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Jei „ATSPINDŽIUS“ skaitai,
Tu daug ką sužinai!

Gedimino 70, Kaišiadorys; 
tel. 8 346 51 378

Pensininkams ir neįgaliesiems- 35 eurai;
Gyventojams – 38 eurai;
Įmonėms – 40 eurų. 

Prenumeratos akcija
2020 metams:

VALYMAS. Nuo rugpjūčio 31 dienos pradėtas valyti Gudienos tven-
kinys. Kaišiadorių apylinkės seniūnija informuoja, kad bus dirbama 
vakarais ir atsiprašo už triukšmą bei kitus nepatogumus. 

IŠĖJO. Rugpjūčio pabaigoje Kristina Rūta Dzeventlauskienė pa-
liko darbą Kaišiadorių švietimo ir sporto paslaugų centre. Čia speci-
alistė darbavosi 15 metų. Atsisveikindama su buvusiais kolegomis 
K.R.Dzeventlauskienė dėkojo už bendradarbiavimą ir kūrybišką 
atmosferą.

NAUJAS NARYS. Kaišiadorių vietos veiklos grupę papildė naujas 
narys. Į VVG pasiprašė Kaugonių  krašto bendruomenė „Bendrystė’. 

AMERIKA. Rugsėjo 6 –13 dienomis JAV ambasados ir Valstybės 
departamento kvietimu savivaldybės meras Vytenis Tomkus lanko-
si Jungtinėse Amerikos Valstijose, pabuvos Vašingtone, Detroite  ir 
Džeksonvile. 

„Atspindžių“ inf. 

Esame nekantrūs ir skubame įvairiais dalykais piktintis net nesulaukę darbų pabaigos.
To pavyzdys – eismo žiedas Paukštyno ir Gedimino gatvių sankryžoje. Kol jis buvo rengiamas, redakci-

joje susilaukėme daugybės negatyvių nuomonių – kaišiadoriečiai kritikavo, kad supiltas per didelis žemės 
pylimas, vadino jį „piliakalniu“ bei įvairiai komentavo projektuotojų ir statytojų profesines kompetencijas. 
Neseniai piktos replikos nutilo – darbai baigti, žemės išlygintos, želdiniais apsodintas žiedo centras atrodo 
dailiai ir skoningai.

„Piliakalnio“ nebeliko

V. Šimkūnienės nuotr.

naujienos

Pareigūnų padėka
mūsų rajono policijos rėmėjui

Vieną rugpjūčio dieną Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kaišiadorių rajono policijos 
komisariate prasidėjo džiugiomis nuotaikomis. Ryte šio komisariato pareigūnai už nepriekaištingą ir pa-
vyzdingą bendradarbiavimą, nuoširdų ir atsakingą darbą, pilietiškumą ir iniciatyvą dėkojo ir apdovanojo 
Kauno apskr. VPK Kaišiadorių PK policijos rėmėją Rimą Matusevičių.

Nors Rimas gyvena Kaune, tačiau policijos rėmėjas jau trečius metus sėkmingai bendradarbiauja su 
Kaišiadorių rajono policijos komisariato pareigūnais, siekdamas kurti saugią aplinką. Šis policijos rėmėjas 
su pareigūnais savo laisvą laiką leidžia ne tik dieną, bet taip pat ir naktį, neskaičiuodamas nei savo jėgų, 
nei laiko padeda pareigūnams užtikrinti Kaišiadorių rajono gyventojų ramybę bei saugumą. 

Visi policijos rėmėjai stipriai prisideda prie saugios aplinkos kūrimo, viešosios tvarkos užtikrinimo ren-
ginių metu. Kauno apskr. VPK Kaišiadorių r. PK aptarnaujamoje teritorijoje policijos pareigūnams nuolat 
savo pagalbą įvairiuose situacijose teikia 18 policijos rėmėjų, kurie šiais metais dirbo net 467 valandas. 

Kauno apskrities policijos pareigūnai dėkoja visiems policijos rėmėjams, kurie netausodami laiko ir 
jėgų prisideda prie saugesnio rytojaus kūrimo. Tik dirbdami išvien, siekdami bendro tikslo – saugios ryt-
dienos, galėsime realiai pasiekti teigiamų rezultatų. 

informacija norintiems prisijungti prie policijos rėmėjų: jei netoleruoji teisės pažeidimų, esi pilna-
metis, pritari šūkiui 
„Ginti. Saugoti. Pa-
dėti“, žaviesi policijos 
pareigūno profesija, 
gali nedvejodamas 
prisijungti prie polici-
jos rėmėjų gretų. No-
rinčius gauti daugiau 
informacijos prašome 
kreiptis į Kaišiadorių 
rajono policijos ko-
misariato bendruo-
menės pareigūnes: 
Neringa Perlytė-Alio-
nienė, el. p. neringa.
alioniene@policija.lt, 
tel. nr. 8 700 63 604 
arba Irena Budrikie-
nė, el. p. irena.budri-
kiene@policija.lt, tel. 
nr. 8 700 63 621.

PK inf.

Dėl Garbės Piliečio 
varDo

Savivaldybės tarybos įgalio-
jimų laikui sudaryta rajono savi-
valdybės garbės piliečio vardo 
suteikimo komisija, į kurią įeina 
savivaldybės administracijos 
direktorius M. Nasevičius, mero 
patarėjas Č. Neviera, Kaišiado-
rių apylinkės seniūnijos Pavasa-
rio seniūnaitijos seniūnaitė N. 
Lazauskienė, savivaldybės tary-
bos nariai K. Jakelis ir R. Urmi-
levičius. Komisijos pirmininkas 
– meras V. Tomkus, pirmininko 
pavaduotojas – vicemeras D. 
Vilimas.

Peticijų komisija

Savivaldybės taryba sudarė 
Peticijų komisiją, jos pirmininku 

SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

paskirtas meras V. Tomkus, pava-
duotoju – savivaldybės tarybos 
sekretorius S. Urbonavičius. Ko-
misijos nariai: savivaldybės admi-
nistracijos direktorius M. Nasevi-
čius, mero patarėjas Č. Neviera, 
savivaldybės administracijos vyr. 
specialistė I.Šadurskienė, savival-
dybės tarybos narys T. Vaicekaus-
kas ir vicemeras D. Vilimas.

Naujasis žiedas – saugiam ir patogiam eismui.
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Dėl Mylimo Vyro mirties nuoširdžiai užjaučiame Valentiną 
Brazinskienę, jos šeimą ir artimuosius. 

Liūdime kartu ir linkime Dievo palaimos.

„Atspindžių” redakcijos kolektyvas

Šią valandą nevilties
Pasidalinkim sielvartą per pusę,
Ir skausmas, žeidęs širdį, sumažės...

Apie pasibaigusią vasarą atsidusus 
sakoma: taip ilgai laukta ir taip greitai 
baigėsi. Išlydėti vasaros kaišaidoriečiai 
tradiciškai renkasi konferencijų ir pramo-
gų centro „pas Radvilą“ kieme, kur spal-
vingą šventę rengia Kaišiadorių smulkaus 
ir vidutinio verslo asociacija. Įmonės, šios 
asociacijos narės: UAB „Rimsigna“,  „Savin-
gė“, „Eletransa“,  „Autosparnai“,  „Diven-
da“, Algrena“, „Aradva“, „Alivdara“ ir kitos 
bendromis pastangomis kviečia atlikėjus, 
organizuoja loteriją, kitas pramogas. Šie-
met sudie vasarai tarėme šiltą šeštadienio 
vakarą. Vaikai mėgavosi spragėsiais bei 
cukraus vata, šokinėjo ant batutų. Juos 
linksmino pelytės iš „Vėjų fėjos“. Vaikai 
piešė širdeles, šoko, paskui jie stojo į eilę 
pieštis veidų. 

Vakarą vedė Gediminas Juodeika, 
sveikinimo žodį tarė Seimo narė Laimu-
tė Matkevičienė. Ji vaikams linkėjo gerų 
prasidedančių mokslo metų, tėveliams 
ir mokytojams – kantrybės ir sveikatos. 
Kadangi A. Radvila išvyko į užsienį, aso-

Sudie, vasarėle

Virginija Šimkūnienė

ciacijos vardu visus sveikino UAB „Savingė“ direktorius M. 
Vaicekauskas. Jios pasidžiaugė, kad žiūrovų susirinko išties 
gausiai, pažadėjo daug geros muzikos ir kitų linksmybių. Mu-
zikinį koncertą nuotaikingai pradėjo kaišiadoriečių kapela 
„Geri vakarai“. Po jų buvo ištraukti pirmieji laimingieji ir įteikti 
prizai. Tada jau į sceną užkopė dainininkas Radži. Jo atlie-
kamos dainos „užkūrė“ klausytojus. Buvo padaryta pauzė ir 

vėl mažieji traukė lapelius su laimingųjų pavardėmis. Prizus įteikė M. 
Vaicekauskas, o vakaro vedėjas įjugė įrašą su A. Radvilos sveikinimo 
žodžiais šventės dalyviams. 

Tą vakarą dar skambėjo Eglės Jakštytės atliekamos dainos, visi ne-
kantriai laukė Vytauto Šiškausko pasirodymo. 

Tad vasarėlę išlydėjome smagiai, su dovanomis ir gera muzika. Lai 
ruduo būna toks pat spalvingas ir nuostabus, kaip prabėgusi vasara. 

SAVIVALDYBĖS TARYBOJE

Švietimo triŠalė
taryba

Pritarta Kaišiadorių rajono 
savivaldybės Švietimo trišalės 
tarybos sudarymui. Švietimo tri-
šalė taryba bus sudaryta ketve-
rių metų kadencijai iš 12 narių: 
keturių savivaldybės lygmeniu 
veikiančių švietimo profesinių 
sąjungų deleguotų atstovų, 4 
savivaldybės lygmeniu veikian-
čių švietimo įstaigų vadovų or-
ganizacijų deleguotų atstovų ir 
4 Savivaldybės administracijos 
direktoriaus  deleguotų atstovų. 

Ši taryba svarstys klausimus ir 
teiks išvadas bei pasiūlymus dėl 
švietimo politikos, taip pat su 
švietimo politikos įgyvendinimu 
susijusiose darbo ir socialinės 
veiklos srityse.

kultūros Premijos

Patvirtinti rajono savivaldybės 
kultūros premijos skyrimo nuos-
tatai bei sudaryta šios premijos 
skyrimo komisija, vadovaujama 

rajono savivaldybės mero V. Tomkaus.
Kultūros premijos skyrimo ko-

misijoje dirbs mero pavaduotojas 
D. Vilimas, savivaldybės tarybos 
nariai E. Cikanavičius ir Š. Čėsna, 
folkloro ansamblio „Verpeta“ va-
dovė V.Jankauskienė, Žiežmarių 
kultūros centro mėgėjų meno 
kolektyvo vadovas J. S. Krinickas, 
Kaišiadorių kultūros centro mė-
gėjų meno kolektyvo vadovė L. 
Morkūnienė, savivaldybės admi-
nistracijos direktorius M. Nasevi-
čius, Švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus patarėja L. Medzevičie-
nė, Lietuvos liaudies buities mu-
ziejaus direktorė G. Šapranaus-
kaitė ir Kaišiadorių muziejaus 
direktorius O. Lukoševičius.

Premija skiriama už vietos 

bendruomenių narių įtraukimą į 
kultūrinę veiklą, puoselėjant Kai-
šiadorių krašto kultūros paveldą 
ir gyvąją tradiciją, įgyvendintas 
istorinio paveldo išsaugojimo, jo 
prieinamumo visuomenei didini-
mo iniciatyvas, aktyvią kultūrinę 
ir meninę veiklą.

nuostatai

Posėdžio dalyviai patvirtino 
Kaišiadorių, Kruonio, Palomenės, 
Rumšiškių, Žaslių ir Žiežmarių 
kultūros centrų bei Kaišiadorių 
muziejaus nuostatus.

„Atspindžių“ inf.

Renginio organizatorių ir rėmėjų įsteigtais prizais džiaugėsi būrys šventės dalyvių.

Vaikų pramogos.
Palydėti vasarą susirinko išties gausus būrys žmonių.

Organizatoriai: D. Radvilienė, M. Vaicekauskas ir jo sutuoktinė Asta.Žaslietė Renata gavo dovanų iš Seimo narės L. Matkevičienės.

Autorės nuotr.
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Continental prisijungė prie 
projekto „Pirmoji kuprinė“ ir pado-
vanojo kuprines bei kitus reikme-
nis mokslo metams pradėti pirmo-
kams Kauno mieste bei regione, 
Kaišiadoryse ir Jonavoje. 

• Iš viso projekto metu šiais 
metais išdalinta 159 mokyklinių 
kuprinių 

Spalio mėnesį atsidaranti Con-
tinental gamykla Kaune jau inicia-
vo pirmąjį labdaros projektą regio-
ne. Įmonė prisijungė prie 3 metus 
gyvuojančio projekto ,,Pirmoji 
kuprinė’’, kuris kiekvienais metais 
dovanoja primokams kuprines ir 
kitus mokyklinius reikmenis pa-
sirinktuose Lietuvos regionuose. 
Continental nusprendė paremti 
ir padovanoti beveik 100 kupri-
nių būsimiems pirmokams Kauno 
mieste bei rajone, Jonavoje ir Kai-
šiadoryse. 

„Tai gerumo išraiška, kuri gali 
tapti įkvepiančiu pavyzdžiu ir ki-
tiems“, - taip apie projektą „Pirmoji 
kuprinė“ ir Continental prisijun-
gimą prie akcijos atsiliepia Kauno 
m. vicemerė R. Šnapštienė. Jau 
trečius metus vykstantis projek-
tas šiais metais įgyvendintas itin 
sėkmingai: pirmosiomis savo ku-
prinėmis džiaugiasi net 70 vaikų, 
gyvenančių Kupiškio, Radviliškio 
ir Pakruojo rajonuose. Kartu prie 
sėkmingo projekto įgyvendinimo 

Projektas „Pirmoji kuprinė“: dovanos pirmokams
prisidėjo ir Vokietijos automobilių 
komponentų gamintojo „Conti-
nental“ naujasis padalinys Kaune, 
paruošdamas ir padovanodamas 
kuprines dar 76-iems būsimiems 
pirmokams, augantiems socialinės 
rizikos šeimose ir 13 Kauno miesto 
globotinių.

2016 metais projektą inicia-
vo Vilniaus Tarptautinis Rotaract 
klubas. Per šį laikotrapį buvo 
padėta tinkamai pasirengti 160 
pirmokų. Projekto vadovė Eivina 
Žižiūnaitė pasakojo, jog „Pirmoji 
kuprinė“ tai - ne tik mokyklinė 
kuprinė ir jai renkamos lėšos. 
Tai taip pat ir visos reikalingos 
kanceliarinės priemonės, sporti-
nė apranga, bateliai, krepšys bei 
pratybų sąsiuviniai, kuomet vis-
kas įteikiama individualiai aplan-
kant būsimus pradinukus. Dalis 
,,Pirmosios kuprinės’’ pirmokų 
taip pat turi galimybę vasaros 
metu dalyvauti ir edukacinėje 
Rotary vasaros stovykloje, kurio-
je jie išmoksta įvariausių dalykų 
bei įgyja naujų įgūdžių 2019 m. 
klubo nariai projektą įgyvendino 
Kupiškio, Pakruojo, Radviliškio 
rajonuose.

Šiais metais įkvėpti idėjos ir 
siekdami prisidėti prie regiono 
gerovės, Continental Automotive 
Lithuania, individualiai, taip pat 
įgyvendino šią iniciatyvą Kauno 

apskrities rajonuose. Dalis lėšų 
buvo skirta pačios organizacijos, 
tačiau ir patys dabuotojai noriai 
prisidėjo prie iniciatyvos, dova-
nodami būsimies pirmokams 
kuprines, penalus ir kitas moky-
klines, kanceliarines prekes. Prieš 
rugsėjo pirmąją buvo aplankytos 
Kauno miesto, Kauno, Kaišia-
dorių, Jonavos rajonų šeimos ir 
Kauno miesto globotiniai vaikai. 
Iš viso Continental ir jos darbuo-
tojai pirmąsias kuprines padova-
nojo 89 vaikams. 

„Vienas už kitą – viena iš pama-
tinių Continental vertybių. O tai 
mums reiškia ne tik pagalbą vie-
nas kitam darbo aplinkoje, tačiau 
ir pagalbą mūsų ateities kartoms. 
Nenorime, kad organizacijos ver-

tybės egzistuotų tik popieriuje ir 
siekiame, kad tai būtų mūsų kas-
dieninio elgesio pagrindas. Taip 
gimsta šviesios idėjos ir prasmingi 
darbai, tikimės ir toliau prisidėti 
prie regiono gerovės“, - sako Con-
tinental Automotive Lithuania va-
dovas Shayan Ali.   

Didelė dalis kuprinių keliavo 
būtent Kaune ir aplink Kauną gyve-
nantiems vaikams, prie sklandaus 
iniciatyvos įgyvendimo čia prisidė-
jo geranoriški miesto ir aplinkinių 
rajonų socialinių paslaugų darbuo-
tojai. „Augantis Kaunas kiekvieną 
dieną užtikrintai žengia ambicingo 
tikslo link – būti miestu, kuriame 
gera gyventi visiems. Ypatingą dė-
mesį savo veikloje skiriame mūsų 
ateičiai – vaikams. Džiugu matyti, 

kad šioje veikloje esame ne vieni. 
Socialiai atsakingas verslas prisi-
deda prie miestiečių gyvenimo 
kokybės gerinimo. „Continental“ 
kompanijos atėjimas į Kauną su 
rekordinio dydžio investicijomis 
praturtino miesto ekonominį gy-
venimą, tačiau šiandieną ypatingai 
džiaugiamės šios įmonės sociali-
niu projektu „Pirmoji kuprinė“. Visa 
tai palengvins kai kurių kaunie-
čių pasiruošimą naujiems mokslo 
metams ir suteiks džiaugsmo bū-
simiems pirmokams. Tai gerumo 
išraiška, kuri gali tapti įkvepiančiu 
pavyzdžiu ir kitiems“, - sako Kauno 
m. vicemerė. 

Continental Automotive Li-
thuania Kauno FEZ įsikūrė 2017 
metais ir automobilių elektronikos 
gamybą ketina pradėti jau atei-
nantį spalį iškart po oficialaus ati-
darymo. Per ateinančius 3 metus 
įmonė planuoja įdarbinti daugiau 
nei 1000 darbuotojų ir investuoti 
95 mln. Eur. 

Pramonės milžinė „Continen-
tal“ kuria novatoriškas technolo-
gijas ir paslaugas, skirtas tvariam 
ir sujungtam žmonių bei jų prekių 
judumui. Technologijų kompanija, 
įkurta 1871 m., siūlo saugius, efek-
tyvius, sumanius ir prienamos kai-
nos sprendimus transporto prie-
monėms. 

Parengta pagal pranešimą spaudai

Visai nenorėdama įžeisti vyriš-
kos giminės manau, kad manau, 
jog moterys gerokai dažniau pa-
deda ir atjaučia nuskriaustą, vie-
nišą ir kenčiantį. Būtent moterys 
atsiliepė į kvietimą burtis į orga-
nizacijas, kurios be jokio atlygio 
organizuoja akcijas, renka aukas, 
veža maistą ligoniams, padeda 
vaikams ir panašiai.

Viena iš tokių organizacijų 
yra ir Kaišiadoryse - „Vilties tiltas“, 
vadovaujama gydytojos V. Sut-
kienės. „Vilties tiltas“ savo veiklą 

Moterys padeda
moterims

arba viešnagė Emsland krašte

skaičiuoja antrą dešimtmetį, kai 
kurios moterys, buvę tarp įkūrė-
jų, jau nebeturi tiek energijos ir 
sveikatos, tad į labdaringą veiklą 
įtraukiami nauji nariai.

Dalis senbuvių ir būrelis nau-
jų asmenų rugpjūčio viduryje 
buvo pakvieti į viešnagę Vokieti-
joje, Emsland krašte. Čia, Lingeno 
mieste veikianti draugija „Mote-
rys padeda moterims“ į pasibu-
vimą, kuriame buvo numatyta 
įvairi ir plati programa, pakvietė 
draugus iš Kaišiadorių, Jakų ir 
Lenkijos Krekolės miestelio.

Visos grupės keliavo atskirai, 

bet tikslą pasiekė tą pačią dieną. 
Jau antrąją dieną nuo pat ryto 
prasidėjo darbas: visos trys grupės 
skaitė pranešimus apie savo vei-
klą, skambėjo pasisakymai. Buvo 
pristatyta naujausia knyga „Tu+Aš 
= Mes“. Delegacijos apsikeitė suve-
nyrais, lankstinukais, visi atsivežė 
valgomų dovanų šeimininkams.

Antrąją dieną apžiūrėjome 
Lingeno miestą, vietinių ūkinin-
kų turgų. Frereno mieste galė-
jome dalyvauti kūrybinėse pie-
šimo dirbtuvėse, susipažinti su 
vokiečių, kurie atvyko po karo į 
Vokietiją, istorija. Gyvenimo ke-
lio iššūkius pergyvenusi Marija 
pati papasakojo savo istoriją, kai 
teko keliauti per Rusiją, ieškoti 

prieglobsčio Vokietijoje. Tą patį 
vakarą laukė įspūdingas būgni-
ninkų koncertas – apie 50 įvai-
raus amžiaus būgnininkų atliko 
garsiausius kūrinius, prie jų įspū-
dingo skambėjimo prisidėjo tik 
keli dūdmaišininkai.

Atėjo eilė ir sportui. Visi susiti-
kimo dalyviai viešėjo VFB futbo-
lo klube. Vieni čia žaidė futbolą, 
kiti boulią, o vakare laukė čia pat 
kepsninėje iškepti patiekalai.

Trečiąją viešnagės dieną pa-
siekėme Olandiją, nes Lingeno 
miestas yra Vokietijos- Olandijos 
pasienio krašte. Losser mieste tu-
rėjome galimybę susitikti su vie-
tos politikais, aplankėme biblio-
teką, sūrininkų turgų, prekybos 

centre įsigijome gėlių sodinukų. 
Moorlage kaime priėmimą su-
rengė organizacijos įkūrėja Ulla 
Feldman su savo šeima ir kaimy-
nais. Apžiūrėjome Ullos ąžuolų 
kolekciją, namus, sodybos kiemą 
su įvairiausiais augalais. Visai va-
kare laukė vakarienė pavėsinėje. 
Čia kvepėjo ne tik gardūs patie-
kalai – skambėjo gyva muzika, 
klausėmės Šveicarijos kalnų rago 
garsų. Per savaitę trukusią vieš-
nagę pamatėme ir sužinojome 
daug naujo, susiradome draugų 
ir namo grįžome įsitikinę, kad da-
rome reikalingus darbus. Atjauta 
ir pagalba visada grįžta pas as-
menį, ją dalijusią kitiems.

Autorės nuotr. 

Štai toks būrys mūsų buvo Lingene.

Lietuvių delegacija jau pirmą vakarą dėkojo ir įteikė suvenyrų šeimininkams. 

Virginija Šimkūnienė
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Lyg piktas akmenukas į skaidrų raibuliuojantį van-
denį kartais ima ir nukrinta replika: „O kas ten tuose kul-
tūros namuose? Nieko nevyksta“.

Pirma mintis – dar iš vaikystės įsiminti ramūs tėvo 
žodžiai: „Jeigu žmogus nesupranta, tai nėra ko jam ir 
aiškinti“. Juk, iš esmės, kad ir kas beatsitiktų, viskas pri-
klauso nuo tavęs paties – tavo matymo, nusiteikimo, 
pagaliau, tavo kasdienės dienotvarkės: jeigu neini, ne-
dalyvauji, nematai, tai tavo kultūriniame gyvenime iš 
tiesų niekas nevyksta. Na, nebent „vyksta“ televizorius, 
kuris savaime nėra absoliuti blogybė – iš jo taip pat ga-
lima „prisilesioti“ visai neblogų dalykų, ir jeigu to užten-
ka, tai paties žmogaus reikalas. Žinoma, su sąlyga, kad 
dėl to jis nieko nekaltina.

Taigi – aiškinti gal ir nereikia. Tačiau pasidžiaugti ga-
lima, nes yra kuo. Ir yra su kaupu. Pirmiausia – intensy-
viu ir labai spalvingu mūsų krašto kultūriniu gyvenimu, 

Pamėginkim
būti laime

Romualda SUSLAVIČIENĖ

kuris kunkuliavo, žydėjo, skleidėsi net visuotinai pripažin-
tą atostogų ir poilsio metą – vasarą, kai įprastai svarbūs 
darbai būna mažumėlę aprimę. Visko, kas buvo parodyta, 
nuveikta, išdalinta suminėti sunkiai įmanoma, tad keletas 
šviesių paminėjimų apie pačią žydinčio sezono pabaigą.

Unikalus akcentas – prie Gudienos tvenkinio šiemet 
užgimusi respublikinė folkloro šventė „Laimė dainuoja, 
vargas dejuoja“. Šeštadienio vakarą gražiame gamtos 
kampelyje, kurį festivalio dėka naujai atrado ir tie, kurie 
iki tol nepriruošė apsilankyti prie Gudienos tvenkinio, 
plaukė Žiežmarių kultūros centro Pakertų vokalinio an-
samblio, Širvintų kultūros centro Gelvonų filialo folkloro 
ansamblio „Savingė“, Lietuvos kariuomenės Vilniaus įgu-
los ramovės folkloro ansamblio „Vilnelė“, Kauno lopšelio-
darželio „Klumpelė“ folkloro ansamblio „Žilvičiukai“ bei 
šventės šeimininkų ir organizatorių – Kaišiadorių kultūros 
centro vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Žilvita“ dai-
nos, sukosi šokėjų poros. Kodėl unikalus? O todėl, kad visi 
folkloro kolektyvai, nuspalvinę tą vakarą savo dainomis ir 
šokiais, be to, kad saugo ir populiarina mūsų kultūros pa-
veldą, turi dar vieną bendrystę – visiems jiems vadovauja 
Laimos ir Laimutės: mūsų kraštietė Laima Kurgonaitė-
Purlienė, Laimutė Kaulakienė, Laimutė Bikulčienė, Laima 
Kubilienė. Šis šaunus sumanymas surengti Laimų šventę 
gimė ne kam kitam, o nenuilstančiai ir visuomet idėjų pil-
nai mūsų „Žilvitos“ vadovei Laimutei Morkūnienei.

„Laimų festivalis Kaišiadoryse! Taip, festivalio folkloro 
ansamblių vadovės Laimos, viskas apie laimę ir pasida-
linimas laime. O aš laiminga, kad Lietuvos kariuomenės 
Vilniaus įgulos karininkų ramovės folkloro ansamblis „Vil-
nelė“ po atostogų vėl su manimi. Pilna laimės diena su 
obuoliais, avietėmis,dainomis ir muzika. Pasiilgę vieni kitų, 
mylintys vieni kitus. (...) Festivalio organizatoriams daug 
laimės, sėkmės ir labai ačiū! Ypač festivalį surengusiai Lai-
mai Morkūnienei. Laimuže, „Vilnelė“ tave myli!“ – po jau-
kios šventės mintimis pasidalino „Vilnelės“ vadovė Laima 
Kurgonaitė-Purlienė.

Romantiškas atsisveikinimas su vasara – Kauno šokio 
teatro „Aura“ spektaklis „Norėčiau būt paparčio žiedu Kal-
viuose“, grupės „Žalvarinis“ koncertas Darsūniškio pilia-
vietėje. Palomenės kultūros darbuotojai paskutinį vasaros 
šeštadienį organizavo Laisvės kovoms atminti skirtą kelio-
nę „Kelias į laisvę“. O kur dar kiti renginiai: koncertai, šven-
tės, susitikimai, turininga Kaišiadorių kultūros centro orga-
nizuoja kūrybinė dienos stovykla, atvėrusi duris vaikams iš 
viso rajono, tradicinis Tarptautinis dailininkų pleneras?

Tad kultūriniais renginiais šiemet – ne tik vasarą, bet 
ir visus metus, buvome ir ( kaip liudija netolimos ateities 
planai) ir būsime turtingi. Todėl tie pikti „akmenukai“ 
– tikrai be reikalo. Durys atviros visiems – reikia tik jas 
atverti. Nebūkim kaip tas vargas, kuris dejuoja. Pamė-
ginkim būti laime – ir širdis uždainuos.

Yra dalykų, kurie suprantami tarsi patys savaime, to-
dėl būdami su jais, šalia jų, juose, apie tai negalvojame. 
Juk ir kvėpuodami apie orą nesusimąstome...

Tas pats – ir gimtoji kalba. Atitinkamomis progomis 
perskaitome apie ją gražių minčių, jomis pasidaliname. Ir 
vėl gyvename. Nes jau neįsivaizduojame, kaip būtų, jeigu 
ją iš mūsų atimtų, nors tautos istorijoje yra tokių puslapių. 
Gal ir gerai, kad neįsivaizduojame, kad teisė kalbėti savo 
protėvių kalba šiandieniniam žmogui yra natūralus, nuo 
jo gyvenimo neatskiriamas dalykas. Taip ir turi būti lais-
voje šalyje.

Tačiau priminti, kad saugotume, kad brangintume 
– reikia.

Tokiu gražiu priminimu Kaišiadoryse tapo jaukus, 
toks tarsi naminis susibūrimas Kultūros centro salėje, kai 
šio centro teatro pakviesti rinkomės į Lietuvišką vakarą 
– pirmą kartą tokį, kaip ir andai, prieš 120 metų ant jū-

Prie tautos gyvasties šaltinio
Romualda SUSLAVIČIENĖ

ros kranto grafo Tiškevičiaus daržinėje Palangoje žiūrėti 
pirmo viešo lietuviško teatro vaidinimo „Amerika pirtyje“ 
rinkosi mūsų tautiečiai. Paminėti šią reikšmingą sukaktį 
mes, kaišiadoriečiai, turėjome galimybę įsijungdami į per 
visą Lietuvą nuvilnijusį renginį, kuomet vienu metu įvai-
riose šalies vietose vėl skambėjo fragmentai iš garsiosios 
„Amerika pirtyje“... Ačiū už tai talentingam režisieriui Jo-
nui Andriulevičiui, su kurio atėjimu teatrą turime ir mes.

Paminėjome ne tik datą, reikšmingą Lietuvos teatrui, 
nors šis unikalus scenos veikalas, iki šių dienų aktualu-
mo nepraranda (juk Amerika ir šiandien daugeliui mūsų 
tautiečių tebekvepia...), bet ir prisiminėme savos kalbos 

spindesį, jos svarbą mūsų gyvenimuose, savo tautišką 
kultūrą, kurios išlikimo vardan senieji Lietuvos inteligen-
tai ėjo kryžiaus kelius. Ne veltui tada Palangoje po spek-
taklio premjeros caro žandarai areštavo beveik visus jos 
dalyvius. Bet buvo vėlu – laisvės gurkšnis pirmo viešo 
lietuviško spektaklio pavidalu jau buvo nurytas ir sutei-
kė jėgų plačiam tautinio atgimimo sąjūdžiui. Spektaklis 
pasklido po Lietuvą, jį kaimuose statė vietiniai gyventojai 
vedami inteligentų, ir ne iš puošnių, didelių salių, o bū-
tent iš kaimų daržinių sklido žinia, kad viena tauta esam, 
kad turime teisę į savo kalbą, kultūrą, nepriklausomumą. 

Savo kūrybą skaitė R. Sausaitienė ir J. Katkevičius.

Geras lietuviškas vakaras su „Gerais vakarais“.
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Ne naujiena būtų pasakyti, kad laikas bėga greitai. 
Tačiau ypač ryškiai tą bėgsmą pajuntame tada, kai pabel-
džia bent nedidelė sukaktis, suteikianti progą pamatuoti, 
kiek kelio nueita nuo pradžios. Šį kartą – nuo Tarptautinių 
tapybos plenerų mūsų krašte starto, nuo kurio mus skiria 
jau penkeri metai.

Tąsyk, prieš penkerius, Tarptautinis pleneras Kaišiado-
rių žemėje atrodė tarsi mažas stebuklas. Iki tol daugiausiai 
garsėję savo folkloro ansambliais, šokėjais, staiga pama-
tėme beturį ir gražų būrį talentingų dailininkų, kurie, gavę 
progos pabuvoti plenere užsienyje, užmezgė pažintis ir 
ryžosi suorganizuoti tokį patį renginį čia, pas mus. Be abe-
jo, širdį glostė ir tai, kad mūsų gimtosios vietos, vaizdingos 
rajono apylinkės tapo įkvėpimo šaltiniu ne tik saviems kū-
rėjams, bet ir menininkams iš svetur.

Drąsus Kaišiadorių kultūros centro parodų organizato-
rės Linos Urbanavičienės projektas pasiteisino su kaupu, 
tapo tradicija. Tai ne tik kasmetiniai plenerai su jau bičiuliais 

5-asis, jubiliejinis
Viltė GIRINYTĖ

tapusiais dailininkais ir naujais svečiais, bet ir mūsiškių menininkų meistriškumo 
augimas, patirtis, įgyta bendraujant su kitos kultūros žmonėmis. Tai plenerų nu-
tiesti keliai į parodas svetur, Kaišiadorių vardas tarptautiniuose kataloguose.

Šiemet Tarptautinis tapybos pleneras „Kaišiadorių kraštas dailininko akimis“, 
kasmet vykstantis vis kitoje rajono vietoje, sukvietė rajone gyvenančius daili-
ninkus, ištikimiausius bičiulius iš kitų savivaldybių, svečius iš Ukrainos, Lenkijos, 
Vengrijos. Apsistoję Degučių kaimo turizmo sodyboje Liutonių kaime, ant srau-
niosios Strėvos kranto, menininkai sėmėsi įkvėpimo ir keliaudami po Panemu-
nę, susipažino su Mažąja 2019 metų kultūros sostine Žiežmariais lydimi puikaus 
gido Aurelijaus Balčiūno, dairėsi po šio miestelio apylinkes.

5-oji, jubiliejinė plenero paroda vyko Žiežmarių kultūros centro salėje, kur 
dar šviežiais dažais suspindo 23 dailininkų drobės, įamžinusios mūsų krašto 
gamtos bei kultūros paveldą. Dailininkų plenero paroda, kaip įprasta, tapo gra-
žia švente, kurioje menininkai dalijosi įspūdžiais, dėkojo vieni kitiems, o labiau-
siai – organizatoriams – už progą pabūti kartu, pasidalinti patirtimi bei idėjomis. 
Parodos atidaryme jaukią nuotaiką kūrė ir grupės „Arbata“ vokalisto Andriaus 
Zalieskos-Zalos atliekami kūriniai.

Reikšminga, kad projekto „Kaišiadorių kraštas dailininko akimis“ organiza-
vimą, kuris gula ant Kaišiadorių kultūros centro darbuotojų pečių, daliniu fi-
nansavimu pastoviai remia Lietuvos kultūros taryba. Tačiau, kaip sako Kultūros 
centro direktoriaus pavaduotoja M. Kalinauskienė, surengti tokį nemažą plene-
rą, suteikiantį sąlygas viso būrio menininkų kūrybai, būtų neįmanoma be gera-
noriškos paramos. Plenero rengėjai taria ačiū Degučių kaimo turizmo sodybos 
savininkams, Kaišiadorių rajono savivaldybei, UAB „Rimsigna“, „Savingė“, „Gudo-
belė“, „Desė“, „Žiežmarių mėsa“, AB „Kaišiadorių paukštynas“, ūkininkui Eugenijui 
Cikanavičiui. Dėkingumo žodžiai parodos atidaryme skambėjo ir projekto part-
neriams: Kaišiadorių turizmo ir verslo informacijos centrui, Žiežmarių kultūros 
centrui, Kauno apskrities viešajai bibliotekai, Ukmergės kultūros centrui.

Po atidarymo Žiežmariuose pasisvečiavusi Tarptautinio tapybos plenero 
paroda iškeliavo – nuo rugsėjo 5-osios ji visą mėnesį veiks Kauno apskrities vie-
šojoje bibliotekoje. Ir tai – toli gražu ne paskutinė jos stotelė.

Plenero dalyvių nuotr.

Prie tautos
gyvasties šaltinio

Ne veltui spektaklio premjera istorikų bei kultūrininkų 
dar vadinama pirmuoju referendumu už lietuvybę ir lais-
vę. „Amerika“ pirtyje daugiau kaip prieš šimtmetį, beje, 
buvo pastatyta ne tik Lietuvoje, bet ir Liepojoje, Mintau-
joje, Odesoje, o jau po spaudos draudimo, 1905-aisiais jo 
premjeroje Marijampolėje pirmą kartą viešai sugiedota 
„Tautiška giesmė“...

120-ųjų šio įvykio metinių paminėjimo proga Kaišia-
dorių kultūros centro teatras kartu su savo režisieriumi 
Jonu Andriulevičiumi parengė nuotaikingą ištrauką iš 
legendinės J. V. Keturakio komedijos „Amerika pirtyje“. 
Gimtosios kalbos grožį ir reikšmę tautos bei žmogaus gy-
venime priminė publicistinis vaidinimas „Kalboje – tautos 
stiprybė“, kurį į Kaišiadoris atvežė Birštono vienkiemio te-
atras (rež. B. Klimavičienė) ir šio teatro vokalinis ansamblis 
(vad. I. Rutkauskienė). Įtaigus, iki plaukų pašaknų jaudi-
nantis vaidinimas visiems paliko neišdildomą įspūdį.

Kaišiadorietiška dvasia Lietuvišką vakarą kultūros 
centre nuspalvino liaudiškos muzikos kapela „Geri va-

karai“ (vad. A. Noreika), šypsojomės 
klausydami smagios Jono Katkevi-
čiaus skaitomos humoreskos, nirome į 
sielos gelmes kartu su Renatos Sausai-
tienės poezija.

Sunku būtų žodžiais nusakyti tą Lie-
tuviško vakaro atmosferą, kuri kiekvie-
ną, jame buvusį, gaubė pačia tikriausia 
namų dvasia. Nuaidėjus paskutiniam 
akordui jų, tų žodžių, ir nesinorėjo saky-
ti. Tyloje žvelgėme vieni į kitus. Ir vieni 
kitų akyse matėme šviesą. Už tai rengi-
nio organizatoriams pats nuošidžiausias 
ačiū, nes, kaip sakė Simonas Daukantas, 
„Tebeturi dar lietuviai ir žemaičiai visų 
brangiausią palikimą savo bočių prabo-
čių t. y. savo kalbą, kurią idant išplėštų 
iš nasrų visa ryjančio laiko ir pastatytų 
šalia kalbų mokytą, turi aną šiandien 
dalinti.“

Autorės nuotr.

Plojimai plenero sielai Linai Urbanavičienei.

Tapybos plenero darbų paroda savo kelionę pradėjo Žiežmariuose.

Štai jis, mūsų kraštas, dailininko akimis.

Vakarą pradėjo režisierius 
J. Andriulevičius.
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PR kviečiame į viešųjų pirkimų seminarą
Seminaro tikslas - pristatyti Viešųjų pirkimų įstatymo ir paly-

dinčiųjų dokumentų pasikeitimus, praktinio taikymo klausimus, 
pasidalinti patirtimi organizuojant viešuosius pirkimus, rengiant 
pirkimo dokumentus, bei patarti, ką ir kaip reiktų daryti.

Seminaras skirtas viešuosius pirkimus vykdantiems asmenims, 
kurie savo susiduria su viešųjų pirkimų organizavimu ir kuriems 
kyla klausimų ar teisingai yra „tvarkomi“ pirkimų dokumentai.

Seminaras vyks 2019 m. lapkričio 5 d., nuo 10 val. Kaišiadorių 
turizmo ir verslo informacijos centre (Gedimino g. 48, Kaišiadorys).

Seminaro lektorius – Tomas Vasiliauskas, konsultantas, lektorius, 
turintis 16 metų patirtį viešųjų pirkimų srityje, konsultuoja organi-
zacijas viešųjų pirkimų organizavimo klausimais, audituoja, rengia 
ir veda mokymus įvairių lygių darbuotojams bei vadovams.

Seminaro trukmė – 6 valandos. Seminaro kaina – 85 Eur. Semi-
naro dalyviai gaus pažymėjimus.

Būtina išankstinė registracija tel. 8346 60 466, 8 672 48 327, el. 
p. kaisiadoriutvic@gmail.com. Vietų skaičius ribotas.

Katarakta – akies lęšiuko 
drumstumas, galintis sukelti 
regėjimo problemų. Didžiąją 
katarakta sergančių žmonių dalį 
sudaro vyresni žmonės, kadangi 
lęšiuko drumstėjimas dažniau-
siai išsivysto kaip organizmo 
senėjimo procesas. Sulėtėjus 
medžiagų apykaitai palaipsniui 
formuojasi drumstys ir lęšiukas 
netenka skaidrumo. Ligai pro-
gresuojant regėjimas blogėja, 
atskiriama tik šviesa nuo tamsos 
ir visiškai apankama.

kataraktos Požymiai
Sergant katarkata silpnė-

ja matymo ryškumas, vaizdai 

Katarakta – liga, kuria susirgti gali kiekvienas
Dažno iš mūsų šeimoje, 

giminėje ar draugų rate yra 
asmenų sergančių katarak-
ta. Susidūrus su šia liga iškyla 
nemažai klausimų: kas tai per 
liga, kokios susirgimo priežas-
tys, kaip elgtis susirgus, koks 
efektyviausias šios ligos gydy-
mas ir kt. Todėl šiame straips-
nyje apžvelgsime svarbiausius 
pacientams rūpimus klausi-
mus, susijusius su viena daž-
niausių akių liga – katarakta. tampa išplaukę, matomi tarsi 

žiūrint pro rūką ar nešvarų stiklą. 
Drumstėdamas lęšiukas iškrai-
po spalvas, dingsta kontrastinis 
matymas. Kad ir kokius akinius 
žmogus užsidėtų, matymas ne-
pagerėja. Sergant katarkta darosi 
sunku skaityti, sudėtinga vairuoti 
automobilį, atsiranda trukdžiai 
dirbant kasdieninius darbus. Kai 
lęšiuko drumstis pradeda kliu-
dyti pilnaverčiam gyvenimui, 
darbinei veiklai, reiktų nedelsiant 
kreiptis į specialistą.

GyDymo metoDai
Operacija, kurios metu 

drumstas akies lęšiukas pakei-
čiamas dirbtiniu yra vienintelis 
efektyvus kataraktos gydymas. 

Medikamentinio ligos gydymo 
nėra. Operacijos metu naudojant 
modernias technologijas – fako-
emulsifikatorių, sudrumstėjęs 
akies lęšiuko branduolys susmul-
kinamas ultragarso bangomis. 
Pjūvis būna vos 2-3 mm, todėl jo 
nereikia siūti. Operacija neskaus-
minga, paprastai užtrunka apie 
30 min. Regėjimas grįžta iškart 
po operacijos ar praėjus trum-
pam pooperaciniam periodui. 
Po operacijos nereikalingas sta-
cionarus gydymas, pacientas gali 
vykti namo.

svarbu neDelsti
Pastebėjus pirmuosius ligos 

požymius reikėtų ilgai nedelsti ir 
pasikonsultuoti su gydytoju. Daž-

visus, kuriems gydytojai
diagnozavo kataraktą ir reikia

atlikti operaciją, kviečiame į „akių chirurgijos centrą“,
esantį savanorių pr. 66, kaune.

Šiuolaikinė mikrochirurginė įranga, kokybiškos priemonės, 
profesionali patyrusių specialistų komanda

padės pasiekti puikių rezultatų.
registruokitės telefonu (8 37) 750 805.

www.akiuchirurgija.lt

oPeruoja GyDytojai Profesionalai
„Akių chirurgijos centre“ operacijos atliekamos pasitelkiant 

naujausias technologijas ir kokybiškiausias priemones. Kataraktos 
operacijoms naudojama fakoemulsifikacija, tai labiausiai paplitęs 
kataraktos pašalinimo metodas Europoje, JAV ir Japonijoje. „Akių 
chirurgijos centre“ dirba profesionali patyrusių specialistų ko-
manda, operuoja gydytojai Saulius Ačas, Algirdas Šidlauskas ir Vy-
tautas Jašinskas. Tai puikūs savo srities specialistai, atlikę ne vieną 
sudėtingą akių operaciją, kas leido įgyti neįkainojamos patirties. 
Jei katarakta, vargina jus ar jūsų artimuosius, nedelskite – patikė-
kite savo regos problemas šios srities profesionalams. 

(Užs. Nr. 90)

nai žmonės, sužinoję apie ligą, 
mano, kad operaciją galima atidė-
ti vėliasniam laikui, tačiau tai yra 
klaidingas mąstymas. Kataraktos 
operacija ir gydymas yra daug sė-
kmingesnis ligos pradinėje stadi-
joje, kol nėra labai ryškių pakitimų. 
Per ilgai laukiant liga progresuoja ir 

išsivysto vadinamoji perbrendusi 
katarakta, kuri gali nulemti an-
trinės glaukomos ar akies skaus-
mų pasireiškimą. Tokiais atvejais 
kataraktos operacija būna tech-
niškai sudėtinga, padidėja po-
operacinių komplikacijų rizika, 
regėjimas atsistato per ilgesnį lai-
kotarpį. Jeigu dėl antrinės glau-
komos žūsta nervas – regėjimo 
susigrąžinti nebeįmanoma.

„Smart Master“ – tai naujasis „Tele2“ telefonų 
priežiūros centro, daugelį metų teikusio autorizuo-
tas išmaniųjų įrenginių remonto paslaugas, pava-
dinimas.

„Džiaugiamės galėdami pristatyti naują savo 
vardą – kurdami jį, norėjome pabrėžti tai, kas 
mums svarbiausia: draugiškumas ir ypatingas 
dėmesys kliento patirčiai, mūsų meistrų eksper-
tiškumas bei paslaugų kokybė“, – sakė Evaldas 
Viselga, „Smart Master“ vadovas.

Nuo kitų servisų, „Smart Master“ skiriasi savo 
tinklo dydžiu – visoje šalyje yra net 70 įrenginių 
priėmimo punktų. Beje, nors jie įkurti tik „Tele2“ 
salonuose, šio serviso paslaugomis naudotis gali 
visų operatorių klientai.

KAIP NEPRARASTI ĮRENGINIO GARANTIJOS?
Serviso „Smart Master“ darbuotojai primena, 

kad šiuolaikiniai įrenginiai reikalauja ir inovaty-
vios profesionalų priežiūros: originalių detalių, 
pačių naujausių technologijų ir savo sritį išma-
nančių ekspertų. Viso to tikėtis galima tik iš tele-
fonų gamintojų sertifikuotų servisų.

„Svarbu atminti, kad po remonto neautori-
zuotoje taisykloje, telefonui yra panaikinama ga-
rantija. Be to, niekas neprisiims atsakomybės, jei 
įrenginys kitą dieną ir vėl pradės neveikti. Net jei 
atrodo, kad telefonas sugedo nepataisomai, už-
sukite į jums artimiausiame „Tele2“ salone esantį 
„Smart Master“ priėmimo punktą – darbuotojai 
patars ir pasiūlys pačią geriausią išeitį“, – sakė E. 
Viselga.

Anot vadovo, jei prieš gedimą įrenginiui ga-
liojo garantija – ji išliks ir po šiame servise atlikto 
remonto. Jei tokios nebuvo, visiems čia atliktiems 
darbams bus suteikta 90 dienų garantija.

Sugedo telefonas? „Tele2“
salonuose ieškokite „Smart Master“

Kiekviename „Tele2“ salone galima ne tik 
įsigyti naują įrenginį ar paslaugą, bet ir palik-
ti sugedusį telefoną remontui „Smart Master“ 
serviso punkte. Taisymas trunka vos kelias die-
nas, jo metu klientai gali naudotis pakaitiniu 
telefonu, o atliktiems darbams yra suteikiama 
3 mėnesių garantija.

SAVO DARBAMS GARANTIJą SUTEIKIAME ATSAKIN-
GAI. „Nepaisant gedimo, dėl kurio įrenginys patenka į 
mūsų meistrų rankas, jie visuomet papildomai patikrina 
ryšį, kitus telefono jutiklius, ekrano jautrumą lietimui, 
kamerą. Visa tai yra daroma dėl klientų – kad jie atgau-
tų tobulai veikiantį telefoną“, – pasakojo „Smart Master“ 
vadovas.

Pasak jo, dėl papildomų patikrinimų remontas ne-
trunka ilgiau. Standartiniu atveju įrenginys savininkui yra 
grąžinamas per 2–5 darbo dienas nuo atidavimo taisy-
mui, nesvarbu kokioje vietovėje jis begyventų.

SVARBIAUSIA – PADĖTI KLIENTUI
Telefonų ar kitų išmaniųjų įrenginių gedimas jų sa-

vininkams visuomet yra nemalonus įvykis, todėl „Smart 
Master“ serviso darbuotojai stengiasi, kad bent remonto 
procesas jiems nesukeltų papildomų rūpesčių.

„Taisomų įrenginių savininkams visuomet pasiūlome 
pakaitinį telefoną, kad remonto metu jie neliktų be ryšio. 
O jei taisymo išlaidų nepadengia garantija ar draudimas 
– mūsų servise „Tele2“ klientams yra suteikiama galimybė 
atsiskaityti dalimis“, – pasakojo E. Viselga.

Klientams sukurta ir itin patogi internetinė svetainė 
www.smartmaster.lt. Sugedus įrenginiui, joje galima pa-
tikrinti preliminarią remonto kainą, sužinoti artimiausio 
priėmimo punkto adresą, o vėliau ir sekti atliekamų dar-
bų statusą. Be to, svetainėje galima rasti ir naudingos in-
formacijos, kaip prižiūrėti bei apsaugoti savo įrenginius.

„Smart Master“ servise galima taisyti visus „Samsung“, 
„Huawei“ „LG“, „Getnord“, „Coolpad“, „Meizu“, „Sony“ ir 
„Xiaomi“ įrenginius bei mygtukinius „Nokia“ telefonus.

(Užs. Nr. 91)

DĖMESIO!!!
Kraštiečiai ar jų artimieji gali drąsiai kreiptis į

priklausomybių konsultantą, kuris anonimiškai, nemokamai
ir profesionaliai suteiks jums pagalbą.

Konsultacijos NEMOKAMOS ir konfidencialios.

Registracija ir daugiau informacijos tel. 8 699 78 007
Priklausomybių konsultantė Rima
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Nekilnojamasis turtas
Parduoda
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3 kambarių butą (56 kv. m) Gedimino 
g. Kaišiadoryse V aukšte.
Tel. 8 616 25 659

2,93 ha ir 2,24 ha žemės sklypą Mūro 
Strėvininkų kaime.
Tel. 8 611 19 840

Nebrangiai – sodą su 116 kv. m. namu 
sodų bendrijoje „Šilas“.
Tel 8 657 57 395

12 aru sklypą su mūriniu namu (apie 
100 kv. m), garažu, ūkiniu pastatu ir 
stikliniu šiltnamiu sodų bendrijoje 
„Baltasis berželis”. Sklypas yra kampi-
nis, ribojasi su mišku. Labai rami, pri-
vati vieta. Kaina 25000 Eur. 
Tel. +370 618 88 800

6 arų žemės sklypą sodų bendrijoje 
„ąžuolas“ adresu ąžuolyno 11, Kalniš-
kių kaimas. Be pastatų, šalia elektros 
linija, 100 metrų iki tvenkinio, tinka 
namo statybai. Kaina 3950 €.
Tel. 8 675 30 181

Gyvenamąjį namą Padalių kaime 
(Žaslių sen.), netoli Neries. Yra ūkinis 
pastatas, rūsys, 3 ha žemės.
Tel. 8 674 76 089

Žemės ūkio paskirties sklypą Vladi-
kiškių kaime, plotas 1173 m2. Galima 
keisti paskirtį. Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8 682 88 288

Gyvenamąjį mūrinį namą (b. p. apie 
100 kv. m) Kaišiadoryse Elektros ga-
tvėje. Name yra miesto vandentiekis 
ir kanalizacija. Sklypo plotas - 14,85 
a. Yra du ūkiniai pastatai, viename iš 
jų - pirtis. Apkūrenimas kietu kuru. Po 
visu namu - rūsys ir garažas.
Tel. 8 685 06 687

2 kambarių bendrabučio tipo butą V 
aukšte Kaišiadoryse.
Tel.: 8 672 33 930, 8 683 94 330

30 kv m butą Girelės g. 39 name Kai-
šiadoryse, V aukšte.
Tel. 8 605 20 436

2 kambarių butą su balkonu II aukšte 
aštuonbutyje Žaslių geležinkelio sto-
ties gyvenvietėje. Paliekami baldai ir 
buitinė technika. Apkūrenamas mal-
komis. Šalia 3 a sklypas + lauko baldai. 
Kaina 30000 €.
Tel. 8 682 59 520

Sklypą su nameliu sodų bendrijoje 
„Baltasis berželis“.
Tel. 8 605 84 308

2 kambarių butą Gedimino g. 119 name 
III aukšte.
Tel. 8 683 61 936

Namą, ūkinį pastatą su garažu, Basana-
vičiaus g. 18 (miesto centre), yra 7 arų 
žemės sklypas.
Tel. 53 812

3 kambarių butą I aukšte Avilių kaime, 
dujinis apšildymas, 10 arų žemės, įsti-
klintas balkonas.
Tel. 8 675 25 211

Transportas

Kiti

Gedimino g. 70, Kaišiadorys, „Atspindžiai”

nemokamo
skelbimo kuponas

Skelbimo tekstas...............................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

.................................................................................................................

Telefonas..............................................................................................

2 kambarių bendrabučio tipo butą 
su rūsiu Girelės g. Butas su baldais.
Tel. 8 626 01 919

Sodą prie Kiemelių ežero.
Tel. 8 606 31 495

3 kambarių butą (53,3 kv. m) Gedimino 
g. 28 name III aukšte Kaišiadoryse.
Tel. 8 683 31 568

2 kambarių butą (54 kv. m) devy-
naukštyje Kaišiadoryse. Butas vidinis, 
didelė virtuvė, du balkonai, tamsus 
kambarys, rūsys, šviesolaidinis inter-
netas, kabelinė, telefonspynė. Kaina 
38 tūkst. eurų.
Tel. 8 603 72 136

Perka
Žemės sklypą (žemės ūkio veikla)  
Kaišiadorių ir Elektrėnų savivaldybė-
se ir mišką visoje Lietuvoje.
Tel. 8 603 37 670

2 kambarių butą Kaišiadoryse. I ir pa-
skutinio aukštų nesiūlyti.
Tel. 8 648 64 826

Ąžuolo, beržo pjuvenų briketus ir 
baltarusiškus durpių briketus. 
tel. 8 600 59 339

nebranGiai ParDuoDa dur-
pių, medžio pjuvenų briketus, 
plautą anglį ir granules.
tel. 8 686 92 122

Parduoda prie traktoriaus „T-25“: prie-
kabą „1PTS2“, 2 m kultivatorių, bilvių 
sodinamąją ir kasamąją, 2 korpusų 
plūgą, 3 vagų vagotuvą.
Tel. 8 645 82 603

Pigiai - 3 korpusų rusų gamybos plūgą.
Tel. 8 616 29 200

Mažai naudotą krosnelę - židinį „Vienybė“. 
Yra pajungimas į kaminą. Kaina 150 €.
Tel. 8 603 51 922

Naudotas žiemines padangas R-14 (4 
vnt.) su ratlankiais nuo „VW Passat“, 
verpimo ratelį.
Tel. 8 611 19 840

Naują keturgyslį požeminį kabelį (28 
m); Naudotas padangas „GAZ-53“ ir 
„GAZ-52“.
Tel. 8 608 16 275

Baldų komplektą: sofa, 2 foteliai, pu-
fas-dėžė (apdaila - ąžuolas, smėlinė 
spalva). Kaina 150 €.
Tel. 8 683 31 568

2 mm naują troselį.
Tel. 8 608 16 275

Šaldiklį - dėžę „Elektrolux“ A+++ 
(120x686x665.
Tel. 8 663 63 359

Nebrangiai - 2 iš pušies medienos sta-
liaus rankų darbo pagamintas duris: 
78 cm x198 cm ir 81 cmx196 cm.
Tel. 8 641 73 243

Mažai naudotą čiužinį (200x160x18) su 
pristatymu į namus.
Tel. 8 641 73 243

vežame žvyrą, 
smėlį, juodžemį, 

plautą smėlį,
atsijas, skaldą.

savivarčio su kranu paslaugos.

tel. 8 622 07 997

Automobilį „Mitsubishi Carisma“, 
2000 m. benzinas/dujos, TA iki 2020 
m. 9 mėn.
Tel. 8 683 55 737

Automobilį „Mazda Xedos“, 1996 m., 
automatas, Ta iki 2020 m.
Tel. 8 603 39 547
Kaišiadorys

veža žvyrą
(betonavimui)

iki 5 tonų.
tel. 8 677 65 032

vežame
žvyrą, smėlį,

juodžemį, skaldą.

savivarčio su kranu
ir ekskavatoriaus

PaslauGos.

išvežame statybinį laužą.

tel. 8 682 17 352

Darbai nuo a iki Z visoje
 lietuvoje ištisus metus.
Garantija, aptarnavimas.

www.Melkerlita.lt

vanDens GrĘžiniai, 
Geoterminis ŠilDymas

rolandas 8 686 83 265
linas 8 616 08 020

suPerkame
automobilius!
* sumokėsime grynais.

* sutvarkysime dokumentus.

* Pasiimsime patys.

* Dirbame be išeiginių!

Paskambinkite tel.
8 604 52 242

išnuomoja
Išnuomojamos komercinės patalpos Ge-
dimino g. (prieš parduotuvę „Maxima“.
Tel. 8 650 92 424

Nuomojamas garažas prie turgaus (il-
gam laikui).
Tel. 8 657 57 395

Įmonė nuolat brangiausiai
Perka arklius.
Atsiskaito iš karto.

Išrašo visus reikalingus dokumentus. 
Keičia. Moka PVM.

tel.: 8 656 39 189, 8 616 14 424

6 t. mėšlo kratytuvą „Rou-6“, 1988 m. 
gamybos.
Tel. 8 610 21 835

Uosines apdailos lenteles, metalines 
čerpeles, agregatą (malūnas, kreizas, 
oblius), keramikines plyteles, ąžuolo 
dailylentes, perlinę vonią su įranga, 
dulkių siurblį (universalus) „Zepter“.
Tel. 8 687 57 109

1000 litrų talpos plastikinį konteinerį 
metaliniame rėme ant euro padėklo 
su išleidimo kranu. Tinka kurui, vande-
niui. Atvežu. Kaina 45 eurai.
Tel. 8 620 51 489

Karšyklos karštuvus vilnai - 1 kom-
plektą. Kaina 2000 eurų.
Tel. 8 685 06 687

Automobilio „GAZ 69“ rėmą (aštuon-
viečio viliuko), skirstomąją dėžę, prie-
kinį tiltą. Arklinį šieno grėblį.
Tel. 8 678 19 806

4 metus naudotą šaldytuvą „Wirpool“  
(120 €), 2 šaldiklio stalčiai.
Tel. 8 683 31 568

Maistines ir pašarines bulves.
Tel. 8 628 41 193

keičia
2 kambarių butą Kaišiadorių miesto cen-
tre šalia Eurovaistinės, penkiaaukščio 
mūrinio namo I aukšte. Bendras plotas 
46,5 kv. m, kapitališkai suremontuotas, 
visi patogumai, keičia į nuosavą valdą 
- namą iki 100 kv. m su patogumais (su 
priemoka) Pageidautina Kaišiadoryse.
Tel. 8 675 58 993

tel. 8 604 00 742

PaslauGos
statau mūrinius ir

karkasinius pastatus,
DenGiu ir renovuoju stogus, 
tveriu tvoras ir atlieku kitus

statybos ir remonto darbus.

sulčių sPauDykla
kaiŠiaDoryse!

S.B „Baltasis berželis“

 (paukštyno sodai)

Aušros tako g. 24, Kaišiadorys.

Spaudžiame sultis iš obuolių,

kriaušių, morkų, cukinijų, moliūgų, 

apelsinų, aviečių.

tel. : 8 680 82 272, 
8 613 86 549, 

8 657 57 395

meDiniai Gaminiai:
šuliniai, durys, kėdės, langai,

laiptai, lauko baldai
už prieinamą kainą

iš savo ar užsakovo medienos.

tel. 8 645 60 572

PaslauGos

Gera kaina!

nuolaiDa - priduodant
sugedusį trimerį!

žoliapjovė 
„scan tech”
Galingumas:  2 kW;

Cilindro tūris: 45 kub. cm;
Jėgos perdavimas:
kardaninis velenas;

Komplekte: žolės pjovimo 
galvutė, plieninis 3 ašmenų 

diskas, prikabinimo diržas.
Garantija: 24 mėn.

Galimybė pirkti išsimokėtinai.

Adresas Sodų g. 36, Žiežmariai.
Tel:  69 390;  8 676 40 052

kaina 145 €.

juoDžemis,
 smėlis, žvyras

savivarčio su kranu
PaslauGos.

tel. 8 604 97 144
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Adresas: Gedimino g. 70
LT-56145 Kaišiadorys
El. paštas: virginija@atspindziai.lt
tel./faksas: (8 346) 51 378

bendrovės direktorė, redaktorė

Virginija Šimkūnienė, tel. 51 378, 8 605 19 330

El. paštas: virginija@atspindziai.lt

redaktoriaus pavaduotoja

Romualda Suslavičienė, tel. 8 682 84 292

El. paštas: rsuslaviciene@gmail.com

maketuotoja

Irena Putnikienė, tel. 51 378

El paštas: irena@atspindziai.lt

buhalterė

Danutė Rudienė, tel. 51 378

El. paštas: buhalterija@atspindziai.lt

Leidėjas - UAB „Emduva“

Už skelbimų ir reklamos turinį, klaidas redakcija neatsako.

KAIŠIADORIŲ RAJONO LAIKRAŠTIS

ANTRADIENIAIS - NEMOKAMI asmeniniai skelbimai.

www.atspindziai.lt

Redakcijos nuomonė nebūtinai sutampa su skaitytojų straipsnių nuomone.

„Atspindžiai“-  Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacijos narys.

Redakcijoje priimami skelbimai į „Lietuvos rytą“ ir „Ūkininko patarėją“.

Priimama respublikinių laikraščių ir žurnalų prenumerata. Tel. 51 378.

„Atspindžių“ popierius tinka perdirbimui, meskite jį į popieriui skirtą konteinerį arba į makulatūrą.

KAIŠIADORIŲ RAJONO LAIKRAŠTIS
Leidžiamas nuo 1996 m. gegužės mėn. 3 d. antradieniais ir penktadieniais.

Spausdino: „Drukarnia w Ignatkach“.  Przemyslowa gatvė 26, 16-001 Kleosin. PL.
Tiražas 1500 egz.       ISSN 1392 - 7043     Indeksas 113.

Priimami skelbimai į

 „Ūkininko patarėją“. 

 tel. 51 378

Parduotuvė 
- servisas

Lauko g. 16, 
Žiežmariai

Tel. 8 676 40 052
(I-VII 9.00 val. – 21.00 val. )

  - Nuolaida pridavus

Naudotos,kokybiškos
VEJAPJOVĖS
iš Skandinavijos

        seną vejapjovę.

- Varikliai „Briggs & Stratton“
- Garantija 12 mėn.
- Kainos nuo 150 € iki 270 € 

         I - V :  8.00 – 17.00 val.
                           VI – VII : paskambinusDarbo laikas:

Baldų gamybos įmonė

ieŠko:
* pagalbinės darbininkės, (-o); 
* staklininko.

Kreiptis tel. 8 346 60 413
arba atvykti į įmonę 

UAB „Clemence Richard”
Vladikiškių k., Kaišiadorių r. sav.

sPauDžiame  sultis.

Joninių g. 14, Kalniškių k., Kaišiadorių r.
tel.: 8 612 76 112, 8 611 16 112

El. p. gardziossultys@gmail.com
www.gardziossultys.lt

Pažangios technologijos ir
sertifi kuota Vokietijos bei Austrijos 

gamintojų įranga leidžia mums
pagaminti aukštos kokybės sultis.

* Žaliavą plauname slėginių pukštuvų 
plovykloje.

* Spaudžiame juostiniu presu.

* Sultis fi ltruojame, pasterizuojame 
  78o – 80o C temperatūroje.

* Fasuojame į sertifi kuotą pakuotę 
naudojant vakuminį išpilstymą.

sulčių sPauDykla

UAB „RODA”   reikalinGi
Darbuotojai 

dirbti medinių langų ir durų 
gamyboje.

Atlyginimas, atskaičius visus 
mokesčius nuo 700 eurų. 

Kreiptis: UAB „Roda“
Tel. 8 635 84 880

Durų
Gamyba

* Šarvuotos buto, namo durys.
* laiptinės lauko durys.
* metaliniai garažo vartai.
* kiemo vartai.
* lauko stogeliai.
* laiptai.

tel. 8 610 32 354

UAB „Egstata“
Plastikiniai lanGai.

tel. 8 686 26 544
El. paštas egstata@gmail.com

Mus rasite Gedimino g. 32, Kaišiadorys

visų rūŠių roletai
ir žaliuZės.

Šarvo Durys.
langų ir durų remontas.

Papildomos nuolaiDos
senjorams!

Balkono stiklinimo 
konstrukcijoms
nuolaida iki 25 %!

Balkono stiklinimo 
konstrukcijoms
nuolaida iki 25 %!

- važiuoklės remontas;
- Duslintuvų remontas;
- tepalų pardavimas ir keitimas;
- kėbulo remontas;
- lengvųjų automobilių ratų
montavimas, balansavimas;
- automobilių pirkimas,
   pardavimas;
- automobilių naudotos dalys;
- Priimame automobilius
   utilizavimui. išrašome pažymas.
- statybos, apdailos ir
  santechnikos darbai;
- statybinių įrankių nuoma.

autoserviso 
PaslauGos
tel. 8 620 82 839

Basanavičiaus g. 41, Kaišiadorys, 
termogidas@gmail.com

Restoranui „Toskana”

reikalinGas
virėja/virėjas

norinčius dirbti, bet neturinčius 
patirties apmokome vietoje 
Kreiptis: į restorano Toskana 

administraciją (Gedimino g. 69A) 
arba tel.: 8 346 53653

arba 8 346 51094

Gaminame ir statome

kaminų
ĮDėklus.

Pristatomi, apšildomi kaminai.

tel. 8 610 85 100,
8 634 64 490

Sportinių šokių užsiėmimai 
5-9 metų vaikams

Sportinių šokių kursai 
vaikams ir suaugusiems,

solo bei vestuviniai šokiai.
Sportinių šokių klubas

tavo mieste

tel. +370 698 79 084

sPortinių Šokių klubas

V. Strumskio ind. įmonė in-
formuoja, kad 2019-09-17 12 
val. bus atliekami žemės skl. kad. 
Nr.4962/1:220 kadastriniai matavi-
mai. Prašome mirusiam Antanui Be-
kešiui priklaususio gretimo žemės 
sklypo Kad. Nr.4962/1:4 esančio Me-
dinų k., Nemaitonių sen., Kaišiado-
rių r. sav. turto paveldėtojus atvykti 
į sklypo ribų ženklinimą, su savimi 
turėti paveldėjimo dokumentus. 
Išsamesnė informacija matininkas 
V. Strumskys tel. 868247866, el. p. 
v.strumskys@gmail.com

reikalinGas
garo ir vandens šildymo 

katilų operatorius.
(darbas kas tevirtą parą).
Kreiptis tel. 8 346 60 413

arba atvykti į įmonę 
UAB „Clemence Richard”

Vladikiškių k., Kaišiadorių r. sav.

rugsėjo 10 d. Saulė teka 6.41,
leidžiasi 19.49.
Dienos ilgumas 13.08. Priešpilnis.
rugsėjo 11 d. Saulė teka 6.43,
leidžiasi 19.47.
Dienos ilgumas 13.04. Priešpilnis.
rugsėjo 12 d. Saulė teka 6.45,
leidžiasi 19.44
Dienos ilgumas 12.59. Priešpilnis.

vardadienius švenčia:
rugsėjo 10 d.  - Girmintė, Tautgirdas,
Konstancija, Kostė, Nikolajus.
rugsėjo 11 d. - Augantas, Gytė,
Gytautė, Helga, Nutautas.
rugsėjo 12 d.  - Gvidas, Marija,
Ovidijus, Tolvaldas, Vaidmantė.
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Mūsų kalendorius
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ParDuoDame 
lapuočių
malkas:
skaldytos,
kaladėlės,
rąsteliai.

Malkos tvarkingai sukrautos,

pristatome į vietą NEMOKAMAI.

DurPių briketai.
 tel.  8 674 36 833

PiGiai
ParDuoDame

atraižas malkoms
(paruoštas kūrenimui ir ilgas),

pjuvenas.  atvežame. 
tel. 8 678 79 147

malkas

Nuolat prekiauju
lapuočių malkomis

(skaldytos, kaladėlėmis, rąsteliais).
Turime NEPJAUTŲ ATRAIŽŲ.
Malkos tvarkingai sukrautos,
skubus NEMOKAMAS pristatymas.

tel. 8 672 51 171

ParDuoDu

kaišiadorių rajono neįgaliųjų 
draugijos narių Dėmesiui !

Informuojame, kad šią vasarą  
rugsėjo 23-28 dienomis vykstame 
poilsiauti į mokymo ir reabilita-
cijos centrą Šventojoje (poilsio 
trukmė  5 paros).  Kviečiame užsi-
rašiusius narius poilsiauti  atvykti į 
draugiją,  atsinešti  išduotą draugi-
jos nario pažymėjimą ir susimokėti.

Patalynė išduodama vietoje 
(reikia pasiimti tik rankšluosčius).

Neįgalieji draugijos nariai bus 
nuvežti ir parvežti Lietuvos Neįga-
liųjų draugijos transportu. 

Linkime savo draugijos nariams gero 
oro šiomis dienomis ir gero tikro poilsio.

Neįgaliųjų draugijos taryba

Už prieinamą kainą pla-
tiname  skrajutes, įvairius 

lankstinukus.
tel. 51378

naujiena!
Jums patogiu laiku

pigiai ir greitai tvarkome 
apleistus butus, namus,

ofi sus, garažus, sandėliukus, 
rūsius, sodybas, palėpes

ir kitas patalpas.
iŠvežame  senus baldus, buitinę 

techniką (nemokamai) ir
kitus nereikalingus daiktus.

tvarkome patalpas ir teritorijos
po statybų, Pjauname medžius

taip pat atliekame kitus smulkius 
griovimo, perkraustymo, 

pervežimo darbus.

tel. 8 657 57 395

tel. 8 625 93 679

branGiai Perkame Įvairius
arklius, jaučius, 
telyčias, karves.


