14642.
62339.
12 noragų kultivatorių, 2 noragų
plūgą, 3 noragų vagotuvą. Tel.
Dalį mūrinio namo
Skaldytas malkas. Tel. 8 613
8 686 35913.
Šturmų k., Kintų sen.
68636.
(73 kv.m, 17 a žemės,
sodas).
Tel. 8 656 44277.
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Įmonė brangiai PERKA juodojo ir spalvotojo
metalo laužą. Moka 210
Eur/t metalo, 180 Eur/t
skardos. Tilžės g. 24B,
Šilutė (prie Sodros). Tel.
8 620 90300.

Įmonė nuolat SUPERKA įvairaus įmitimo arklius, pieninius
PIRKČIAU techniškai tvarkingą
bei mėsinius galvijus, moka
priekabėlę lengvajam automoPVM. Tel.: 8 440 73535, 8 686
biliui. Tel. 8 686 35913.
40593.

Ūkininkas parduoda svilintą kiaulių skerdieną, perkant
2 puseles - visą kiaulę, kaina
2,04 Eur/kg. Paršavedžių kiaulių skerdiena - 1,70 Eur/kg. Atvežame. Tel. 8 607 12690.

Įmonė brangiai SUPERKA automobilius. Išrašo naikinimo pažymas.
Pasiima iš vietos. Atsiskaito iš karto. Tel. 8 611
54443.

Daržovės

SUPERKAME įvairių markių
tik važiuojančius automobilius.
Gali būti be TA. Mokame gerą
kainą, dirbame ir savaitgaliais.
Tel. 8 607 77850.

Parduodu pašarines bulves. Atvežu. Tel. 8 657 79762.

PERKU 20 l stiklainius. Tel. 8
686 35913.

Kiti

PERKU senoviškas sidabrines
monetas. Tel. 8 686 35913.

Pigiai parduodu MEDŲ. Tel. 8
616 57647.

PERKA
Brangiausiai Lietuvoje PERKA miškus (brandžius, jaunus,
malkinius, iškirstus), žemes,
sodybas. Tel. 8 676 41155.
PIRKČIAU katerį su stacionariu ar pakabinamu varikliu.
Gali būti su defektu. Tel. 8 646
91263.
IEŠKAU 2 k. su holu arba 3 k.
buto Šilutėje (gali būti nesuremontuotas, V aukšte nesiūlykite). Tel. 8 636 93009.
PERKU motociklą „IŽ“ (gali būti
nevažiuojantis, siūlyti įvairius
variantus). Tel. 8 603 36327.
PERKU baltą ilgaplaukę neveislinę KATYTĘ. Tel. 8 690
65129.

PERKU žemės ūkio paskirties žemę ir mišką.
Gali būti su skolomis
arba neišpirkta iš valstybės. Moku brangiai, atsiskaitau iš karto. Tel. 8
659 98265.
PERKU rusiškas kapeikas, laikrodžius, ordinus,
šachmatus. Tel. 8 658
33711.
SUPERKAME visų markių
automobilius Jums palankiomis
kainomis, dokumentus sutvarkome vietoje, pasiimame patys. Tel. 8 607 96203.

Brangiai SUPERKU įvairių modelių automobilius. Atsiskaitau iš karto,
pasiimu pats. Dirbu be
poilsio dienų. Tel. 8 630
60577.

Baldai

Brangiai SUPERKU įvairių modelių automobilius. Atsiskaitau iš karto,
pasiimu pats. Tel. 8 641
45433.

Sofą – lovą (40 Eur), prekystalį
(2,05 x 0,75 m, 100 Eur). Tel. 8
652 72630.

PERKU 1 k. butą su patogumais Šilutės mieste (nesiūlyti
IV, V aukštų). Tel. 8 678 14642.

NUOMA
IŠNUOMOJU naujai suremontuotas 250 kv.m
komercines patalpas Dirvų g. 2, Šilutėje (buvusi
parduotuvė „Kumpelis“, grindinis šildymas
„oras-vanduo“). Tel. 8
698 30592.
Ūkininkas IŠSINUOMOTŲ žemės ūkio paskirties žemę Šilutės r. Nuomos kaina sutartinė.
Tel. 8 650 53196.

IEŠKO DARBO
IEŠKAU darbo, galiu dirbti auto
– elektro krautuvo ar mini ekskavatoriaus vairuotoju (B, CE
kategorijos vairuotojo pažymėjimas). Tel. 8 609 99164.

SIŪLO DARBĄ
Reikalingas traktorininkas - šėrikas. Apgyvendiname. Tel. 8 604 72887.
Siūlome patikimą darbą namų
tvarkytojoms (-ams) Anglijoje,
be jokių įdarbinimo mokesčių.
Amžius neribojamas, kalba nebūtina. Tel. 8 672 41083, www.
superdarbas.com
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Elektrikas nebrangiai ir
PASLAUGOS
Kitos paslaugos
kokybiškai atlieka visus
elektros instaliacijos daratsirastų žmogus galintis
Statybos, remonto bus. Taip pat atlieka ir Gal
pataisyti elektrinę orkaitę. Tel. 8
darbai
vidaus remonto darbus. 693 63640, Juknaičiai.
Tel. 8 638 79540.
Šaldytuvų, skalbimo mašiSantechnikos - šildymo
Atliekame
visus įvairaus nų, indaplovių, viryklių ir kitos
darbai: radiatorių keiprofilio vidaus apdailos, buitinės technikos remontas
timas, šildomųjų grinsantechnikos, elektros kliento namuose. Meistro išdų įrengimas, vonios ir
instaliacijos darbus. Tel. kvietimas į namus tel. 8 686
WC prietaisų montavi05810.
8 674 45955.
mas, kietojo kuro katiliKaminų, sienelių ir kros- Individualios nuotolinės ANGLŲ
nių įrengimas, šilumos
kalbos pamokos suaugusiems ir
nių valymas, remontas. vaikams. Tel. 8 636 87708.
siurblių „oras-vanduo“
Tel. 8 689 70145.
montavimas, nuotekų
UAB „Karšuvos mišvalymo įrengimų
Elektrikas, turintis ilgakas“ teikia miško kirtimo
montavimas.
metę patirtį, kvalifikuotai ir medienos išvežimo iš
Tel. 8 601 63481.
teikia visas elektriko pamiško paslaugas. GeKilnojamuoju juostiniu gateriu slaugas: šalina įvairaus
romis sąlygomis perka
pobūdžio
gedimus,
įrenpjaunu medieną. Atvykstu pas
mišką su žeme, išsikirtigią naują instaliaciją bu- mui. Tel.: 8 656 46737, 8
užsakovą. Tel. 8 657 91545.
tuose ir namuose. Tel. 8
650 15737.
Vidaus apdailos darbai: tape636 21637.
tuojame, dažome, klojame laminatą, montuojame gipso
Transporto
plokštes, klijuojame plyteles,
paslaugos
tvarkome laiptines. Tel. 8 676
71788.
Automobilių KĖBULŲ remonto
Atlieku įvairius namo, buto re- darbai: rūdžių šalinimas, lyginimonto darbus. Tel. 8 606 mas, dažymas. Poliravimo paslauga. Tel. 8 630 93589.
26377.

Kertame mišką ir išvežame medieną.
Tel.: 8 686 11288,
8 615 17799.
Buitinių ir pramoninių šaldytuvų, automobilių kondicionierių
REMONTAS. Oro kondicionieriai su šildymu.
Kreiptis: Dirvų g. 4 (garažai), Šilutė.
Tel. 8 687 74394.
Teritorijų tvarkymas, vejos įrengimas ir priežiūra. Gyvatvorių
ir krūmų formavimas, pakrančių pjovimas, drenažinių griovių
valymas. Augalų sodinimas ir jų
priežiūra. Išrašome sąskaitas
faktūras. Rudeninių lapų surinkimas ir išvežimas. Žemės
frezavimas, lyginimas. Apleistų sklypų valymas. Tel. 8 638
23425.

Lietuvos paštas planuoja naujovę
Lietuvos pašto duomenimis, 2018 m., lyginant su
2017 m., LP EXPRESS savitarnos siuntų terminalais siunčiamų siuntinių srautas išaugo beveik dvigubai ir siekė 1,21 mln. siuntų per metus. Visame
pasaulyje pašto siuntų kiekiams kasmet augant,
Lietuvos paštas taip pat didina pajėgumus – per
pirmą šių metų pusmetį planuojama įrengti 26 naujus LP EXPRESS terminalus, taip jų skaičių padidinant iki 162. Be to, norint vartotojams palengvinti naudojimosi procesą, terminalų dėžučių dureles
planuojama sunumeruoti.
„Pasaulinė pašto pa- kai paaugo 16,4 proc., tuo
slaugų rinkos statistika tarpu visų siuntų apimtys
rodo, kad pajamos už padidėjo 9,9 proc. – tam
siuntų pristatymą 2018 įtakos turėjo stiprus e-kom. III ketvirtį vidutiniš- mercijos augimas. Inter-

netinės prekybos šuolis
jaučiamas ir Lietuvoje:
Lietuvos pašto valdomo
LP EXPRESS terminalais
2017 m. buvo siunčiama
49 proc. daugiau siuntų
nei 2016 m., o 2018 m.
– dvigubai daugiau nei
2017 m. Kad dėl padidėjusios apkrovos siuntų
laukiantys mūsų klientai
nenukentėtų,
terminalų tinklą padidinome 1,5
karto – iki 136 terminalų su daugiau nei 13 600
siuntų saugojimo dėžučių.

Suprantame, kad tokiais
tempais augant e-komercijai, šių pajėgumų greitai
nepakaks, todėl 2019 m.
planuojame investuoti dar
1,5 mln. eurų ir savitarnos
siuntų terminalų skaičių
padidinti iki 162“, – sako
Lietuvos pašto rinkodaros
ir pardavimų direktorius
Norbertas Žioba.
Užsienio internetinės
prekybos portalų populiarumą patvirtina ir kiti
skaičiai – net 70 proc. Lietuvos gyventojų siuntas

Šalies kelių kokybei gerinti –
išmanioji diagnostikos sistema
Siekiant gerinti Lietuvos kelių kokybę ir priežiūrą, kelių būklei tirti pasitelkiamos naujausios
technologijos. Šį pavasarį į šalies kelius išriedės mobili kelių būklės tyrimo laboratorija, kuri pradės
skenuoti visą asfaltuotų valstybinės reikšmės kelių
tinklą. Tai naujos kartos įranga, kuri nustatomų asfalto dangos parametrų kiekiu ir jų charakteristikomis yra viena moderniausių pasaulyje. Lietuva
yra pirmoji iš Baltijos valstybių įsigijusi šią pažangią įrangą.
„Išmaniosios
diagnostikos įrangos įsigijimas – svarbus žingsnis,
pažangias technologijas
pasitelkiant efektyviai kelių priežiūrai užtikrinti ir
kelių tinklo būklei optimizuoti. Naujos kartos kelių
tyrimo įranga leis efektyviau panaudoti kelių
plėtrai ir remontui skiriamas lėšas bei pagerinti šalies kelių kokybę“, – teigia susisiekimo ministras

Rokas Masiulis.
Naujosios
įrangos
privalumas – šiuolaikiniai daugiafunkciniai 3D
lazeriniai jutikliai, kurie su inercinio judėjimo
įrenginiais ir specialia
programine įranga gali
nustatyti kelio dangos
nelygumus, identiﬁkuoti
dangos pažeidimus, generuoti erdvinį 3D kelio
dangos modelį. Tai leis
pagreitinti kelių remon-

to planavimą, sumažinti
remonto darbų projektavimo išlaidas ir pagerinti
galutinio projekto kokybę.
„Sistema iki minimumo sumažins žmogaus
įtaką nustatant kelių būklės rodiklius ir pagreitins
tyrimo procesą. Iki šiol
magistraliniai keliai buvo
tiriami kas 2-3 metus, o
krašto ir rajoniniai dar
rečiau. Naudodami naują
įrangą sieksime per metus
ištirti visus asfaltuotus kelius - daugiau nei 15 tūkst.
kilometrų“, – teigia Transporto kompetencijų agentūros laikinasis vadovas
Aivaras Vilkelis.
Naudojantis šia įranga,
Lietuvos automobilių kelių informacinės sistemos
duomenis bus galima at-

naujinti kasmet, todėl
bus tiksliau atrenkami remontuotini kelių ruožai,
operatyviau
sudaromi
prioritetiniai jų remontavimo sąrašai, tinkamiau
parenkamas kelio dangos
remonto tipas.
Naująja įranga kelio dangos geometrinius
parametrus bus galima
kontroliuoti
užbaigiant
statybą ir garantiniu laikotarpiu, taip pat visą projektinį kelio dangos naudojimo laikotarpį. Statybos
metu modernūs 3D jutikliai leis automatiškai
įvertinti dangos atitikimą
projekto reikalavimams. Ši
įranga taip pat leis įvertinti
kelius prižiūrinčių įmonių
darbų kokybę.
Susisiekimo ministerijos inf.

gauna, likę 30 proc. – siunčia, aktyviausi – didžiųjų
miestų gyventojai, kurie
sugeneruoja 72 proc. visų
siuntinių srauto.
„Planuojame
įdiegti
naujovę – dėžučių durelių
numeraciją, kad naudotis
savitarnos terminalais būtų
dar paprasčiau. Tai ypač
aktualu dideliuose siuntų
terminaluose, kur dėžučių
durelių būna daug – iki
369 vnt.“, – sakė N. Žioba.
Naudodamiesi savitarnos siuntų terminalais var-

totojai ne tik sutaupo laiko,
bet ir prisideda saugant
gamtą – tai atskleidė Lietuvos pašto atlikti paskaičiavimai. Jie parodė, kad, įrengus siuntų terminalus, per
metus „sutaupoma“ daugiau nei 3,3 mln. kurjerių
įprastai nuvažiuojamų kilometrų, o tai reiškia – 380 t
degalų ir 665 t į orą neišmetamo CO2. Kiekvienas
pastatytas naujas terminalas į orą išmetamo anglies
dvideginio kiekį sumažina
5 tonomis per metus.

Atnaujinta prekyba gyvomis
kiaulėmis su Lenkija

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
(VMVT) informuoja, kad vasario 3 d. į Lenkijos
skerdyklą išvežta 180 gyvų kiaulių siunta iš Panevėžio r. kiaulininkystės ūkio.
Gyvų kiaulių eksportas į Lenkiją buvo laikinai apribotas pernai gruodį. Po Lietuvos ir Lenkijos atsakingų
pareigūnų susitikimų buvo susitarta dėl prekybos atnaujinimo, aptartos techninės detalės.
„Su Lenkijos kolegomis bendradarbiaujame, nuolat
keičiamės informacija. Iškilusius kiaulių eksporto
nesklandumus pašalinome operatyviai. Susitikę
su kaimyninės valstybės veterinarijos specialistais
suderinome bendrus AKM rizikos vertinimo principus
ir procedūras“, – teigė VMVT direktorius Darius
Remeika.
Per 2018 metus Lenkijoje buvo užregistruoti 109
AKM protrūkiai kiaulių laikymo vietose (Lietuvoje
– 51), kurių metu buvo sunaikintos 25 395 kiaulės
(Lietuvoje – 22 704).
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Vainuto gimnazijos krepšininkai - stipriausi Lietuvoje
Sausio mėnesį Šilutės rajono savivaldybėje startavo Lietuvos mokyklų žaidynių kaimo vietovių
merginų ir vaikinų krepšinio 3X3 varžybos.
Vaikinų grupėje varžybose dalyvavo septynios
rajono mokyklų komandos. Susumavus berniukų rezultatus, nugalėtojų
taurę laimėjo bei kelialapį
į tarpzonines varžybas
iškovojo Vainuto gimnazistai Dominykas Girskis,
Arenijus Juraška, Edvinas
Eglynas bei Emilis Skurdelis (mokytojas Algimantas Burzdžius).
Tarpzoninės
varžybos vyko Rietave. Buvu-

sios Žemaitijos kolegijos
krepšinio aikštelėje jėgas
reikėjo išbandyti su dar
dviejų rajonų nugalėtojais. Vainuto gimnazijos vaikinai ir čia įrodė,
kad yra patys stipriausi.
Tokiu būdu komanda
įgijo teisę dalyvauti ﬁnalinėse varžybose, kurios
vyko vasario 2 d. Druskininkų sporto centre. Čia
vaikinų krepšinio turnyre varžėsi 12 komandų.
Nors pirmosios varžybos

nesusiklostė sėkmingai,
po įnirtingos kovos buvo
pralaimėta Panevėžio komandai, tai mūsų krepšininkų nepaveikė, ir kitose
varžybose jie įveikė visus
varžovus.
Gimnazijos
komanda tapo absoliučia Lietuvos mokyklų
žaidynių kaimo vietovių
mokyklų krepšinio 3x3
nugalėtoja.
Tikimės, kad šis puikus pasiekimas komandos
narius motyvuos ir paskatins siekti naujų pergalių.
Viktorija EŽERINSKAITĖ

Vainutiškiai netramdė džiugių emocijų, sužinoję, jog tapo žaidynių nugalėtojais.

Prasidėjo rajono krepšinio komandų pirmenybės
Agnė SAKALIENĖ
Šilutės rajono krepšinio komandų pirmenybės startavo sausio
17 dieną, šiemet užsiregistravo 9 komandos.
Turime ir komandą debiutantę, kuri dar nėra
dalyvavusi pirmenybėse
- tai Šilutės sporto klubo
„Kablys“ krepšininkai
mėgėjai (vadovas A. Ražinskas).
Ar pavyks pernykščiams čempionams Žemaičių
Naumiesčio
„Pilupio“ komandai (vadovas M. Lileikis) išsaugoti didžiąją taurę? O gal
ji atiteks pernykščiams
favoritams „Šilutės vandenys“ (vad. V. Urbonas)
arba „Fen Team“ (K. Vaičiūnas)? O gal nustebins
„Vilkyčiai“, kurie šiemet
pastiprino savo sudėtį?
Šiemet pirmenybėse
dalyvauja 9 komandos viena daugiau nei pernai.
Debiutuoja sporto klubo

„Draugystė“ po rungtynių su „Šilutės vandenimis“, kuriuos pirmą kartą įveikė rezultatu
95:65.

„Kablys“ rinktinė, žais pernykštis čempionas Žemaičių Naumiesčio „Pilupis“,
„Šilutės vandenys“, „Fen
Team“, Sporto mokyklos
auklėtiniai „SM1“ (treneris
P. Jonikas) ir „SM2“ (trenerė L. Stančiauskienė),
„Draugystė“ (vadovas G.

Mirauskas), 2018 metų debiutantė „Rusnė“ (vadovas
M. Stankus) ir „Vilkyčiai“
(vadovas V. Urbonas).
Kiekviena
komanda
pirmenybėms gali įregistruoti po 16 žaidėjų, kurie
gyvena arba dirba Šilutės
rajone. Pirmame pirmeny-

bių etape komandos sužais
po 8 rungtynes, užėmusieji 9-ą vietą atsisveikins su
pirmenybėmis. Likusios 8
komandos tęs kovą olimpine sistema: pirmą vietą
užėmusi komanda žais su
aštunta, antra - su septinta,
trečia – su šešta, ketvirta

– su penkta. Laimėjusios
komandos sudarys didįjį
ketvertą ir varžysis dėl rajono čempionų titulo bei
didžiosios taurės. Likęs
ketvertas varžysi dėl mažosios taurės.
Komandų susitikimų
tvarka ta pati: pirmą vietą
užėmusieji žais su ketvirą
vietą užėmusia komanda,
antra su trečia. Komandos
sužais po dvejas rungtynes. Rungtynėse bus svarbu taškų persvara, nugalėtoją lems geresnis įmestų
– praleistų taškų santykis.
Tad, komandos rungtynių
metu turės vertintint kiekvieną tašką! Pasak pirmenybių organizatoriaus VšĮ
„Šilutės sportas” direktoriaus Dainiaus Gricevičiaus, tokia naujovė turėtų
įnešti daugiau intrigos kovojant dėl taurės.
Sausio 17-ąją pirmenybes pradėjo Šilutės sporto
mokyklos rinktinė - P. Joniko auklėtiniai, ir jie ne-

sunkiai, rezultatu 119:48
įveikė debiutantus - jaunuosius „SM2“ krepšininkus.
Antrose rungtynėse susitiko „Pilupis“, kuris įveikė
„Kablį“ – 90:71, susitikimas tarp „Draugystės” ir
„Rusnės” baigėsi 83:68,
„Draugystės” naudai.
„Šilutės vandenys“ –
„Vilkyčiai“ – 78:43, „SM1“
– „Kablys“ – 115:67,
„SM2“ – „Fen Team“
-64:103, „Pilupis“ – „Rusnė“ – 94:65, „Fen Team“ –
„Vilkyčiai“ – 86:77, „SM2“
– „Kablys“ – 73:94, „Šilutės vandenys“ – „Draugystė“ – 65:95, „Rusnė“ –
„Kablys“ – 83:46.
Iš viso jau sužaista 11
rungtynių, tad dar nemažai jų laukia kiekvienos
komandos. Kiekviena komanda sužais po 8 rungtynes, tad visus norinčius
jas pamatyti kviečiame į
Gluosnių g. 13B krepšinio
salę, kiekvieną darbo dieną
nuo 20:00 val.

Ar visada „Šilutės“ sirgaliai yra „šeštasis žaidėjas“?..
Agnė SAKALIENĖ
„Šilutės“ ekipa praeitą savaitę patyrė dvi nesėkmes. Į svečius atvykus „Palangos Kuršiams“ jiems
nusileido 76:94, o išvykoje mūsiškiams nepavyko susitvarkyti ir su Šakių „Vyčio“ krepšininkais, kurie
laimėjo 98:87. Dabar Laimono Eglinsko vadovaujama komanda turi tiek pat pralaimėjimų ir tiek pat
pergalių – po 16.
ka girdėti komentarų net
Sirgaliai ne visada
apie teisėjų išvaizdą (nosį,
padeda
Prieš kiekvienas rung- kojas ir t.t.), necenzūrinių
tynes „Šilutės“ komandos žodžių... Sėdėti tokiosirgaliai pakyla iš savo je tribūnoje nemalonu ir
vietų iki kol mūsų ko- nejauku ir kitiems sirgamanda pelnys pirmuosius liams. O kai dar išgirsti,
taškus. Gražus ritualas, kaip „Šilutės“ sirgalius
gražus savo miesto ko- negražiai išvadina savo
mandos palaikymas. Gaila komandos žaidėją, jei šis
tik, kad ne visus sirgalius prametė antrą metimą iš
galima pavadinti „šeštuo- eilės, taip ir norisi sušukti:
ju“ komandos žaidėju... „Eik į aikštelę ir parodyk
Jei komandai nesiseka, ką sugebi...“
Svečius išlydėjome
dažniausiai kaltinami teisėjai. Žinoma yra visokių
su pergale
teisėjų, kurių švilpukai
Šilutės ekipa savo
gal kartais ir „paklysta“, namų aikštėje varžybų su
bet kokią teisę sirgalius „Kuršiais“ pirmą kėlinį
turi įžeidinėti teisėją?.. O užbaigė vos 2 taškų skirvaržybų metu neretai ten- tumu 18:16. Antrame kėli-

kuris susitvarkė su „Šilute“ (16-15).
Mūsiškiams tądien negalėjo padėti pagrindinis
įžaidėjas Byronas Sanfordas, kuris gydosi traumą.
Rezultatyviausi buvo:
Evaldas Džiaugys 22
(5/18 dvit., 12 atk. kam.),
Jeﬀery Perkinsas 19 (2/9
trit., 8 atk. kam.), Mantas
Šerkšnas 9.

„Vytis“ palaužė
„Šilutę“

„Šilutės“ kapitonas E. Džiaugys dviejose rungtynėse iš
eilės surinko dvigubą dublį. Sergejaus Gvildžio nuotr.

nyje aukštesnę pavarą pavyko įjungti svečiams, jie
spurtavo 0:12, o tai leido
ženkliai išsiveržus į priekį
užbaigti du kėlinius 34:9.
Po ilgosios pertraukos
palangiškiai tęsė pradėtą
darbą, toliau rezultatyviai

rinko taškus, ir nuskambėjus ﬁnalinei sirenai šventė
pergalę 76:94.
Mykolas Dieninis sumušė karjeros rezultatyvumo rekordą, dar vieną
pergalę NKL įsirašė ir
„Kuršių“ (20-11) klubas,

Šių komandų susitikimu netrūko gražių epizodų. Tiek mūsiškis Jeﬀery
Perkinsas įdėjo į varžovų
krepšį, tiek varžovų aukštaūgis Aurelijus Pukelis
(buvęs „Šilutės“ žaidėjas)
įkrovė kamuolį iš viršaus.
Kaip ten bebūtų, nevyko „oro karalių“ konkursas, tad komandos turėjo stengtis, kuo daugiau
pelnyti taškų. Tądien tai
geriau sekėsi Šakių žaidėjams. Nors po dviejų kėli-

nių, komandų dar neskyrė
ženkli persvara (51:43), 8
taškais pirmavo šeimininkai. Po ilgosios pertraukos
„Vytis“ savo persvarą pradėjo dar labiau didinti, ir
sužaidę atkarpą 12:2 varžovai įgijo dviženklę persvarą (73:60).
Šakiškiai pradėtą darbą užbaigė IV kėlinyje,
kai 3 žaidėjai per minutę
pelnė po du taškus, P. Beliavičius įkrovė iš viršaus,
ir jau ketvirčio viduryje
„Vytis“ nutolo nepavejamai – 87:69.
Susitikimui baigiantis
„Šilutė“ dar sugebėjo surengti atsakomąjį spurtą,
bet tai varžovams didelio
pavojaus nekėlė. Po ﬁnalinės sirenos pergalę šventė
šeimininkai – 98:87.
„Šilutė“: E. Džiaugys 18 (10 atk. kam.), M.
Šerkšnas 14 (8 atk. kam.),
Paulius Poška 12 (5/7 metimų), Aidienas Howardas
ir Andrius Gaidys po 11.
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Mieloji,

Miela Vacyte,

Mes žinom, kad metai
širdies nepaliečia,
Jei ji gerumu kitus šildo, jiems šviečia.
Tad būki kaip duona,
kaip saulės šypsnys,
Širdy te negęsta kaitrioji ugnis!
Laiminga būk, visada
su šypsena plačia veide,
Tesidžiaugia visi, būnantys šalia.

Tiek kelio nuėjot nesuklupus –
belieka tik stebėtis,
Tiek rūpesčių pakėlėt nedejavus –
belieka tik žavėtis,
Tiek žodžių, šypsenų jau išdalinot –
belieka tik gėrėtis.
Šiandien šviesių minčių, sėkmės,
ir daug sveikatos kupinų dienų
Jums norim palinkėti.

Gražaus jubiliejaus proga
Vaclovą ŠARLIOKIENĘ,
gyvenančią Šilutėje,

sveikina
Mačiulių šeima.
Daug šviesos, daug dainų ir vilties dar,
Įrašyki gyvenimo lapuos.
Daug šviesos, daug dainų ir vilties dar,
Kad gyvenimo šventė vis tęstųs.

Gražaus jubiliejaus proga
ilgametę dainininkę

Vaclovą
ŠARLIOKIENĘ,

gyvenančią Šilutėje,
nuoširdžiai sveikina Šilutės choro
„Pamario aidas“ kolektyvas.

Darbšti kaip bitutė, kasdien lankiusi mūsų namus Rusnėje ją pažins ir jaunas ir senas.
Ji užgrūdinta pamario vėjų, visada kupina energijos,
geranoriška ir su šypsena – mūsų gerbiama Marytė,
ilgametė Rusnės pašto darbuotoja.
Dėkojame jai už nuoširdų darbą ir širdies gerumą, už
tai kad yra su mumis.

Jubiliejinio gimtadienio proga
Vaclovą ŠARLIOKIENĘ,
gyvenančią Šilutėje,

sveikina buvę „Šilutės Rambyno“
darbuotojai ir veteranai.

Kęstuti,
Subrendo sodai, vaisiai sirpsta Kas dieną traukia smaguriaut.
Diena į vakarą ištirpsta ir eina metai pramogaut.
Darbai didžiausi padaryti, bet užmojų dar į valias,
Ar gali metai uždaryti pačias gražiausias svajones?..

65- ojo gimtadienio proga
Kęstutį ŠTARĄ,
gyvenantį Šilutėje,

sveikina Šilutės r. neįgaliųjų
draugijos kolektyvas.

Šilutės neįgalieji pagerbė duoną

Gražaus jubiliejaus proga
Marytę PANKEVIČIENĘ,
gyvenančią Rusnėje,

sveikina Rusnės pašto
kolektyvas.

Šiandien, vasario 8 d. meteorologai prognozavo šiltą
– termometrai rodys 3 – 4 laipsnius aukščiau nulio. Bus
apniukę, vėjas 5 – 12 m/s.
Šeštadienis panašus: naktį 1, dieną tie patys 3 šilumos. Lietus, vėjas irgi panašus kaip šiandien.
Sekmadienio naktį dar šilčiau – iki 3, dieną net 4 – 5
aukščiau nulio. Užtat lis visą parą, o vėjas nesikeis.
Pirmadienio naktis ir diena dar šiltesnės – 4 – 5 šilumos. Dieną jau protarpiais išlįs saulė, vėjas 4 – 10,
6 – 13 m/s.
Antradienį temperatūra keliais laipsniais žemės, o
vėjas silps.
www.gismeteo.lt

Praėjusią savaitę interneto svetainėje www.silutesnaujienos.lt lankytojų klausėme: ar pritariate
projektui drausti rūkyti balkonuose?
Šiuo klausimu nuomonę išsakė 46 asmenys.
23 lankytojai (50 proc.) atsakė: „Taip, kaimynams
rūkant, nemalonus kvapus eina į mano butą“.
15 lankytojų (32,6 proc.) atsakė: „Nepritariu, nes
rūkantys žmonės bus dar labiau suvaržyti“.
7 lankytojai (15,2 proc.) atsakė: „Gyvenu nuosavame
name, todėl man tai neaktualu“.
1 lankytojas (2,2 proc.) atsakė: „Neturiu nuomonės
apie tai“.
Šiuo metu www.silutesnaujienos.lt internetinėje
svetainėje galite išreikšti nuomonę šiuo klausimu:
ar domitės savo pensijos kaupimu?

Dama ateina pas gydytoją ir skundžiasi:
- Daktare, esu labai susirūpinusi, nes imu prarasti atmintį.
- Kada tai prasidėjo?
- Kas kada?

Į renginį susirinkusius Neįgaliųjų draugijos narius pasveikino pirmininkė L. Micienė.

Vilija BUDRIKIENĖ
Šilutės rajono neįgalieji tęsia gražią tradiciją
kasmet surengti popietę,
skirtą Šv. Agotos duonai.
Antradienį draugijos salė
ir vėl vos sutalpino iš visų
rajono pakraščių suvažiavusius neįgaliuosius ir jų
svečius – čia vyko tradicinis renginys „Gerbkim
duoną – gyvybę žmonių“.
Iš visų draugijos padalinių suvažiavę neįgalieji dar
gerokai iki šventės pradžios
dėjo ant stalų pačių keptos
duonos kepalėlius, pyragus ir kitokius kepinius. O
iš Tarvydų atvykę Daiva
ir Vaidas Austynai atgabeno didžiulį bidoną savo
ﬁrminio gėrimo – duonos
giros, be kurios neįgaliųjų
šventės jau nebeįsivaizduojamos.
Tiesa, neįgalieji ir tądien nebuvo sotūs vien tik
duona, pasak draugijos pirmininkės Laimos Micienės,
krosnyse tuo metu kepė „didelis ir storas kugelis“ bei
troškinosi puodas kopūstų.
Pasigaminti šiuos gardėsius

Draugijos salė vos sutalpino iš visų padalinių suvažiavusius neįgaliuosius.

neįgaliesiems padėjo juos
parėmusi verslininkė Danutė Auškalnienė. Tai tam, kad
ilgai su saviškiais bendravę
suvažiavusieji
neišvyktų
namo sušalę ir alkani, šias
vaišes ruošė Danutė Žydonienė ir Eugenija Savickienė.
Neįgaliųjų renginį pagerbė Šilutės katalikų bažnyčios klebonas Remigijus
Saunorius ir Savivaldybės
meras Vytautas Laurinaitis.
Klebonas ne tik pašventino
duoną, bet ir plačiau papasa-

kojo apie šventosios Agotos
gyvenimą. Klebonui taip
pat įteiktas neįgaliųjų užimtumo būrelio „Mėta“ narių
keptas pyragas, o jis tikino,
kad suvalgius šį kepinį jo
neims, nei gripas, nei ugnis
– nuo šių negandų apsaugos
Agotos duona.
Meras V. Laurinaitis
pastebėjo, kad ši draugijos
organizuojama šventė išties
graži ir prasminga, o dėmesys duonai – tikrai pelnytas.
Susirinkusiesiems jis palinkėjo niekada nepritrūkti

duonos.
Šventės metu skambėjo liaudiški pamokymai,
ansamblio „Šilainė“ atliekamos dainos, Lilija Žąsytienė
ir Olga Matažinskienė skaitė
eiles, o vėliau visi vaišinosi
prie stalų, kuriuos papuošė
ﬂoristikos būrelio vadovė
Zinaida Mikelionis su talkininkėmis Irma Reikertiene,
Alma Kromeliene, Zita Alūziene ir Irena Gedmintiene.
Metus pradėję aktyviai
rajono neįgalieji žada juos
taip ir tęsti.

