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Rekonstrukcija – šiltos patalpos 

Išorinės Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos pastato sienos jau baigiamos renovuoti – bus ir gražu, 
ir šilta.

Kudirkos Naumiesčio 
Vinco Kudirkos gim-
nazijos pastato patal-
pose – rekonstrukcija. 
Nors mokslo metai jau 
įsibėgėjo, tačiau čia 
tebekaukši plaktukai.  
1932 metais pastatytas 
pagrindinis mokyklos 
pastatas nuo to laiko 
nebuvo kapitališkai 
remontuotas. Kadangi 
pastato sienų ir inži-
nerinių sistemų būklė 
neatitinka reikalavimų, 
specialistai jas siūlė 
rekonstruoti neatidė-
liojant. Įgyvendinus 
projektą bus padidintas 
energijos vartojimo 
efektyvumas, sumažės 
sąnaudos šildymui ir 
karšto vandens ruoši-
mui.

Šakių rajono adminis-
tracijos vykdomo projekto 
„Šakių rajono Kudirkos 
Naumiesčio Vinco Kudir-
kos gimnazijos pastato 
Kudirkos Naumiestyje, 
Vytauto g.44, rekonstrav

Projektas dar nebaigtas, tačiau sienų apšiltinimo efektas jau jaučiamas – nors patalpos 
kuriamos nedaug, tačiau viduje šilta.

Beržų g. 28 (už Šakių ligoninės)
Darbo laikas: I - V  9 - 18 val.
           VI     9 - 14 val.

     Atidaryta naujų, 
naudotų baldų parduotuvė

Gaminame įvairius nestandartinius, 
korpusinius baldus

www.albinobaldaivisiems.lt
Tel. 8-622-60178, 8-345-52932, 8-698-07342

ŽALIUZĖS IR ROLETAI

VILNONĖS ANTKLODĖS
Spalio 29 d. (antradienį)

8.00 Lekėčiai
8.20 Kriūkai
8.35 Gerdžiūnai
9.00 Lukšiai
9.20 Griškabūdis (turgus)
9.35 Degutinė
9.45 Žvirgždaičiai

10.10 Kudirkos Naumiestis 
(turgus)
10.35 Sintautai
10.50 Išdagai
11.20 Šakiai (Zanavykų turgus)
11.45 Gelgaudiškis
12.05 Kiduliai

Gamintojų kainomis parduosime vilnones viengules (150 Lt), 
dvigules (170 Lt), vaikiškas (90 Lt) antklodes, vilnonius čiužinius 
(paklotas) įvairių išmatavimų (130-180 Lt), vilnones pagalves 
(60 Lt), vilnones pagalvėles kėdėms (25 Lt), patalynės komplek-
tus (80-90 Lt), vilnonius suktus siūlus 60 Lt/kg.
Iš natūralios avių vilnos pagaminta patalynė yra labai higieniška. 
Ji higroskopiška (gali daug drėgmės sugerti ir išgarinti), nesielek-
trina, lengva, šilta, gerai praleidžia orą ir ultravioletinius spindu-
lius, sunkiai dega, pasižymi bakteristatinėmis savybėmis.

www.verpykla.lt Tel. 8-698-71270
Pakruojo rajono Lygumų vilnų verpykla

imas“įgyvendinimui skirti 
3 mln. Lt ES paramos lėšų. 
Jis įgyvendinamas pagal 
Europos Sąjungos  2007 
– 2013 metų Sanglaudos 
skatinimo veiksmų progra-
mos prioriteto „Aplinka ir 
darnus vystymasis“ Vie-
šosios paskirties pastatų 
renovavimo nacionaliniu 
lygiu priemonę. 

Rekonstrukcija būtina
Kudirkos Naumiesčio 

Vinco Kudirkos gimnazija 
šiemet yra vienintelė rajono 
švietimo įstaiga, kur, gavus 
ES finansavimą, jau nuo 
birželio mėnesio kaukši 
plaktukai. Kudirkos Nau-
miesčio Vinco Kudirkos 
gimnazijos direktoriaus 
Romo Eikevičiaus teigimu, 
mokyklos rekonstravimas, 
kainuosiantis 3,78 mln. 
litų, buvo tiesiog būtinas. 
„Labai ilgai laukėme šios 
galimybės. Seniausias mo-
kyklos pastatas, statytas 
dar 1932 metais,  ir nuo to 
laiko kapitališkai neremon-
tuotas. Elektros instaliaciją 
ir  vamzdynus buvo būtina 

keisti ir 1966 bei 1980 
metais statytuose priesta-
tuose“, - konstatavo direk-
torius. Jis džiaugėsi, kad, 
pasinaudojant 2007 – 2013 
metų ES struktūrine para-
ma, bus įgyvendintos ener-
gijos taupymo priemonės, 
kurios leis sumažinti ne tik 
energijos sąnaudas, bet ir 
pagerins mokyklos pastato 
patalpų mikroklimato sąly-
gas, padidins pastato ir ats-
kirų jo dalių bei inžinerinių 
sistemų  ilgaamžiškumą.

Statybos 
tapo kasdienybe

Plaktukų kaukšėjimas, 
statybų pastoliai prie mo-
kyklos ir po rugsėjo 1-osios 
tapo kasdienybe. Vienose 
klasėse darbuojasi staty-
bininkai, kitose – mokosi 
moksleiviai. Jie vieni ki-
tiems netrukdo. Be to, dėl 
bendro tikslo laikinai gali-
ma ir pakentėti. „Pagal pla-
ną mokyklos pastatų reno-
vacija turėtų būti užbaigta 
tik iki kitų metų balandžio 
1-osios, todėl net nepla-
nuota, kad vasarą pradėti 
darbai bus greitai užbaigti, 

- atviravo direktorius. - 
Mūsų mokykloje anksčiau 
mokėsi net 900 moksleivių, 
dabar belikę vos 400. Todėl 
telpame visi – antrosios 
pamainos neprireiks. Kai 
vienus kabinetus suremon-
tuos, keisimės kabinetais su 
statybininkais.“ 

Jau daug padaryta
Aprodydamas jau at-

liktus darbus, direktoriaus 
pavaduotojas ūkio reika-
lams Algimantas Sima-
navičius džiaugėsi, kad 
nuo šio rudens gimnazi-
jos bendruomenė gyvens 
šilčiau. „Išorinės sienos 
baigiamos šiltinti, pakeis-
ti supuvę vamzdynai ir 
visi radiatoriai, pastatyti 
modernūs biokuro katilai, 
kurie bus reguliuojami au-
tomatiškai, priklausomai 
nuo oro temperatūros, ir 
kūrenami medžio granulė-
mis. Ant stogo puikuojasi 
naujas žaibolaidis“, - var-
dijo A.Simanavičius. Iš 
Švietimo ir mokslo minis-
terijos papildomai skirtų 
pinigų (230 tūkst.Lt) dar iki 
rugsėjo 1 osios kapitališkai 
suremontuoti visi keturi 
mokyklos tualetai. Vienas iš 
jų pritaikytas neįgaliesiems. 
Sutvarkyta virtuvė. Keičia-
ma arba naujai įvedama 
ventiliacija tiek valgykloje, 
tieko sporto bei aktų salėse, 
kur šiuo metu pats darbų 
įkarštis – be ventiliacijos 
įvedimo čia planuojama 
sumontuoti pakabinamas 
lubas, suremontuoti sienas, 
sudėti scenos grindis.

Efektas jau jaučiamas
Šis projektas - naudingas 

ir būtinas, nes bus padi-
dintas energijos vartojimo 
efektyvumas, sumažės  są-
naudos šildymui ir karšto 
vandens ruošimui. Nors 
gimnazijoje dar tik vyks-
ta rekonstrukcijos darbai, 
tačiau, pasinaudojus ES 
struktūrinių fondų parama, 
efektas jaučiamas jau ir 
šiandien. „Pagalvokit, 15 
centimetrų apsišiltino sie-
nos – automatiškai pasikei-

Spalio 28 d.
Šakiuose 
svečiuosis tarptautinis 

bhakti jogos lektorius 
Sankaršan Das Adhikari  
ir skaitys viešą paskaitą. 

Paskaitos vieta: 
kavinė „Puris“, 

Bažnyčios g. 4, Šakiai. 

Paskaitos laikas: 
17.30 val. 

Pasinaudokite neeiline 
proga išgirsti, kaip mokytojas dalinasi savo patirtimi dva-
sinio tobulėjimo kelyje. 

Redakcija už skelbimų ir užsakomųjų 
straipsnių turinį neatsako.

Užs.Nr.d-0215



draugas 2013 m. spalio 25 d., penktadienis Nr. 81 (8511) 7

ir mažesnės energijos sąnaudos

Romas Eikevičius:
„Gimnazijos rekons-

travimas, kurio labai ilgai 
laukėme, buvo tiesiog bū-
tinas, nes jau vizualiai ma-
tėsi prasta pastato būklė. 
Plaktukų kaukšėjimas mo-
kymuisi netrukdo. Vienose 
klasėse darbuojasi staty-
bininkai, kitose – mokosi 
moksleiviai. Dėl bendro 
tikslo laikinai galima ir 
pakentėti.“ 

Algimantas 
Simanavičius:
„Nuo šio rudens gim-

nazijos bendruomenė gy-
vens šilčiau. Nors rekons-
trukcija dar ir nebaigta, 
tačiau efektas jaučiamas 
jau šiandien. Aišku, visa 
ekonomija, kiek ir ko bus 
sutaupyta, tiksliai paaiš-
kės tik po metų, kai bus 
galima paskaičiuoti visas 
išlaidas.“

Gema Jevaitienė:
„Iki renovacijos pro 

supuvusių langų plyšius 
ir sutrūkinėjusių blokų 
sudūrimus švilpavo vėjas, 
kai kur net matėsi laukas. 
Dėl šių priežasčių šildymo 
sąnaudos buvo labai di-
delės, dėl nepakankamos 
temperatūros buvo išaugęs 
darbuotojų ir auklėtinių 
sergamumas, todėl ES pa-
ramos nauda pasijuto iš 
karto.“

tė varža. Kuriame nedaug, 
bet klasėse daug šilčiau“, - 
konstatavo A.Simanavičius.  
Paskaičiuota, kad įgyvendi-
nus šį projektą, energijos 
nuostoliai ir suvartojimas 
sumažės 531,59 MWh per 
metus, iš jų apie 4,37 MWh 
elektros energijos. Aišku, 
visa ekonomija, kiek ir  
ko bus sutaupyta, tiksliai 
paaiškės tik po metų, kai 

apšiltintos išorinės  pastato, 
statyto 1986 metais, sienos. 
Atlikus šiuos darbus, nu-
matoma kasmet sutaupyti 
apie 9 tūkst. 966 Lt. Šias 
lėšas bus galima panaudoti 
vaikų ugdymo ir personalo 
darbo sąlygų gerinimui, 
einamiesiems remontams. 
Šiuo metu darželį „Linelis“ 
lanko 70 vaikučių, kuriuos 
prižiūri 16 darbuotojų.

sutrūkinėjusių blokų su-
dūrimus švilpavo vėjas, 
kai kur net matėsi laukas. 
Dėl šių priežasčių šildy-
mo sąnaudos buvo labai 
didelės, dėl nepakankamos 
temperatūros buvo išaugęs 
darbuotojų ir auklėtinių 
sergamumas. „Nauda pa-
sijuto iš karto. Darželio 
patalpose pasidarė daug 
šilčiau. Sumažėjo vaikų 

bus galima paskaičiuoti 
visas išlaidas. Jo teigimu, 
ir elektros turėtų susitaupyti 
daugiau, nes visos kaitrinės 
lemputės koridoriuose pa-
keistos į elektrą taupančias, 
naujai pervedžiota elektros 
instaliacija.  

Šilčiau ir mažiesiems
Pasak R.Eikevičiaus, ES 

paramos naudą pirmieji pa-
juto mažieji naumiestiečiai. 
Šių metų vasarą čia baigtas 
įgyvendinti projektas „Ša-
kių rajono Kudirkos Nau-
miesčio Vinco Kudirkos 
gimnazijos skyriaus – dar-
želio „Linelis“ renovacija, 
siekiant didinti energijos 
vartojimo efektyvumą“, 
kuriam buvo skirtas 394 
tūkst. 728 Lt finansavimas. 
Čia buvo pakeisti langai ir 

Šakių rajono administra-
cijos vykdomas projektas 
„Šakių rajono Kudirkos 
Naumiesčio Vinco Kudirkos 
gimnazijos skyriaus – dar-
želio „Linelis“ renovacija, 
siekiant didinti energijos 
vartojimo efektyvumą“  įgy-
vendintas  pagal Europos 
Sąjungos  2007 – 2013 
metų Sanglaudos skatinimo 
veiksmų programos prio-
riteto „Aplinka ir darnus 
vystymasis“ Viešosios pa-
skirties pastatų renovavimo 
regioniniu lygių priemonę. 

Nauda pasijuto iš karto
Direktoriaus pavaduoto-

ja ikimokykliniam ugdymui 
Gema Jevaitienė pasakojo, 
kad iki renovacijos pro 
supuvusių langų plyšius ir 

sergamumas“, - džiaugėsi 
ji. Aišku, tiek Kudirkos 
Naumiesčio Vinco Kudir-
kos gimnazijoje, tiek ir jo 
ikimokykliniame skyriuje 
– darželyje „Linelis“ bū-
tinas antrasis renovacijos 
etapas, kad būtų galima 
atlikti patalpų remontą, 
kurios,  atlikus šiltinimo 
darbus, taip sakant, liko pu-
siau skustos, pusiau luptos. 
Verkiant reikia sutvarkyti 
grindis keturiose grupėse, 
darželis neturi savo sporto 
salės. Be abejo, ugdymo 
priemonių taip pat niekada 
nebūna per daug. 

Gimnazijos aktų salėje – pats darbų įkarštis. Čia bus pakeistos scenos grindys, su-
montuotos lubos, įrengta vėdinimo sistema.

Kudirkos Naumiesčio Vinco Kudirkos gimnazijos skyriaus – darželio „Linelis“ renovacija 
sumažino ne tik šildymo sąnaudas, bet ir vaikų bei darbuotojų sergamumą.

Veršių kaimo bendruomenė 
vaišinosi bulvių valgiais

Veršių kaimo ben-
druomenė turi daug 
gražių tradicijų. Vie-
na iš jų - Bulvės šven-
tė, šiemet švenčiama 
jau šeštą kartą. Pasak 
renginio organizato-
rės Audronės Binge-
lienės, per penkerius 
metus šventėse susi-
rinkusiųjų verdiktui 
buvo pristatyti net 46 
skirtingi patiekalai iš 
bulvių.

Į šiųmetę šventę susi-
rinko šeimininkės ne tik 
iš Sintautų seniūnijos,bet 
ir iš rajono centro. Jos 
paruošė 17 bulvinių pa-
tiekalų. Komisijai, kurią 
sudarė savivaldybės me-
ras ir kiti svečiai, buvo 
sunku išrinkti gardžiausią 
patiekalą. Energingos  
Sintautų moterų veiklos 
grupės ,,Bičiulės“ narės 
pateikė net du patiekalus: 
kugelį ,,Mįslė“ ir bulvi-
nius blynus su mėsos įda-
ru. Šiųmetinėje šventėje 
buvo ypač gausus blynų 
asortimentas. Be bulvinių 
blynų čia buvo galima 
paragauti ,,Kiškio“, ,,Za-
navykų“ ir ,,Žemaičių“ 
blynų.

Žiūrovai daugiausia 
balsų atidavė Antosės 
Rainienės naujam patie-
kalui - bulviniams koldū-
nams. Komisija gardžiau-
sio patiekalo šeimininke 
pripažino Gražiną Le-
veckienę. Vida Kutkai-
tytė išrinkta šauniausio 
patiekalo gamintoja - 
bulvinių čirvų sumuštinių 
išradėja. Apdovanota ir 
pati jauniausia dalyvė 
– šeimininkė Karolina 
Vidrinskaitė iš Šakių. Jos 
netradicinis patiekalas 
,,Riešutinė bulvytė“ pati-
ko ir komisijai, ir šventės 
dalyviams. Šventės metu 
buvo galima dalyvauti lo-
terijoje ir laimėti įvairiau-
sių prizų: bulvių maišą, 
medaus indelį ar gardžių 
patiekalų. Pagrindiniai 
šventės rėmėjai visuomet 
pritariantys ir palaikantys 
Veršių kaimo tradicijas - 
jaunieji ūkininkai, bulvių 
augintojai Jonas ir Vai-
dutė Daugėlai. Renginio 
dalyviai turėjo galimy-
bę pasiklausyti smagaus 
liaudiškos muzikos ko-
lektyvo ,,Smilga“ dainų 
ir melodijų.

„Draugo“ inf.

Nuo lapkričio 6 dienos 
Šakių visuomenės sveikatos biure vyks 

„Harmonija ir sveikata“ 
užsiėmimai, kuriuos ves Šakių džiu džitsu sporto klubo „Ošimas“ 

vadovas Vytautas Smirnovas. 
Programoje numatytos temos:

• Penki Tibeto pratimai;
• Kvėpavimo pratimai;
• Raumenų įtempimo ir 
atpalaidavimo pratimai;
•  „Saulės pasveikinimas“;
• Raumenų tempimo pratimai;
• Septynių kaklo slankstelių 
aktyvinimo pratimai;
• Cigun terapija;
• Gydomosios mankštos 
pratimai;
• Gurdžijavo Ščiū sveikatingumo 
pratimai;
• Čakrų sustiprinimas ir subalansavimo būdai;
• Piešimas – „Marker žodžiai“;
• Keturios darnaus gyvenimo kryptys;
• Meditacinis bėgimas.

Užsiėmimai vyks kiekvieną ketvirtadienį 
nuo 18.30 iki 20 val.

Žemdirbių dėmesiui !
Didmeninė prekyba naftos produktais:

Dyzelinas, žymėtas kuras, skirtas žemės ūkiui.
Pristatome į vietą.

Tel. 8-698-03340


