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Paaiškėjo JKL
pusfinalio dvikovos.
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Futbolo kovos –
finišo tiesiojoje.
8 psl.

Galutiniai rinkimų
rezultatai – po antrojo turo

Sekmadienį kulminaciją pasiekusi savivaldos rinkimų karštinė rimsta – rajono tarybos
narių mandatai išdalyti, tačiau
merą teks rinkti antrajame ture.
Kas ateinančius ketverius metus
vadovaus savivaldybei, kaip pasiskirstys jėgos taryboje ir kam
bus patikėti valdžios postai,
paaiškės kovo 17-ąją. Antrame
rinkimų ture kova vyks tarp
Liberalų sąjūdžio kandidato į
merus, Seimo nario Ričardo Juškos ir save išsikėlusio dabartinio
mero Skirmanto Mockevičiaus.

Sėkmingiausi rinkimai šįkart
buvo dviem partijoms – konservatoriams ir Valstiečių ir žaliųjų
sąjungai, laimėjusioms daugiausia
savivaldybės tarybos narių mandatų. Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų Jurbarko
skyriaus pirmininkas Daivaras
Rybakovas rinkimų rezultatus į
savivaldybės tarybą vertina itin
palankiai. Praėjusią kadenciją
konservatoriai taryboje turėjo tris
vietas ir per šiuos rinkimus sugebėjo pakilti iki penkių mandatų. Patį

D. Rybakovą sėkmė kiek aplenkė
– merų rinkimuose jis įvertintas
trečiu rezultatu.
Pasak D. Rybakovo, konservatoriai neketina prieš antrąjį rinkimų

Žinutės kaina – 3 Eur.

Du pralaimėjimai ir dešimt
kartų daugiau pergalių – taip
reguliarųjį sezoną užbaigė Regionų krepšinio lygoje (RKL)
žaidžiantis Jurbarko „Jurbarkas“. Užsitikrinta pirmoji vieta
turnyrinėje lentelėje komandai
leido peršokti atkrentamųjų šešioliktfinalį. Po šios susitikimų
serijos paaiškės, su kuo jurbarkiečiai varžysis aštuntfinalyje.
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G E R I A U S I E J I. Kultūros
ministerija paskelbė geriausių
metų bibliotekininkų rinkimus,
kuriems pretendentus gali
siūlyti kultūros ir švietimo
srityse veikiantys juridiniai
asmenys. Metų geriausių
bibliotekininkų vardų suteikimo ir premijų skyrimo tikslas – įvertinti bibliotekininkų
nuopelnus Lietuvos kultūrai
ir paskatinti juos aktyvesnei
profesinei veiklai. Siūlymų
Kultūros ministerija laukia iki
kovo 15 d.
PERMAINOS. Kovo 1 d.
Jurbarko „Ąžuoliuko“ mokyklos bendruomenė atsisveikino su ilgamete direktore Nijole
Blažaitiene ir sutiko naująją
įstaigos vadovę Aušrą Baliukynaitę, iki šiol dirbusią Jurbarko
švietimo centro direktore.
Savivaldybės vadovai N. Blažaitienei dėkojo už sąžiningą
darbą ir nuoširdų rūpestį mokyklos bendruomene. Pačius
gražiausius linkėjimus, eiles
ir dainas skyrė mažieji „Ąžuoliuko“ ugdytiniai.

Lyderiai –
konservatoriai

BUDINTIS
REPORTERIS

KAINA 0,6 Eur

24 tarybos narių mandatus pasidalijo septynios partijos ir du rinkimų komitetai, tačiau kas jiems vadovaus
artimiausius ketverius metus, paaiškės tik kovo 17 d. vyksiančiame antrame ture.
L. Pilecko nuotr.

turą pulti į koalicijas ar pasirašinėti
daugumos sutarčių. Politinė dėlionė būtina, tačiau priešlaikiniai
įsipareigojimai, kaip buvo per 2015
m. savivaldos rinkimus, veda į tam

tikrą šantažą dėl postų, pareigų
reikalavimą ir kitus ne itin gerus
dalykus.
Nukelta į 6 psl.

Krepšininkų rankose –
istorinė galimybė

Nors statistika iš pirmo žvilgsnio
graži, po ja slepiasi ne viena dvikova, kurios baigtis sėkmingai išsisprendė tik paskutinėmis rungtynių
akimirkomis. Lemiamo metimo
scenarijus buvo susiklostęs net per
keletą paskutinių rungtynių.
Televizijos trilerio buvo vertos
paskutinės dvikovos su „Radviliškis-ŠSPC“ akimirkos kovo 2-ąją.
Namuose žaistą susitikimą „Jurbarkas“ laimėjo rezultatu 69:67. Tačiau
pergalė buvo išplėšta pašėlusiai
rizikingai – Dovydas Šemeklis prieš
pat nuaidint finalinei sirenai į priešininkų krepšį smeigė tritaškį – panaikino taško deficitą, o likusiais dviem
užtikrino savo ekipos pranašumą.
Nukelta į 8 psl.

„Jurbarkas“ pirmą kartą per visą rajono krepšinio istoriją atsidūrė taip
arti galimybės patekti į pajėgiausią RKL grupę.
L. Pilecko nuotr.

GLOBA. Vasario 28 d. VšĮ
Jurbarko socialinės paslaugos susirinkę devynių globos
centrų specialistai iš Prienų,
Kazlų Rūdos, Tauragės, Šilalės, Raseinių, Šakių, Pagėgių,
Kalvarijos ir Jurbarko dalijosi
gerąja patirtimi ir aptarė darbo
problemas plečiant globėjų
instituciją, sudarant kuo geresnes sąlygas be tėvų globos likusiems vaikams augti
globėjų ir įtėvių šeimose ar
šeimynoje.
TRAUKIASI. Gripas ir vyravusios ūminės viršutinių kvėpavimo takų infekcijos traukiasi. Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro Tauragės
departamento duomenimis,
9-ąją šių metų savaitę šiomis
ligomis sirgo 192 gyventojai,
gripas nustatytas 21 asmeniui,
iš jų – vienam vaikui. Savaitę
prieš sergamumo rodiklis buvo
didesnis – gripu ir ūminėmis
viršutinių kvėpavimo takų
infekcijomis sirgo 236 rajono
gyventojai.
PAGALIAU. Po kelių be teigiamų rezultatų pasibaigusių
konkursų į savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos vyr.
specialisto pareigas pagaliau
tarnyboje pradėjo dirbti antras
darbuotojas. Kovo 1-oji buvo
ir pirma šios tarnybos vyr.
specialistės Vaidos Petrauskienės darbo diena. Konkursą
į šias pareigas laimėjusi V.
Petrauskienė anksčiau dirbo
Šakių savivaldybės Lukšių seniūnijos buhaltere, yra baigusi
ekonomikos studijas Kauno
technologijos universitete.
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Brangūs
rinkėjai,
širdingai dėkoju visiems atlikusiems pilietinę pareigą ir atėjusiems balsuoti pirmajame rinkimų
ture.
Savo balsais parodėte, kas turėtų
ketverius metus atstovauti Jums
Jurbarko r. savivaldybės taryboje.
Gerbiu ir vertinu Jūsų pasirinkimą,
kuris įpareigoja pasitikėti išrinktais
tarybos nariais.
Prieš ketverius metus nepritariau „naktinių koalicijų“ sudarymui ir politinių postų dalyboms, todėl, nors ir laimėję rinkimus, buvome atstumti. Ši
tikimybė išlieka ir šiemet, kai yra galimybė jungtis atsižvelgiant į siaurus
partinius interesus. Noriu patikinti, kad aš kviečiu visų politinių partijų
atstovus gerbti rinkėjų valią ir sudaryti visų išrinktų tarybos narių plačią
koaliciją, neskirstant į poziciją ir opoziciją. Visiems vieningai, neieškant
priešų, reikia dirbti rajono žmonių gerovei. Darbo užteks visiems.
Dėkoju už parodytą pasitikėjimą ir balsus pirmajame rinkimų ture. Iki mero
išrinkimo liko beveik dvi savaitės. Būtent Jūs galite išsaugoti pirmo turo
daugumos pasirinkimą savo aktyviu balsavimu, todėl tarpinį laimėjimą
nuoširdžiai kviečiu savo balsais patvirtinti ir kovo 17 d.
Tikiu Jumis. Tikiu, kad miesto ir rajono ateitį kursime drauge, o „naktiniai“
politiniai suokalbiai liks praeityje. Būkime ne tik savo balso, bet ir krašto
šeimininkais.

Ričardas JUŠKA,
kandidatas į savivaldybės narius-merus

Politinė reklama. Apmokėta iš Liberalų sąjūdžio rinkimų sąskaitos. Užsak. Nr. 297.

SKIRMANTAS MOCKEVIČIUS –
nepartinis kandidatas
į Jurbarko rajono savivaldybės
tarybos narius-merus
BRANGŪS
MANO GIMTINĖS
ŽMONĖS!
Esu nepaprastai Jums dėkingas už išreikštą pasitikėjimą.
Tikiuosi dar didesnio palaikymo
kovo 17-ąją antrajame rinkimų
ture.
Nuo Jūsų priklausys, ar galėsime padaryti darbus, kuriems
ketverius metus klotas pagrindas.
Esu atviras Jums, linkęs bendrauti ir diskutuoti, išgirsti
Jūsų pasiūlymus bei visomis
išgalėmis stengtis, kad Jurbarko
krašte būtų gera gyventi.
Pagarbiai,
Jūsų Skirmantas Mockevičius
Politinė reklama. Apmokėta iš Skirmanto Mockevičiaus rinkiminės sąskaitos.
Užsak. Nr. 298.

Seimai, seimeliai... 141 ar 121?
Mūsų atstovai Seime laužo ietis dėl to, būti ar nebūti referendumui dėl Seimo narių skaičiaus mažinimo. 141 ar 121 – ką tuo
klausimu mano tauta? Populizmas tai ar logiškas sprendimas?

Lietuvos Seimas... Mokydamiesi mūsų istoriją išmokome
ir apie Lietuvos seimus, kokie jie buvo, kuo jie pradėjo ir
kuo baigė. Praeityje, kai mūsų
kilmingieji seimuose susitarti
negalėdavo ir savo tiesai įrodyti
iš makščių kardus išsitraukdavo,
ne pamatuotais argumentais, o
įžeidimais svaidydavosi, durimis
trankydavo, visam seimui belikdavo vykti namo ir ataušti. Ne
kartą ir naują Seimą teko šaukti,
nes valstybei reikėjo sprendimų,
kuriuos turėjo priimti jis, Seimas.
Ilgainiui seimai taip nusivažiavo,
kad juos imta vadinti seimeliais,
jie prarado bet kokį autoritetą,
tapo pajuokos objektu, neįgaliais
ir nereikalingais.
Kas vyksta dabar? Ogi labai panašus vaizdas: Seime visi mušasi
su visais, ten vyksta nesibaigiantis
santykių aiškinimasis, kuriam, atrodo, nebus pabaigos. Šuo gaudo
katę, katė – pelę, o pelė – savo
uodegą... Įspūdis toks, kad konstruktyviam darbui jiems tiesiog
laiko nebelieka: komisija, o toje
komisijoje – dar viena komisija,
ir taip savaitė po savaitės, mėnuo
po mėnesio, taip ir metai, vieneri,
antri prabėga, tretieji prasideda...
Seimo įvaizdis – ties plintusu,
kaip dabar mėgstama sakyti. Dar
įdomiau tai, kad patys seimūnai
yra šio Seimo įvaizdžio autoriai.
Ir ne apie Kęstutį Pūką, Petrą
Gražulį ar Mindaugą Bastį čia
kalbu, ne juos turiu galvoje.
Kalbu apie artėjančius rinkimus,
visus trejus, kurie mūsų laukia.
Būtų juokinga, jei nebūtų
liūdna, bet tiesa yra tokia, kad
šiemet pusė mūsų Seimo... kandidatuoja. Jie turėtų įstatymus
priiminėti, nepasiteisinusius taisyti, sveikatos apsaugos, švietimo,
jaunimo, vaiko teisių klausimams
visą dėmesį skirti, bet Seimas visa
jėga – rinkimų kampanijose, visose trijose iš karto – savivaldos,
Prezidento ir Europos Parlamento. Didelė grupė Seimo narių, iš

visų svarbiausių partijų ir frakcijų,
sieks tapti Europos Parlamento nariais, nors dabartinio Seimo kadencija tik neseniai persirito į antrąją
pusę. Preliminariais skaičiavimais,
vien šiuose rinkimuose dalyvaus
daugiau nei 50! dabartinio Seimo
narių. Kai kurie tokie „gudrūs“,
kad net keliuose rinkimuose siekia
dalyvauti. Partijoms ir jų elitams
tai atrodo normalu, didžiajai tautos daliai – sunkiai paaiškinama,
daugeliui – apskritai nepriimtina.
Tai girdžiu visur Lietuvoje, kur
benuvykčiau.
Visi prisimename: prieš rinkimus
būsimieji Seimo nariai 2016-ųjų
rudenį mums daug ką žadėjo, išrinkti prisiekė Lietuvos valstybei,
pasižadėjo dirbti mūsų ir Lietuvos
naudai. Beliko dirbti kantriai, atkakliai ir nuosekliai, visus ketverius
metus, kad tai, kas pažadėta, būtų
pasistengta įgyvendinti. Bent jau
pasistengta!
Kur tau! Savivaldos rinkimai
– seimūnai į merus, Prezidento
rinkimai – į prezidentus. Ach, dar
bus Europos Parlamento rinkimai
– pirmyn į Europos Parlamentą.
Seimas? Ką tas Seimas, bala jo
nematė, mes ten jau pabuvome.
Žmonės balsavo, rinko, yra atsakomybė – kokia dar atsakomybė?!
Išrinks kitur ir bus nauja atsakomybė. O vietoje jų į Seimą ateis
kiti, užtruks laiko, kol įsivažiuos, o
ten žiūrėk jau ir Seimo kadencijos
pabaiga šviečiasi, nauja rinkimų
kampanija prasideda...
Manau, kad tik Prezidento rinkimai šiuo požiūriu yra išskirtiniai,
darbo Seime patyrimas yra pliusas
būsimajam valstybės Prezidentui.
Rinkimų kampanijoje dalyvauja
ir šio posto siekia Seimo nariai I.
Šimonytė, N. Puteikis, P. Gražulis,
M. Puidokas, A. Maldeikienė, pastaruoju metu pakeitusi planus, Seimo narys ir Ministras Pirmininkas
S. Skvernelis, tačiau visi supranta,
kad realias galimybes turi tik viena
ar du iš jų – Ingrida Šimonytė ir
Saulius Skvernelis.

Atsistatydino
Kauno
arkivyskupas
Kovo 1 d. Popiežius Pranciškus
priėmė arkivyskupo Liongino
Virbalo atsistatydinimą iš Kauno
arkivyskupo metropolito pareigų,
skelbia vaticannews.va.
Savo facebook’o paskyroje arkivyskupas L. Virbalas rašo, kad
iš pareigų traukiasi dėl sveikatos
problemų ir nusprendęs atsidėti
vienuoliškai tarnystei.
Kauno arkivyskupu metropolitu
L. Virbalas buvo nepilnus ketverius
metus. Vadovauti arkivyskupijai
Popiežius Pranciškus jį paskyrė
2015 m. birželio 11 d., ingresas į
Kauno arkikatedrą vyko 2015 m.
liepos 11 d.
L. Virbalas yra ir vienuolis jėzuitas. Po atsistatydinimo jis liks
Kauno arkivyskupu emeritu.
Lietuvos vyskupų konferencija
informuoja, kad Kauno arkivyskupijos apaštališkuoju administratoriumi Popiežius paskyrė vyskupą
Algirdą Jurevičių, jis pareigas eis
laikinai.
Pasak monsinjoro A. Grušo,
kada bus paskirtas naujas Kauno
arkivyskupas, prognozuoti sudėtinga. A. Jurevičius iki šiol ėjo
Kauno arkivyskupijos augziliaro
pareigas.
ELTA

Gerbiami
Jurbarko krašto
žmonės!
Nuoširdžiai dėkoju už Jūsų
man suteiktą pasitikėjimą renkant Jurbarko rajono savivaldybės tarybą. Balsuodami už mane
Jūs man suteikėte ne tik pripažinimą, bet ir atsakomybę toliau
Jums sąžiningai atstovauti. Jūsų
suteiktas mandatas ir tarybos
nario priesaika mane įpareigoja
priimti sprendimus laisva širdimi, sąžiningai, atsakingai.
Taip pat dėkoju ir mūsų visuomeninio rinkimų komiteto
„Jurbarko kraštui“ nariams,
rinkiminio sąrašo dalyviams už
dalyvavimą rinkiminėje kampanijoje, susitelkimą, bendrą
darbą ir pasiektus rezultatus.
Su pagarba,
Jurbarko r. savivaldybės
tarybos narė Zita SOROKIENĖ

El. p. zsorokienė@gmail.com,
tel. 8 616 41 626.

Gerbiami
rinkėjai!

Jurbarkiečiams gerai pažįstama Europos Parlamento narė Laima
Andrikienė kritiškai vertina mūsų Seimo darbą ir teigia, kad dėl
prasto įvaizdžio kalti patys seimūnai.

Žiūri piliečiai į visą šį politinį
teatrą, panašesnį į turgų, ir galvoja:
jei Seimo nariai taip elgiasi, tai kam
jie ten apskritai reikalingi? Nerūpi
jiems nei darbas Seime, nei mes,
tai ir jų ten, Seime, tiek nereikia.
Ir kimba žmonės ant gudriai užmesto kabliuko: Lietuva emigruoja, žmonių mažėja, sumažinsime
Seimo narių skaičių nuo 141 iki
121 – ir gausite visi mažą priedą
prie pensijos. Bet ne tie centai
prie pensijos, už kuriuos neva bus
galima nusipirkti degtukų dėžutę, masina žmones pasisakyti už
Seimo narių skaičiaus mažinimą.

Žmonėms atgrasus toks politikų
elgesys. Kitaip sakant, Seimo nariai pjauna šaką, ant kurios patys
sėdi. Lietuvos nenaudai.
Laima ANDRIKIENĖ
Europos Parlamento narė
Užsak. Nr. 299.

Sekmadienį Jūsų valia buvau
išrinktas į naująją Jurbarko rajono savivaldybės tarybą. Gerbiu
Jūsų pasirinkimą ir nuoširdžiai
dėkoju už Jūsų man pareikštą
pasitikėjimą. Dirbdamas rajono
taryboje visuomet stengsiuosi jį
pateisinti.
Esu įsitikinęs, kad tik dirbdami kartu, bendromis jėgomis
galėsime pasiekti rajono žmonėms geresnių rezultatų. Todėl
prašau su visais savo rūpesčiais,
pasiūlymais ar pageidavimais
kreiptis į mane tel. 8 699 57
425. Tik nuolat tiesiogiai su savo
rinkėjais bendraujantis rajono
tarybos narys gali pateisinti didžiulį savo rinkėjų pasitikėjimą.
Gintaris STOŠKUS,
buvęs kandidatas į rajono
savivaldybės tarybos
narius-merus
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Kultūros sala
Ranka rašytų laiškų stebuklas
Vasario 22 d. Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje
atidaryta paroda „Dr. Juozo P.
Kazicko gyvenimo istorija“ ir
paskelbti daugiau kaip mėnesį
vykusio laiškų rašymo konkurso
,,Laiškas išvykusiam draugui“
nugalėtojai. Jurbarko viešosios
bibliotekos ir Kazickų šeimos
fondo inicijuotas konkursas
priminė malonumą rašyti ranka
ir skaityti taip parašytus laiškus.

„Tramtatulio“
dalyviai verti
kito turo

Kazickų šeimos fondo atstovybės Lietuvoje generalinė direktorė Agnė Vertelkaitė (kairėje) ir laiškus vertinusi pedagogė Elena Elzbergienė pasveikino vieną gražiausių laiškų parašiusią Aldoną Palavinskienę (centre).
A. Sinkaus nuotr.

Intymūs ir asmeniški tekstai buvo
parašyti 1944–2009 m. puikia lietuvių kalba. J. Kazickas laiškus rašė
mylimai žmonai Aleksandrai, kad ji
ir penki jų vaikai visada jaustų tėvo
rūpestį ir meilę. „Per šiuos brangius
laiškus Tėvelis reiškė savo ištikimybę ir atsidavimą Mamytei, vaikams,
giminėms ir lietuviams draugams.
Saugojo savo dvasines vertybes,
prisiminimus, pastebėjimus, įžvalgas ir apmąstymus. Dalinosi nuostabiais atradimais ir gyvenimiškos
filosofijos suvokimais, kuriuos
sukeldavo kelionių po pasaulį
įspūdžiai. Susaistė savo vaikus ir
anūkus su savo šeimos praeitimi ir
teikė jiems įkvėpimo. Reiškė padėką Dievui, savo tėvams, o ypač savo
žmonai“, – rašoma laiške.
Pasak J. Kazickaitės, pagerbdami tėvų meilę ir ištikimybę vienas
kitam, šeimai ir Lietuvai konkurso
organizatoriai tikisi įkvėpti jo dalyvius džiaugtis gyvenimu, rodyti
dėkingumą ir kuo daugiau rašyti
brangiems žmonėms. Laiške dėkojama už šilumos kupinus ir ranka
rašytus konkurso dalyvių laiškus,
bei išreikšta viltis, jog konkursas
taps tęstiniu. „Mes tikime, kad Jūs
ir toliau kursite ranka rašytų laiškų
stebuklą“, – rašo J. Kazickaitė.

Pagrindiniu prizu savo amžiaus
pogrupyje buvo apdovanota Viltė
Strikaitė.

Išrinko geriausius
Laiškus vertino komisija, atsižvelgdama, kaip laiško autorius
suvokė temą, ją interpretavo,
vertino idėjos originalumą ir me-

Perdavė linkėjimus
Konkurso pabaigtuves bibliotekoje papuošė Mažosios Lietuvos
Jurbarko krašto kultūros centro
vokalinis moterų ansamblis „Vėtrungė“ ir Eržvilko kultūros centro
Vadžgirio skyriaus vokalistė Toma
Butkutė. Kazickų šeimos fondo
atstovybės Lietuvoje direktorė
Agnė Vertelkaitė pristatė dr. J.
P. Kazickui skirtą parodą, supažindino su verslininko, filantropo
pagrindiniais gyvenimo aspektais,
nulėmusiais Šeimos fondo, kurio
veikloje atsispindi ir paties verslininko neišsenkamas ir nuoseklus
siekis išsaugoti lietuvybę kaip
vertybę, įkūrimą. A. Vertelkaitė
pasveikino konkurso dalyvius ir
perskaitė sveikinimo žodį ir laišką
nuo Kazickų šeimos fondo prezidentės Jūratės Kazickaitės.
Laiške J. Kazickaitė pasakoja,
kaip prieš kelerius metus rado
savo tėvo mamai rašytus laiškus.

Jurbarko krašto
kultūrinė erdvė

Vasario 28-ąją Jurbarko
kultūros centre nuskambėjo,
nuaidėjo „Tramtatulis“ – VIII
Lietuvos vaikų ir moksleivių
– lietuvių liaudies kūrybos
atlikėjų – konkurso vietinis
turas. Jame dalyvavo aštuoni
jaunieji atlikėjai ir visi pelnė
teisę kovo 22 d. vykti į Prienus
– regioninį turą.

Kvietė rašyti visus
Kazickų šeimos fondas nuo 1998
m. veikia Niujorke, Jungtinėse
Amerikos Valstijose, o nuo 1999
m. – Lietuvoje. Fondo steigėjas
buvo Lietuvos Respublikos ir JAV
pilietis, Pasvalio krašto Garbės pilietis, KTU Garbės daktaras, Jeilio
universiteto ekonomikos mokslų
daktaras, verslininkas ir filantropas
dr. Juozas Petras Kazickas, amžino
poilsio išėjęs 2014 m. J. Kazicko
žmona Aleksandra amžinybėn
iškeliavo 2011 m.
Kazickų šeimos fondas Jurbarko
viešajai bibliotekai dovanojo dr.
Juozo Kazicko knygą „Vilties kelias“, kurioje Aleksandra ir Juozas
Kazickai pasakoja savo gyvenimo
istoriją. Ta proga sausio pradžioje
paskelbtas laiškų, kurių adresatas
– žmogus, išvykęs gyventi į užsienį, rašymo konkursas. Jame buvo
kviečiami dalyvauti Jurbarko rajono mokyklų mokiniai, lankantieji
neformaliojo švietimo užsiėmimus,
ir visa Jurbarko r. bendruomenė.
Pagrindinė konkurso sąlyga –
kad laiškas atitiktų konkurso temą
ir būtų skirtas iš Lietuvos į užsienį
išvykusiam draugui ar giminaičiui.
Laiško autorius turėjo būti vienas,
o pats laiškas – parašytas laikantis
laiško rašymo taisyklių, etikos
normų, taisyklinga lietuvių kalba,
be gramatinių klaidų. Svarbiausia –
laiškas turėjo būti parašytas ranka.
Konkurso tikslas ir uždavinys –
ugdyti moksleivių ir suaugusiųjų
kūrybiškumą, gebėjimą tiksliai ir
taikliai reikšti savo mintis, skatinti
bendravimą su toli gyvenančiais,
emigravusiais draugais ir artimaisiais bei skatinti mokinių ir mokytojų, suaugusiųjų bendruomenės
bendradarbiavimą kuriant ranka
rašytus laiškus. Konkursu siekiama
populiarinti filantropo, mecenato,
verslininko dr. Juozo Kazicko meilės savo tėvynei Lietuvai siektiną
pavyzdį.
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Viešvilės pagrindinės mokyklos direktorės pavaduotoja ugdymui Rasa
Augustienė ne tik pati rašė laišką, bet jį rašyti pakvietė ir moksleivius.

ninę raišką. Vertinimo komisija iš
kiekvienos dalyvių grupės išrinko
po vieną nugalėtoją ir po dvi
paskatinamąsias vietas. Padėkos
raštais buvo pagerbti visi 68 laiško
rašymo konkurso dalyviai, o pogrupių nugalėtojai džiaugėsi dar ir
pagrindiniais prizais – planšetėmis.
Komisijos darbas nebuvo lengvas, nes kiekvienas laiškas turėjo
savo istoriją. Laiškų autoriai pasakojo, kad prisiminti rašymą ranka
buvo iššūkis, kuris sugrąžino į tuos
laikus, kai bendravimas vyko tik
tokiais laiškais. Kitas iššūkis buvo
rasti laiškų rašymo popieriaus, tad
laiškai sugulė ir ant sąsiuvinio lapų.
Rašydami laiškus autoriai į savo
išvykusius draugus kreipėsi mažybiniais žodžiais, vadino tikrais vardais ar kreipdavosi tiesiog į „mano
buvusį suolo draugą“. Laiškuose
atsispindėjo ne tik draugų ilgesys,
bet ir noras susitikti, pabendrauti
gyvai, pasakojama apie gimtųjų
vietų grožį, įvykius, kurie vyksta čia
ir dabar Lietuvoje.
Pagrindiniu prizu buvo apdovanotas Faustas Pališkis, nugalėjęs
4-6 klasių grupėje, 7-8 klasių pogrupyje nugalėjusi Viltė Strikaitė,
Agnė Bartuševičiūtė nugalėjo 9-12
klasių grupėje, o tarp 19 metų ir
vyresnių autorių geriausia buvo
Aldona Palavinskienė.
Padėkos raštą gavo vyriausia
konkurso dalyvė – 91 metų buvusi
mokytoja Genutė Akutaitienė, gyvenanti Seredžiaus senelių globos
namuose. Apdovanota ir originaliausio laiško autorė, pasislėpusi
po „Senelio“ slapyvardžiu – Jurbarko viešosios bibliotekos Vaikų
skyriaus vyr. bibliotekininkė Lina
Maziliauskienė.
Vertinimo komisijos narė, pedagogė Elena Elzbergienė konkurso
dalyvių laiškuose įžvelgė daug
meilės ir šilumos, prisiminimų ir
kvietimų grįžti namo, tėvynėn.
Laiško rašymo konkursas įrodė,
kad žmonės vis dar moka rašyti
laiškus ir elektroniniai ryšiai neištrynė tradicijos nors retkarčiais
žodžius ir jausmus išlieti popieriaus
lape rašikliu užuot maigius kompiuterio klaviatūrą.
Parodą „Dr. Juozo P. Kazicko gyvenimo istorija“ Jurbarko viešojoje
bibliotekoje galima apžiūrėti darbo
dienomis nuo 9 iki 18 val.
„ŠVIESOS“ inform.

A. Sinkaus nuotr.

Šiųmetis „Tramtatulis“ ypač
artimas Jurbarko kraštui, nes
skirtas lietuvių tautosakos rinkėjo ir leidėjo Antano Juškos 200
metų sukakčiai paminėti.
Pati jauniausioji konkurso
dalyvė, septynmetė Gintė Šakaitytė padainavo dvi lietuvių
liaudies dainas: lopšinę „Tu,
saulute, vakaran“ ir „Staugia vilkas pagiry“. Gintė yra Jurbarko
vaikų lopšelio-darželio auklėtinė ir ten ją dainuoti moko Reda
Pinaitienė.
Gražiai skambėjo trijų folkloro grupės „Imsriukai“ dainininkių atliktos dainos. Miglę Šleževičiūtę, Emiliją Golubovskają
ir Gabiją Petravičiūtę dainuoti
moko „Imsriukų“ vadovė Birutė
Bartkutė.
Puikiai pasirodė Eržvilko
kultūros centro Vadžgirio skyriaus vaikų ir jaunimo folkloro
ansamblio „Šebukai“ (vad. Lina
Lukošienė) narys Linas Venckus, papasakojęs pasakėlę apie
vištytę ir gaidelį ir linksmą istoriją „Kaip švents Petras nuplika“.
Penkiolikmetė Emilija Barčauskaitė iš Eržvilko kultūros
centro (vad. Leonas Greičius)
stebino bandonija atliekamais
kūriniais: nežinomo autoriaus
valsu ir Stanislovo Sabonaičio
polka.
Antano Giedraičio-Giedriaus
gimnazijos moksleivis Andrius
Vilkelis pristatė „Kvieslio Bylą“
iš Antano ir Jono Juškų surinktos vestuvių tautosakos. Andriaus mokytoja – Vilija Bartusevičienė. Antano ir Jono Juškų
vestuvinę tautosaką pasirinko ir
Eržvilko kultūros centrui atstovavęs Simonas Stankaitis (vad.
Gintarė Stirbienė), konkurse
pristatęs oraciją „Žosmė ir nusprendimas (dekretas) Piršlio
marop (ant smerties)“.
Vietinio turo dalyvius vertino
konkurso komisija – pirmininkas, Antano Giedraičio-Giedriaus gimnazijos mokytojas
Saulius Ambrazaitis, savivaldybės Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus vyriausioji specialistė
Dalia Jaramavičienė, Antano
Sodeikos meno mokyklos mokytoja Jadvyga Žemliauskienė.
„ŠVIESOS“ inform.
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Jurbarkiečiai jubiliejinėje knygų mugėje
„Po dvidešimties metų“ – tokia tema knygų bičiulius pasitiko
užaugusi, jubiliejinė 20-oji Vilniaus knygų mugė. Šiųmetėje mugėje buvo gausu ir jurbarkietiškų pėdsakų: naujas knygas pristatė
kraštiečiai, o rajono bibliotekininkai – savo veiklas.

Vadžgirio
bibliotekos vyr.
bibliotekininkės
Erikos
Žievienės
galvoje
visada sukasi
netikėčiausios
mintys,
padedančios
atrasti kitokią
biblioteką.

Jubiliejinėje Vilniaus knygų
mugės programoje surengta beveik
550 kultūrinių renginių, vienu metu
vykusių aštuoniolikoje erdvių,
įvyko 204 susitikimai su autoriais
leidyklų stenduose, sulaukta 360
dalyvių iš 8 pasaulio šalių, knygas
pristatė 54 užsienio svečiai iš 21
pasaulio šalies, buvo įrengtos 5 ekspozicinės salės. Mugėje apsilankė,
renginiuose dalyvavo, su autoriais
susitiko per 68 tūkst. lankytojų.
Mugėje vietą rado iš Jurbarko
krašto kilę literatai, pernai pristatę
naujas savo knygas. Eseistas ir prozininkas Vytautas Girdzijauskas
išleido knygą „Palangos dienoraštis
2001-2012 “, kuri vasario 2 d. buvo
pristatyta ir Jurbarko r. savivaldybės viešojoje bibliotekoje.
Jurbarkietis Raimondas Buitkus
Vilniaus knygų mugėje autografus dalijo pristatydamas pirmąjį
romaną „Nuotrauka dembelio
albumui“. Rašytojas, žurnalistas

ir aktorius 1989 m. buvo paimtas
į sovietinę kariuomenę, kur baigęs
seržantų mokyklą tarnavo specialiosios paskirties radijo žvalgybos
daliniuose Karelijoje. R. Buitkus
2010 m. Vilniaus universitete baigė
žurnalistikos studijas, o šiuo metu
dar dirba Jurbarko kultūros centro
Konstantino Glinskio teatro režisierės padėjėju ir atlieka pagrindinius vaidmenis. „Norėtųsi parašyti
knygą ir viskas. Dirbti mugėje nėra
taip lengva, nors sekėsi tiktai neblogai“, – Raimondas tikina, kad
mieliau vengtų bendravimo su
gausiu būriu žmonių.
Gediminas Kulikauskas – gerai
žinomas istorikas. Naujausias jo
darbas – „Lietuvio kodas“. Tai
knyga apie carinės ir smetoninės
Lietuvos visuomenės bruožus ir
netikėtą jų raišką šių dienų Lietuvos gyvenime. Knygoje naudojantis
gausia istorine medžiaga, atskleidžiama, ką amžių sandūroje, XIX

Penkis kaimiškus Jurbarko viešosios bibliotekos filialus apjungęs projektas „Biblioteka kitaip“ didelio
dėmesio sulaukė ir Vilniaus knygų mugėje. 					
R. Bakšienės nuotr.

a. pabaigoje – XX a. pradžioje,
gyvenusiam lietuviui reiškė žemė,
miškas ir... degtinė ar emigracija.
Pirmą mugės dieną Jurbarko
r. savivaldybės viešoji biblioteka
pristatė savo projektą „Biblioteka
kitaip“. Šiame projekte įkurtas
vaikų ir jaunimo neformalaus ugdymo tinklas, kuris informacinių
technologijų dėka sujungė penkis
Jurbarko viešosios bibliotekos
kaimiškuosius filialus: Vadžgirio,
Eržvilko, Viešvilės, Žindaičių bei
Skirsnemunės. Iš Vadžgirio įvairūs
užsiėmimai tiesiogiai transliuojami
į kitas bibliotekas.
Kaimiškose vietovėse gyvenantys
vaikai ir jaunimas tiesioginių vaizdo ir garso transliacijų metu turėjo
galimybę gyvai kurti ir bendrauti
su žinomais Lietuvos žmonėmis:
Nomeda Marčėnaite, Sigute Ach,

BRANGIAI
PERKAME

miškus su žeme
ar išsikirsti.

Tel. 8 614 42 170.

BRANGIAI
PERKAME
MIŠKUS SU ŽEME
Kovo 8 d. 18 val. Jurbarko kultūros centre
Švęskime KOVO 8-ąją su dainomis!

ar išsikirsti visoje Lietuvoje.

Tel. 8 618 41 283.

Vytautu V. Landsbergiu, Jolanta
Rimkute. Užsiėmimų metu buvo
klijuojama, lipdoma, piešiama ir
taip lavinamas vaikų ir jaunimo
gebėjimas kurti. Projektą sumanė
ir taip pat kūrybinius užsiėmimus
vedė Vadžgirio miestelio bibliotekos vyr. bibliotekininkė Erika
Žievienė. Projektas toliau bus vykdomas bibliotekininkių iniciatyva.
Vilniaus knygų mugėje projektas
sulaukė didelio susidomėjimo. Prie
stendo ir kūrybinio stalo būriavosi
ne tik mugės lankytojai, bet ir kitų
Lietuvos bibliotekų atstovai, kurie
buvo sužavėti projektu, domėjosi
juo ir jurbarkiečius kvietė į svečius
pasidalinti gerąja patirtimi. Viena
mugės lankytojų, į mugę atėjusi su
savo dukromis, užtruko ilgiausiai,
išbandė visas siūlomas veiklas ir
netgi prižadėjo vasarą į pajūrį bū-

tinai važiuoti senuoju panemunės
keliu. Kita, iš Jurbarko rajono
kilusi, džiaugėsi, kad galėjo pabendrauti ne tik su savo kolegėmis
bibliotekininkėmis, nes pati dirba
Kelmės bibliotekoje, bet ir pabūti
kartu su savo kraštiečiais.
Iš Jurbarko krašto kilę rašytojai
Vilniaus knygų mugėje sulaukė
skaitytojų dėmesio, o bibliotekininkių iniciatyva ir išradingumas
nustebino ne vieną mugės lankytoją. Patys bibliotekininkai turėjo
galimybę susipažinti su leidyklų
naujienomis, pabendrauti su kūrėjais. Mugėje bibliotekos pasipildė
naujomis knygomis, kurios pasieks
skaitytojus. Naujos ir įdomios knygos – puiki priežastis vėl apsilankyti
artimiausioje bibliotekoje ir pajusti
Knygų mugės dvasią.
„ŠVIESOS“ nform.
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Jubiliejiniais teatro metais –
prasmingi susitikimai su žiūrovais
Šiemet Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras
mini 60-ies metų jubiliejų. 1959
m. Jurbarko dramos būreliui
suteiktas Liaudies teatro vardas.
Šis teatras, tapęs pagrindine
Jurbarko kultūrinio gyvenimo
ašimi, ir šiemet žiūrovams žada
daug profesionalių ir įsimintinų
reginių.

Netradiciniai
sprendimai
Jei nebūtų tokie kuklūs teatralai,
šiemet galėtų minėti ir 100-metį,
nes 1919 m. į Jurbarką pusmečiui
buvo perkelta ir čia veikė jurbarkiečio Konstantino Glinskio,
kurio vardu dabar vadinasi teatras,
Vilniuje įkurta teatro studija. O
pirmasis viešas lietuviškas spektaklis „Amerika pirtyje“ Jurbarke
suvaidintas dar 1905 m.
1886 m. Jurbarke gimęs režisierius, aktorius, mokytojas K.
Glinskis ir jo veikla paliko gilų
pėdsaką tiek Jurbarko, tiek visos
Lietuvos teatriniame gyvenime.
Nenuostabu, kad Jurbarke visada
veikė stiprūs dramos būreliai, dirbo kūrybingi režisieriai, pastatyta
daug įsimintinų spektaklių.
1995 m. teatrui suteiktas Konstantino Glinskio vardas, o jame
statomi spektakliai pelno aukščiausius įvertinimus. Tai – ir netradicinį,
patriotinį požiūrį turinčios teatro
režisierės Danutės Budrytės-Samienės, Jurbarke dirbančios nuo
1984 m., ir talentingų kelių kartų
aktorių nuopelnas.
Pasak D. Budrytės-Samienės,
jai itin svarbu pristatyti Jurbarko
krašto menininkų, kūrėjų darbus.
Teatro pastatymuose – daug netradicinių sprendimų: aktoriai ne tik
vaidina, bet ir dainuoja, spektaklius
praturtina išmoninga scenografija,
puikiais kostiumais. 2016 m. K.
Glinskio teatras pristatė miuziklą
apie lietuvių poetą Antaną Strazdą – Juozo Petrulio „Prieš srovę“,
o prieš savaitę visus nustebino
poezijos spektakliu.
„Premjeriniu spektakliu pagal
kraštiečio Antano Gailiaus kūrybą „Camino vainikas“ pradėjome
minėti jubiliejinius teatro metus.
Žiūrovams šiemet pasiūlysime
daug puikių renginių, todėl visus
kviečiame jų nepraleisti. Mums
labai svarbu, kad kūryba pasiektų
kuo daugiau žmonių“, – sako D.
Budrytė-Samienė.

Abejingų nepaliko
Vasario 26 d. parodytas premjerinis Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatro spektaklis
„Camino vainikas“ buvo sutiktas
labai šiltai. „Patys , žinoma, matėme
trūkumų, bet iš žiūrovų sulaukėme
daug gražių atsiliepimų. Spektaklis
neilgas, tačiau labai prasmingas, o
jį statant įdėta labai daug darbo ir
širdies“, – sako režisierė.
Spektaklis sukurtas pagal lietuvių poeto, vertėjo, gimusio Jurbarko r., Švendriškiuose, Antano Gailiaus sonetus „Camino vainikas“ iš
eilėraščių knygos „Penkiapėdžio
sugrįžimas“. Ne vienas spektaklio
premjeros vakarą į Jurbarko kultūros centro mažąją salę atėjęs
jurbarkietis pirmą kartą išgirdo
šio poeto pavardę, nors A. Gailius – vienintelis vertėjas, kuriam
už literatūros klasikos vertimus ir
kalbos profesionalumą paskirta
Lietuvos nacionalinė meno ir kultūros premija.

Teatro atstovai Indrė Kateivė, Danutė Budrytė-Samienė ir Raimondas Buitkus kviečia žiūrovus į teatro renginius ir žada kokybiškų pramogų.
				
J. Stanaitienės nuotr.

A. Gailiaus sonetai režisierę D.
Budrytę-Samienę sudomino gilia
krikščioniška pasaulėjauta, skaidria nuotaika, šviesiais potyriais,
įgytais keliaujant švento Jokūbo
keliu. „Man jie skambėjo kaip
malda. O A. Gailiaus kūryba ir
asmenybė traukia dvasingumu ir
savotišku lengvu chuliganiškumu“,
– sako spektaklio kūrėja.
Spektaklį į vientisą reginį sujungė muzika ir daina. Aktoriai
ilgus vakarus praleido dirbdami su
kompozitore Nijole Sinkevičiūte,
kuri rasdavo laiko užsukti į Jurbarką keliaudama tarp savo darbų iš
Vilniaus į Klaipėdą. „Nepadarėme
visko, ką sumanė kompozitorė,
nesame profesionalūs dainininkai,
tačiau labai daug išmokome, pamatėme, kaip statoma spektaklio
muzikinė dalis“, – sako D. Budrytė-Samienė.
Po įsimintino spektaklio žiūrovai galėjo pabendrauti ir su pačiu
„Camino vainikas“ autoriumi.
Režisierės D. Budrytės-Samienės
kalbinamas poetas ir vertėjas
A. Gailius nuoširdžiai pasakojo
apie vertėjo darbo specifiką, apie
Jurbarko kraštą, kuriame praleido vos kelerius vaikystės metus,
ir apie Šv. Jokūbo kelią, kuris ir
paskatino parašyti garsiuosius
sonetus.

parodyti jų kūrinius ir talentus“,
– sako teatro režisierė.
Kovo 24 d. numatomas renginys
„60. Ačiū“, kuriame bus pagerbti
teatro veteranai. „Teatre vaidina
veteranų veteranai, pradėję savo
artisto kelią prieš kelis dešimtmečius. Pakviesime juos su šeimomis,
draugais, skirsime jiems dainas ir
padėkas. Jie mums labai svarbūs.
Pagerbti senuosius aktorius kviesime visą Jurbarko bendruomenę“,
– kviečia D. Budrytė-Samienė.
Renginyje bus pagerbti iki šiol
teatro spektakliuose pasirodantys Birutė Skandūnienė, Adelė
Zubačiova, Danutė Mikelaitienė,
Anicetas Masaitis, Juozas Kovera,
Juozas Karvauskas ir Laimutė
Ašmonaitienė. Šie aktoriai teatre
dirbti pradėjo dar jam vadovaujant
režisieriui Algirdui Pauliukaičiui.
Kovo 26 d. bus minima Teatro
diena ir tradiciškai įteikiamos
„Vandens“ nominacijos. „Šiemet
orientuosimės į Jurbarką kaip
muzikų kraštą. Jų turime daug,
bet neatsimename, neišnaudojame

jų kūrybinio palikimo. Tai – trys
broliai Sodeikos, operos solistas
Vladas Baltrušaitis, Stasys Šimkus,
Juozas Gudavičius, Vytautas Žilius, Juozas Indra, Antanas Šabaniauskas. Ir turime profesionalaus
teatro įkūrėją K. Glinskį. Taip tarsi
jungiasi muzika ir teatras“, – svarsto D. Budrytė-Samienė.
Teatro dienos renginį ves taip
pat Jurbarko rajone šaknų turintis
aktorius Andrius Bialobžeskis. Tai
bus muzikos ir teatro vakaras.

Festivalio metai
Puoselėdamas kraštiečių kultūrinį palikimą teatras atviras visoms
meno kryptims ir turi daugybę
draugų įvairiose pasaulio šalyse.
Rudenį teatras planuoja į Jurbarką
pakviesti muzikinį trio iš Vienos,
kuriame groja kroatas, japonė ir
lietuvaitė.
Jurbarko teatras turi tradiciją
rengti teatro festivalius. Kažkada
buvo „Žiobrinė“, „Bielskynė“, o
2001 m. atsirado pirmasis „Sen-

Dėmesys saviems
„Teatro jubiliejui skirtų renginių ciklas vyks visus metus. Mes
orientuojamės į regiono kultūrą
ir profesionalaus meno sklaidą.
Teatro misija – kelti regiono meno
apraiškas, kad žmonės sužinotų
apie savo krašto kūrėjus. Taip pat
kelti kultūrinį išprusimą pristatant
profesionalų kūrybą“, – sako D.
Budrytė-Samienė. Norėdamas
pasiūlyti kuo daugiau kokybiškų
renginių teatras parengė projektą
ir gavo finansavimą iš Kultūros
tarybos.
Nauji renginiai žiūrovų lauks
jau netrukus. Kovo 13 d. teatras
pakvies į aktoriaus ir teatro režisierės padėjėjo Raimondo Butkaus knygos „Nuotrauka dembelio
albumui“ pristatymą. Tuo pačiu
bus surengta ir kitų teatro aktorių
kūrybos darbų paroda. „Mūsų
teatro aktoriai labai talentingi:
piešia, lipdo, siuvinėja, gamina
papuošalus, dainuoja. Norime

Naujausias teatro pastatymas – poezijos spektaklis „Camino vainikas“.
A. Sinkaus nuotr.

jorų“ festivalis. Į teatrą atėjus
jaunimui po dvejų metų festivalis
pakrikštytas „Senjorai ir jaunystė“.
2016 m. įvyko jubiliejinis X festivalis, kuriame prisiminti iš mūsų
krašto kilę žymūs žmonės ir kviesta
pabendrauti su išeiviais.
Šių metų festivalis vyks rugsėjo
pabaigoje ir džiugins gausia ir įdomia programa. Jurbarkiečiams bus
parodytas Vilniaus mažojo teatro
spektaklis apie aktorę Moniką
Mironaitę „Lietuviškoji Nora“.
Mėgėjų teatro festivalio rėmuose
tikimasi pristatyti Priekulės Ernsto
Vicherto teatro spektaklį „Šaktarpis“, pastatytą pagal D. Budrytės –
Samienės inscenizaciją bei puikiai
įvertintą Lietuvos suaugusiųjų
mėgėjų teatrų apžiūroje-šventėje
„Atspindžiai“.
„Kadangi festivalis yra „Senjorai
ir jaunystė“, kviečiame ir Vilniaus
Vytauto Didžiojo gimnazijos moksleivių teatrą. Tikimės sulaukti svečių iš Birštono, Lenkijos. Programą
dar dėliojame“, – sako festivalio
sumanytoja D. Budrytė-Samienė.
Festivalyje tikrai bus svečių iš
Amerikos, Medisono, tik dar nežinia, ar atvyks teatro trupė, ar bus
pristatytas solo spektaklis.
Festivalyje vyks įdomios diskusijos, susitikimai. Tikimasi surengti
susitikimus su Klaipėdos universiteto dekanu, baltų kultūros žinovu,
aktoriumi ir muzikantu profesoriumi dr. Rimantu Balsiu, teatro ir
kino režisieriumi Vytautu Balsiu,
režisieriumi Gyčiu Padegimu.

Kviečia ir jaunimą
Pristatydami K. Glinskio teatro
planus režisierė D. Budrytė-Samienė, režisierės padėjėjas R.
Buitkus ir pastatymo dalies vadovė
Indrė Kateivė tikino, kad Jurbarke yra ratas žmonių, kuriems
teatras labiau reikalingas, tačiau
norėtųsi, kad juo susidomėtų ir
jauni žmonės. „Teatras atliepia
vyresnių žmonių interesus, tačiau
norime teisingose vėžėse laikyti ir
intelektualų Jurbarko jaunimą“, –
sako D. Budrytė-Samienė. Teatro
renginiai itin naudingi plečiant
akiratį ir norint sužinoti apie savo
krašto kūrėjus.
Konstantino Glinskio teatre
vaidina įvairaus amžiaus aktoriai
– nuo pačių mažiausių iki garbingų
senjorų. Šiuo metu teatre yra 43
nariai. „Mūsų artistai vaidina laisvu laiku nuo darbų. Laiko tenka
skirti ne tik spektakliams, bet ir
repeticijoms. Esu labai dėkinga
jiems už teatrui skiriamą laiką ir
negaliu prašyti spektaklius rodyti
dar dažniau. Šiuo metu turime
penkis „einamus“ spektaklius. Ir
jie reikalauja labai daug laiko“, –
sako teatro režisierė.
Šiuo metu teatras vaidina istorinę pasaką vaikams „Rimas pas
Kęstutį“, miuziklą „Prieš srovę“,
publicistinį spektaklį „Tiltai į tėviškę“, komediją „Moters kerštas“
ir naujausią poezijos spektaklį
„Camino vainikas“.
Jurbarko kultūros centro Konstantino Glinskio teatras savo veikla ir turiniu seniai išaugo mėgėjų
teatro marškinius ir savo žiūrovus
kviečia į sudėtingus, įdomius ir
profesionalius spektaklius. Artistams labai svarbus grįžtamasis
ryšys, todėl visi jurbarkiečiai ir
miesto svečiai labai laukiami
kiekviename teatro spektaklyje ir
renginyje.
Jūratė STANAITIENĖ
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Galutiniai rinkimų
rezultatai – po antrojo turo
Atkelta iš 1 psl.
D. Rybakovo nuomone, vertinant šių rinkimų rezultatus, galima
suburti stiprią, dirbančią daugumą,
kuriai rūpėtų rajono reikalai.
Apie darbą valdančioje daugumoje kalba ir Valstiečių ir žaliųjų
sąjungos Jurbarko skyriaus pirmininkas Donatas Jackis, tačiau
atmeta bet kokias „naktines koalicijas“. „Vyksta diskusijos, dėliojamos pozicijos, tačiau galutiniai
sprendimai bus priimti po antrojo
merų rinkimų turo“, – kalbėjo D.
Jackis.
Skyriaus suburti kandidatai į
savivaldybės tarybos narius pelnė
rinkėjų pasitikėjimą ir pateisino lūkesčius. „Valstiečiai“ padvigubino
rezultatą – dabar rajono taryboje
turėję du atstovus sekmadienį
laimėjo keturis mandatus.
Keturias vietas Jurbarko r. savivaldybės taryboje turės ir liberalai,
tačiau tai vienu mandatu mažiau
nei praėjusią kadenciją. Kur kas
mažiau rinkėjų simpatijų sulaukė
socialdemokratai, praradę net du
mandatus ir nuo penkių vietų taryboje „susitraukę“ iki trijų.
Po dvi vietas savivaldybės taryboje laimėjo trys rinkiminės kampanijos dalyviai: visuomeniniai rinkimų
komitetai „Jurbarko kraštui“ ir „K.
Šimkaus komanda „Už Jurbarko

Į Jurbarko r.
savivaldybės tarybą
išrinkti
Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai
Daivaras RYBAKOVAS
Darius JUODAITIS
Gražvydas AŽNA
Audronė KURIENĖ
Egidijus GIEDRAITIS
Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis
Gvidas BYČIUS
Liudmila NORKAITIENĖ
Vidmantas JUZĖNAS
Remigijus BRAZAITIS
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga
Donatas JACKIS
Raimundas JOVARAUSKAS
Kasparas JUREVIČIUS
Kęstutis NAUJOKAS
Lietuvos socialdemokratų
partija
Vida REKEŠIENĖ
Darius VIRVILAS
Audronis ZAIRYS
Visuomeninis rinkimų
komitetas „Jurbarko kraštui“
Zita SOROKIENĖ
Gintaris STOŠKUS
Partija Tvarka ir teisingumas
Algirdas GUDAITIS
Genė GUDAITIENĖ
Visuomeninis rinkimų
komitetas „K. Šimkaus
komanda
„Už Jurbarko kraštą“
Kazimieras ŠIMKUS
Petras VAINAUSKAS
Darbo partija
Vilma VENSLAUSKIENĖ
Lietuvos socialdemokratų
darbo partija
Inga MOLEVAITĖ

Savivaldybės tarybos narių-merų I turo rinkimų rezultatai

kraštą“ bei partija Tvarka ir teisingumas. Pastarosios rezultatas
išliko toks pat, kaip ir per 2015 m.
savivaldos rinkimus.
Dvi partijos – Darbo partija ir
prieš rinkimus startavęs Socialdemokratų darbo partijos Jurbarko
skyrius – rajono taryboje turės po
vieną atstovą.

Naujų pavardžių –
nedaug
Nors partijų iškovotų mandatų
skaičius keičiasi, naujų veidų
savivaldybės taryboje nedaug. Politiko karjerą po priesaikos pradės
konservatorius Gražvydas Ažna.
Antras konservatorių sąraše buvęs
ir šią poziciją po rinkimų išlaikęs
Darius Juodaitis tarybos nariu
anksčiau išrinktas nebuvo, bet dirbo savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoju, priklausė
valdančiąjai koalicijai, todėl jam
tarybos virtuvė jau žinoma. Į tarybą patekę D. Rybakovas, Audronė
Kurienė ir Egidijus Giedraitis yra
šios kadencijos tarybos nariai.
Keturis mandatus laimėjusio
Liberalų sąjūdžio sąraše visos pavardės – tos pačios: Gvidas Byčius,
Liudmila Norkaitienė, Vidmantas
Juzėnas ir Remigijus Brazaitis.

Valstiečių ir žaliųjų sąjungai taryboje atstovaus dabartiniai tarybos
nariai D. Jackis ir Kasparas Jurevičius, anksčiau buvęs tarybos nariu
Kęstutis Naujokas. Vienintelė
nauja šiame sąraše yra Raimundo
Jovarausko pavardė.
Tris vietas turėsiančių socialdemokratų sąraše – Vida Rekešienė,
Darius Virvilas ir iki šiol tarybos
nariu nebuvęs Audronis Zairys,
šios partijos skyriaus pirmininkas.
Daugiausia rinkėjų balsų gavusi
visuomeninio komiteto „Jurbarko
kraštui“ kandidatė Zita Sorokienė
yra šios kadencijos tarybos narė.
Antrą mandatą pelnė Gintaris
Stoškus, dirbęs 2011-2015 m. kadencijos taryboje.
Antrasis rinkimų komitetas „K.
Šimkaus komanda „Už Jurbarko
kraštą“ į tarybą duris atvėrė taip
pat dabartiniams politikams –
anksčiau buvusiam socialdemokratui Kazimierui Šimkui ir Darbo
partijai atstovavusiam Petrui
Vainauskui.
Partijos Tvarka ir teisingumas
būsimų tarybos narių sąraše taip
pat nieko naujo – partijai savivaldybės taryboje atstovaus sutuoktiniai Algirdas ir Genė Gudaičiai.
Liūdno politinio likimo savivaldybės taryboje ištiktos Darbo parti-

jos vienintelis mandatas atiteko
dabartinei tarybos narei Vilmai
Venslauskienei. Priminsime, kad
2015 m. ši partija rajono taryboje
buvo laimėjusi net keturias vietas,
tačiau trys jos nariai per kadenciją
paliko „darbiečių“ gretas.
Rinkimų naujokams – Socialdemokratų darbo partijos Jurbarko
skyriui – rajono taryboje atstovaus pirmą kartą išrinkta Inga
Molevaitė.

Kandidatų
į merus rikiuotė
Sekmadienį paaiškėjo kaip rajono gyventojai vertina į merus kandidatavusius politikus. Liberalų
sąjūdžio kandidatu į savivaldybės
merus iškeltas Ričardas Juška
sulaukė didžiausio rinkėjų pasitikėjimo. Už jį balsavo 32,95 proc.
balsavusių rinkėjų, atiduodami
3695 balsus. Antras – Jurbarko
r. savivaldybės meras Skirmantas
Mockevičius, surinkęs 2474 balsus
ir kartu su R. Juška patekęs į antrąjį rinkimų turą.
Tėvynės sąjungos-Lietuvos
krikščionių demokratų kandidatas
Daivaras Rybakovas liko trečias,
surinkęs 1502 balsus.
Likusiųjų kandidatų gautų balsų

Bilietai
parduodami
Jurbarko krašto
muziejuje

kraitis jau gerokai mažesnis. Ketvirtoje vietoje – Socialdemokratų
darbo partijos Jurbarko skyriaus
pirmininkas Gintaras Kasputis,
penktas – visuomeninio rinkimų
komiteto „Jurbarko kraštui“ iškeltas Gintaris Stoškus. Šeštas
liko partijos Tvarka ir teisingumas kandidatas į merus Algirdas
Gudaitis ir mažiausiai rinkėjai
pasitikėjimo balsų skyrė socialdemokratų kandidatei, dabartinei savivaldybės administracijos
direktorei Vidai Rekešienei. Ji
surinko 745 balsus (6,64 proc. nuo
dalyvavusių rinkėjų skaičiaus) ir
patvirtino, kad pačių politikų prieš
rinkimus organizuojamos ir skelbiamos apklausos yra nieko vertos.
Socialdemokratų rinkiminiame
leidinyje buvo platinama apklausa, kurios rezultatai palankiausi
buvo būtent socialdemokratų
kandidatei.
Teisę balsuoti savivaldos rinkimuose turėjo 24097 rajono
gyventojai. Rinkimuose dalyvavo
11214 rinkėjų (46,54 proc.). Balsuojant už merus, buvo sugadinta
286 biuleteniai, kitų tarybos narių
rinkimuose negaliojančiais pripažinti 620 biuletenių.
Jolita PILECKIENĖ
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karves, bulius, telyčias.

Greitai paima, moka iš karto. Taip
pat atliekame skerdimo paslaugą.

Tel. 8 616 21 993.

SUPERKAME
MIŠKUS.
Mokame iki 15000 Eur/ha.

Tel. 8 602 62 032.

KAINOS JURBARKO
TURGUJE
KOVO 2 d.

Prekė Matas
Kaina Eur
Kviečiai (50 kg)
10
Miežiai (50 kg)
10
Kvietrugiai (50 kg)
10
Bulvės (10 kg)
2–3
Gūžiniai kopūstai (1 kg)
0,4
Rauginti kopūstai (1 kg)
1
Rauginti agurkai (1 kg)
2
Morkos (1 kg)
0,5
Burokėliai (1 kg)
0,4
Svogūnai (1 kg)
0,5
Česnakai (1 vnt.)
0,5
Obuoliai (1 kg)
0,5
Pupelės (1 kg)
2
Lazdynų riešutai (1 kg)
4
Šviežias pienas (1 l)
0,6
Grietinė (1 l)
3,9
Sviestas (1 kg)
8–9
Varškė (1 kg)
2,8
Varškės sūris (1 kg)
3,4–3,7
Švieži lašiniai (1 kg)
3,8
Rūkyti lašiniai (1 kg)
4,5
Kiaulienos kumpis (1 kg)
3,8
Rūkytas kumpis (1 kg)
5–5,4
Kiaulienos sprandinė (1 kg) 4,7
Kiaulienos nugarinė (1 kg) 4,8
Šviežios dešrelės (1 kg)
4,2
Skilandinė dešra (1 kg)
9,1
Naminiai kiaušiniai (10 vnt.) 2
Medus (0,5 l)
4
Silkės (1 kg)
2,8
Sėmenų aliejus (0,5 l)
5
Švieži karpiai (1 kg)
4

Jurbarko rajono laikraštis

PA R D U O D A

Veršelius didžiausiomis kainomis
(auginti). Mokame 6–21 proc.
PVM. Išregistruojame vet. tarnyboje. Tel.: 77 366, 8 687 41 542, 8
612 44 373.

V. Sutkaičio IĮ įvairius veršelius
auginti, pienines telyčaites (1,4
Eur/kg), prieauglį. Moka 6–21%
PVM, išregistruoja, atsiskaito iš
karto. Dirba kasdien. Tel.: 8 655
44 847.

UAB „GALVIJŲ EKSPORTAS“
aukščiausiomis kainomis – pienu girdomus įvairius buliukus ir
telyčaites, „belgus“. Moka 6-21
proc. PVM. Sveria el. svarstyklėmis. Tel. 8 601 38 872.

Kiaules, karves (lengvai traumuotas), galvijų prieauglį. Sveriame.
Pasiimame patys. Dirbame kasdien. Tel. 8 688 26 782.

Kiaules, veršelius, avis. Tel. 8 635
09 008.

Brangiai visoje Lietuvoje superkame karves, bulius, telyčias.
Vežame į užsienį, atsiskaitome
vietoje. Tel. 8 615 28 106.

Įmonė brangiai galvijus, atsiskaitome iš karto, išsivežame. Tel.: 8
686 54 826, 8 684 40 534.

Gero (mėsos kombinatų kainomis), lieso įmitimo ir traumuotus
galvijus, taip pat arklius. Tel. 8
616 43 646.

Automobilius, autobusus, sunkvežimius, visureigius. Važiuojančius ir nevažiuojančius.
Pasiimame jums patogiu laiku.
Tel. 8 625 08 683.

Automobilius, sunkvežimius,
mikroautobusus, motociklus,
keturračius, priekabas. Gali būti
daužti, nevažiuojantys. Atsiskaitau iš karto, sutvarkau dokumentus. Tel. 8 658 07 503.

Šiaudus, šieną ir šienainį nuo 40
rulonų. Skambinti darbo valandomis. Tel. 8 673 51 478.

Brangiai mišką išsikirsti arba su
žeme. Atsiskaitome iš karto. Tel.
8 647 42 210.

Mišką. Mokame iki 10000 Eur/ha.
Darome miškotvarkos projektus. Padedame sutvarkyti visus
teisinius dokumentus. Tel. 8 616
75 112.

Briedžių, elnių ragus. Tel. 8 630
62 425.

Ąžuolų, uosių, eglių, pušų rąstus,
stačią mišką su žeme. Atsiskaitome iš karto. Tel. 8 607 13 955.

Palankiomis kainomis grūdus.
Sudarome išankstines sutartis
2019 metų derliui. Tel. 8 675 38
734.

1 kambario butą Užtvankos g.,
Jurbarkuose (yra internetas).
Kaina sutartinė. Tel. 8 678 32 548.

Rankinę žolės sėjamąją, melasą,
220-380 V grūdų malūnus, traiškytuvus, burokų tarkas, pieno
separatorius, sviestamušes,
melžimo aparatus, šakų smulkintuvus (benzinas), didmaišius,
suvirinimo aparatus 220V, kempus, ventiliatorius, 200-600-1000 l
plastmasines talpas, hidraulinius
vežimėlius paletėms, daugiamečių žolių sėklas. Pristatome. Tel.
8 658 97 372.

Malkas: beržines, uosines, juodalksnių, ąžuolines. Supjaustytas
kaladėlėmis arba kapotos. Tel. 8
627 39 559.

Kaladukais pjaustytas malkas
(mišrūs lapuočiai). Greitas pristatymas. Tel. 8 607 88 448.

Juodalksnių, beržines, uosines,
ąžuolines malkas kaladėlėmis
ir sukapotas. Pristatome per 2-3
dienas, vežame nuo 10 m. Tel. 8
676 12 020.

Ąžuolines, uosines, beržines,
juodalksnių malkas. Supjaustytos trinkelėmis, gali būti ir suskaldytos. Pristatome tą pačią dieną.
Tel. 8 610 19 170.

Malkas (skaldytas, kaladėlėmis,
rąstais). Beržinės, juodalksnių,
ąžuolinės, eglinės, pušinės. Tel.
8 634 09 998.

Juodalksnių ir kitokias malkas.
Atvežimas nemokamas. Tel. 8
633 61 142.

Įvairias malkas. Atvežimas nemokamas. Tel. 8 698 33 190.

Akmens anglis, baltarusiškus
durpių briketus, lapuočių pjuvenų briketus. Atvežame. Tel. 8 686
09 222.

Sausas skaldytas malkas, beržines atraižas pakais, apdailas šuliniams, medinius lauko tualetus,
voljerus šunims. Tel. 8 648 61 061.

Lauko dailylentes, terasines lentas, statybinę medieną (viengubo, dvigubo pjovimo), konstrukcinę obliuotą medieną, atraižas.
Tel. 8 657 58 140.

Daugiamečių žolių sėklas. Per valomąją „Petkus“ švariai išvalytus
vasarinius kviečius, kvietrugius,
miežius, avižas, mišinius, pelėžirnius, vikius, žirnius, beicuojame.
Atvykstame į namus, atvežame.
Tel. 8 651 49 996.

Automobilį „Audi A4 AVANT“
(1,9 l, TDI, 81 kW., 1997 m., TA,
draudimas, mėlyna), savadarbę
priekabą (2x3 m), medžio obliavimo stakles. Tel. 8 612 81 298.

UAB „VILMILDA“

BRANGIAI PERKA GALVIJUS
• mėsinius iki 1,7 Eur/kg,
• juodmargius iki 1,5 Eur/kg,
• telyčias iki 1,45 Eur/kg,
• karves iki 1,3 Eur/kg,
• prieauglį nuo 100 iki 400 kg
auginti.
Mokame PVM.

Tel. 8 601 34 337, 8 611 22 874.

KAUNO G. 36, 74125 JURBARKAS

www.jurbarkosviesa.lt
Steigėjas ir leidėjas –
UAB „JURBARKO ŠVIESA“.

Į VA I R Ū S
Kaminai: pristatomieji, dujiniai.
Valymas, įdėklai, mūrijimas,
remontas. Išrašome pažymas.
Garantija. Tel. 8 639 24 524.

Paminklai, akmens gaminiai, visi
kapų darbai. Tel. 8 609 16 323.

Direktorius-redaktorius Gintautas ŠIMBORAS – 51 474, 8 699 60 782.
Redaktoriaus pavaduotoja Jolita PILECKIENĖ – 8 640 35 474.
Korespondentai:
Lukas PILECKAS – 8 655 41 017.
Jūratė STANAITIENĖ – 8 650 75 335.
Reklamos vadybininkė Gabrielė STULGINSKYTĖ – 51 130, 8 656 95 335.

Viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės administracija skelbia
antrą nereikalingo, netinkamo naudoti turto pardavimo viešąjį
aukcioną, kuris vyks 2019 m. kovo 26 d. 10 val. viešosios įstaigos
Jurbarko ligoninės patalpose, Vydūno g. 56, Jurbarke. Paraiškos
priimamos 10 darbo dienų nuo paskelbimo spaudoje Vydūno g.
56, Jurbarke, sekretoriate, tel. 8 682 32 363 arba el. p. archyvas@
jurbarkoligonine.lt.
Parduodamas nenaudojamas ilgalaikis turtas – automobilis „AUDI
A6“, 2005 m. su variklio defektu, dyzelis. Pradinė pardavimo kaina
mažinama 30% – 2332,00 Eur.
Turtą apžiūrėti galima 2019 m. kovo 12-22 dienomis nuo 9 iki 12
val., dėl automobilio apžiūros atsakingas asmuo – vairuotojas V.
Štrekis, tel. 8 687 91 319.
Už nupirktą turtą atsiskaitoma pavedimu per tris darbo dienas po
aukciono. Aukciono dalyvio bilieto kaina – 10 Eur, aukciono žiūrovo
bilieto kaina – 5 Eur. (Už bilietus mokėti į AB Swedbank sąskaitą Nr.
LT687300010112950676 arba į viešosios įstaigos Jurbarko ligoninės
kasą). Pinigai už dalyvio ar žiūrovo bilietus negrąžinami.

ŽYMĖTAS DYZELINAS.
Krosnių kuras, dyzelinas, benzinas.
UAB „Andopas“, Mažeikiai.
Tel. 8 612 32 910, faks. (8 443) 98 561.

Medienos apdirbimo įmonei reikalingas
šaltkalvis-remontininkas.
Adresas: Statybininkų g. 2B, Jurbarkas. Tel. 8 686 14 585.

AUTODETALIŲ PARDUOTUVĖ

AUTOSERVISAS

• Ruošiame automobilius techninei apžiūrai.
• Dyzelinių siurblių, sankabų remontas.
• Stabdžių sistemų remontas.
• Variklių, važiuoklių remontas, suvirinimas.

JAU TURIME AKUMULIATORIŲ
KETURRAČIAMS, MOTOROLERIAMS
IR ŽOLIAPJOVĖMS

Svajų g. 1, Jurbarkas, tel.: (8 447) 53 933, 8 614 37 884.

Nebrangiai atvežame kokybišką žvyrą, smėlį, plautą smėlį,
skaldą, akmenukus, juodžemį,
asfalto drožles ir kt. (5-10-1225 t). Savivarčių nuoma. www.
nprekyba.lt Tel. 8 662 44 940.

Greitai ir kokybiškai įstatome
įdėklus į kaminus. Pristatomi
apšiltinti kaminai. Tel.: 8 610 85
100, 8 634 64 490.

Nestandartiniai baldai. Gaminame spintas, virtuvės, prieškambario baldus. Prekyba išsimokėtinai. Projektavimas, montavimas
nemokamas. Tel. 8 607 00 573.

Nebrangiai gaminame spintas
stumdomomis durimis, virtuvės
baldus, rašomuosius stalus, komodas. Tel. 8 699 48 772.

Žmogus ieško gyvenamojo ploto (namo dalies arba buto). Be
žalingų įpročių. Jurbarko mieste
ar priemiestyje. Tel. 8 650 34 670.

Atlieku visus statybos, remonto,
elektros, santechnikos darbus.
Tel. 8 654 27 581.

Ieškote patikimo darbo užsienyje? Įsidarbinkite namų
tvarkytoja(-u) Anglijoje. 100 proc.
garantija, jokių įdarbinimo mokesčių. Amžius neribojamas,
kalba nebūtina. Tel. 8 672 41 083,
www.superdarbas.com.

Dovanoju juodą, mažą 8 mėnesių
šuniuką. Tel. 8 695 19 298.

buldozerio,
ekskavatoriaus
sunkvežimio
ir tralo paslaugos

Tel. 8 675 16 570.

BRANGIAI PERKA

PERKA
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UAB „Žvyrkelis“
PARDUODA

• statybinį smėlį – 3 Eur/t
• smulkų žvyrą – 4,5 Eur/t
• gali atvežti iki 25 t – 0,65 Eur/km
• NUOMOJA autokraną

Tel. (8 610) 39 925
(Jurbarkas)

Atsisveikinimo
valanda



Redakcija nuoširdžiai
užjaučia velionių šeimas
ir jų artimuosius.

Jurbarko m.
Leonas Galbuogis
1951 11 15 – 2019 03 02

Dėl ilgamečio buvusio VĮ Raseinių miškų urėdijos darbuotojo
Justino MARKŠAIČIO mirties nuoširdžią užuojautą reiškiame
šeimai ir visiems artimiesiems.
Buvę Birbiliškės girininkijos darbuotojai
Steigimo liudijimas Nr. 051. Indeksas 606.
2 spaudos lankai. Tiražas 2990 egz.
Tiražas deklaruojamas Kultūros ministerijai. www.lrkm.lt
Maketavo UAB „Jurbarko šviesa“.
Spausdino „Lietuvos ryto“ spaustuvė, Kauno g. 51, 21372 Vievis.

Buhalterija – UAB „Paslaugos Jūsų verslui“. Tel. 8 655 33 393.

Leidėjas yra Nacionalinės rajonų ir miestų laikraščių
leidėjų (NRMLL) asociacijos narys.

Bendras tel. (8 447) 51 130.
El. paštas redakcija@jurbarkosviesa.lt

Redakcija pasilieka teisę tekstus redaguoti. Už skelbimų, reklamos
turinį ir TV programų pakeitimus leidėjas neatsako.
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2019 metų kovo 6 d., trečiadienis, Nr. 17 (8338)

Geros
dienos!
KOVAS

SPORTAS

Krepšininkų rankose –
istorinė galimybė
Atkelta iš 1 psl.

KOVO 6 D.

Vardadienius švenčia
Gerasimas, Norvilas, Raminta,
Rožė.
Saulė teka
7.00
Leidžiasi
18.02
Dienos ilgumas 11.02
Jaunatis.
KOVO 7 D.
Felicita, Rimtautas, Galmantė,
Tomas, Laima.
KOVO 8 D.
Vydminas, Gaudvilė, Beata.
Tiražo Nr. 1195
Data: 2019 03 03

TELELOTO
Visa lentelė – 380173 Eur.
Įstrižainės – 36,5 Eur.
Eilutė – 2,5 Eur.
Keturi kampai – 1 Eur.
69 33 48 50 54 75 12 58 60 09 57
43 52 38 66 22 72 61 36 07 73
67 56 63 04 06 49 23 14 51 29
44 17 05 70 59 53 35 >> keturi
kampai, eilutė, įstrižainės
>> 65 31 20 55 02 01 24 >>
visa lentelė.
Papildomi prizai:
Automobilis VW GOLF
S-VAN 0666410, 0337158,
0346013, 0409829, 0496899.
Automobilis VW TOUAREG
0227722.
Dviratis Azimut Classic 28“
045*985, 029*739.
Hamakas Spokey Zuni
049*457, 013*772, 021*211,
046*444, 009*741, 05**119.
Išmanioji apyrankė Xiaomi
02**257.
Išmanusis tel. SAMSUNG J4
Plus 047*552.
Langų valyt. Karcher WV2
Premium 024*805, 028*482,
053*437, 064*204, 032*337.
Lauko kepsninė Mustang 43cm
05**066.
Plančet. kompiuteris LENOVO
E7 021*961, 015*547.
Trintuvas Nutribulet 600
063*128, 067*428, 061*068,
037*259, 039*334.
Pakvietimas į TV studiją:
008*105, 050*652,
022*350, 033*206.
Prognozė: Aukso puode bus –
380000 Eur.

DIENOS MINTIS
Niekuomet laimė nėra iškėlusi žmogaus į tokią aukštumą,
kad jam nebūtų reikėję draugo.
Seneka

NUSIŠYPSOKITE
Parėjusi namo žmona sako:
– Bangusis, gydytojas man
sakė: jei noriu visiškai pasveikti,
turiu mėnesį praleisti prie jūros,
mėnesį – kalnuose ir mėnesį
kaime. Kur mes vyksime pirmiausia?
– Pas kitą gydytoją!

Per šias varžybas komandos
vidurio puolėjas prie „Jurbarko“
sąskaitos pridėjo 19 taškų, atkovojo keturis kamuolius ir pelnė 18
naudingumo balų.
Pačios rungtynės su radviliškiečiais klostėsi beveik taškas į tašką.
Du pirmus kėlinius jurbarkiečiai
laimėjo rezultatu 18:17 ir 20:16.
Tačiau trečiajame kėlinyje priešininkai perėmė iniciatyvą – laimėjo
ketvirtį 11:20. Paskutiniame kėlinyje jurbarkiečiams teko priešininkus
vytis. Tai jie padarė sėkmingai
– 20:14.
„Nesu tritaškių specialistas,
tačiau keletą kartų yra pavykę
nustebinti žiūrovus įspūdingais
metimais. Nors šios rungtynės
jau nebuvo labai svarbios, esame
užsitikrinę pogrupio lyderių vardą,
tačiau būtent dėl to ir reikėjo kovoti iki galo. Pergalės visada reikia.
Laukia atkrentamosios, komanda
dar turi ką tobulinti, tačiau tikiuosi,
kad viskas bus gerai“, – po rungtynių sakė D. Šemeklis.
Likus trejoms rungtynėms iki
reguliariojo sezono pabaigos jurbarkiečiams buvo būtina aikštelėje
savo pranašumą užsitikrinti mažiausiai dukart. To reikėjo norint
išlikti aukščiausioje B diviziono A
grupės turnyrinės lentelės vietoje.
Pogrupio lyderių pozicija komandai leido prašokti šešioliktfinalį
ir keliauti tiesiai ant aštunfinalio
laiptelio.
Tačiau prieš tai „Jurbarkui“

Per reguliarųjį sezoną „Jurbarko“ krepšininkai ne tik iškovojo rekordiškai daug pergalių, bet ir dovanojo žiūrovams daug įspūdingų dvikovų,
kurių baigtis paaiškėdavo tik paskutinėmis sekundėmis. L. Pilecko nuotr.

namų salėje kovo 1-ąją teko įveikti
Gargždų SC „Led Head“ komandą. Pergalę pavyko užsitikrinti rezultatu 87-84 (22:23, 18:24, 24:18,
23:19).
„Devyniolikta pergalė sezone
įrodė komandos pajėgumą. Mus
lydėjo sėkmė, kai trejas pastarąsias

rungtynes laimėjome paskutiniais
metimais, rodėme, kad kolektyviai
gebame žaisti rungtynių pabaigoje,
kas tolimesniuose etapuose tikrai
pravers. Pirmoje rungtynių pusėje
buvome lyg nesavi, tačiau antroji
dalis turėjo būti daug įdomesnė susirinkusiems žiūrovams, kur krep-

šininkai žaidė su daugiau energijos
ir emocijų“, – sakė „Jurbarko“ vyr.
treneris Julius Demenius.
Dvikovoje prieš gargždiškius
geriausiai pasirodė 32 taškus (8
tritaškiai) pelnęs ir 35 naudingumo
balus surinkęs Lukas Žukauskas ir
21 tašką įmetęs, keturis kamuolius
atkovojęs ir 18 naudingumo balų
surinkęs Ričardas Verbickas.
Vasario 22-ąją „Jurbarkas“ išvykoje įveikė Mažeikių „SM-Dubgiris“ rezultatu 87:86 (22:18, 20:19,
17:28, 28:21).
„Mažeikiuose visus šešis likusius
komandos draugus ir aštuonis
Jurbarko komandą atvykusius
palaikyti sirgalius į euforiją pasiuntęs ir pakartotinės peržiūros
pareikalavęs Luko Žukausko metimas persvėrė rezultatą ir leido iš
Žemaitijos parsivežti pergalę, kuri
likus dar dviems rungtynėms iki
reguliaraus sezono galo „Jurbarko“
komandai užtikrino pirmąją vietą
iš dvylikos galimų B dviziono A
grupėje. Tokio reguliaraus sezono
finišo Jurbarko miesto krepšinio
komandos istorijoje dar nebuvo“,
– pasakojo J. Demenius.
Dar prieš tai, vasario 16-ąją,
„Jurbarkas“ rezultatu 82:81 (17:26,
23:12, 21:19, 21:24). įveikė Šiaulių
KA „Saulė“-SG-ASKA.
Kada prasidės šešioliktuko susitikimai – kol kas neaišku. Tačiau
sėkmės atveju „Jurbarkui“ iki svajonės – kelialapio į RKL A grupę,
teks sužaisti trejas pergalingas
rungtynes.
Lukas PILECKAS

Futbolo kovos – finišo tiesiojoje

Kovo 2-ąją Antano Giedraičio-Giedriaus sporto salėje vyko aršios
futbolo dvikovos. Rajono salės futbolo pirmenybių reguliariojo sezono finišo tiesiojoje komandos gerbėjams dovanojo triuškinančių
pergalių.
Šeštajame pirmenybių ture Kauno „Linksmakalnis“ aikštelėje nušlavė „Skirsnemunę“. Priešininkus
svečiai įveikė rezultatu 15:1 (10:0).
Antrosiose rungtynėse jėgos
buvo apylygės. Jurbarko „Ąžuolas“
su Tauragės „Norlin“ susitikimą
baigė be pergalės – 2:2 (1:1).
Trečiosiose rungtynėse „Tauragė“ rezultatu 8:5 (3:1) įveikė „LDK
Kęstučio MPB“.
Paskutiniame susitikime dėl

lyderių klausimų taip pat nekilo.
Jurbarko „Imsrė“ 5:0 (5:0) nugalėjo Kauno „Antakalnio parką“.
Po šešių turų įvarčių rekordą
turi „Linksmakalnio“ futbolininkas
Mindaugas Zlatkus. Sportininko
sąskaitoje – 19 taiklių spyrių.
Antrąją, trečiąją ir ketvirtąją vietas dalijasi po 11 įvarčių pelnę Salvijus Vidrinskas iš „Ąžuolo“, Nerijus
Norkus iš „Tauragės“, Arnoldas
Stakionis iš „Linksmakalnio“.

Sekmadienį sužaistos Jurbarko
krepšinio lygos (JKL) ketvirtfinalio rungtynės. Po šių susitikimų
paaiškėjo komandų poros, kurios
susitiks kovo 17-ąją vyksiančiame
pusfinalyje.
Ketvirtfinalio susitikimas tarp
„Euros“ ir „ZTS“ baigėsi pastarosios ekipos naudai – 89:76.
„Vilko“ komanda bilietą į pusfinalį užsitikrino rezultatu 106:70
įveikusi „Girdžius“.
„Raudonesfazenda.lt“ rezultatu
92:68 nugalėjo „Viesulą“. „Jurbarkiškis“ įveikė „Spartą“ (88:74), o
„Ugneka“ nugalėjo „Sporto centro“ komandą 76:67.
Kovo 17 d. Antano GiedraičioGiedriaus gimnazijos sporto salėje
kovos „Sparta“ su „Eura“, „Viesulas“ su „Girdžiais“, „Jurbarkiškis“
su „ZTS“ ir „Raudonesfazenda.lt“
su „Vilku“.

Pasak vieno iš JKL organizatorių
Dariaus Kalinausko, lygos kovos
išlieka atkaklios, tačiau pastebima
nerimą keliančių tendencijų.
„Darosi akivaizdu, kad komandose nebelieka kam žaisti. Trūksta
jaunimo, daug kas važinėja dirbti į
užsienį. Seniau atsarginių suoleliai
būdavo nusėsti dvylikos žaidėjų, o
dabar dažna komanda sunkiai startinį penketą besukrapšto. Mažėja ir
žiūrovų. Komandų skaičius taip pat
– pernai turėjome dvylika ekipų,
šiemet liko dešimt. Tai liūdna, bet
akivaizdi tendencija“, – kalbėjo D.
Kalinauskas.
Nepaisant liūdnų gaidų, organizatorius įsitikinęs, kad pusfinalio
ir finalo kovose netrūks aistrų ir
gražaus krepšinio, todėl kviečia
jurbarkiečius nepatingėti ir ateiti
palaikyti savo komandų.
„ŠVIESOS“ inform.

Paaiškėjo JKL
pusfinalio dvikovos

Penktą ir šeštą vietas dalijasi po
septynis įvarčius įmušę Lukas Rudzevičius iš „Imsrės“ ir Haroldas
Eiskis iš „LDK Kęstučio MPB“.
Turnyrinės lentelės rikiuotės
viršų užima šešias pergales turintis
„Linksmakalnis“. Antrojoje vietoje vieną pralaimėjimą patyrusi ir
penkias pergales iškovojusi „Imsrė“. Trečia – „Ąžuolo“ komanda
su keturiomis pergalėmis, lygiosiomis ir pralaimėjimu. Ketvirti
– „Antakalnio parkas“ – keturios
pergalės ir du pralaimėjimai.
Penkti – „LDK Kęstučio MPB“,
iškovoję dvi pergales ir keturis-

kart pralaimėję. Šešti – „Norlin“
– pergalė, lygiosios ir keturi pralaimėjimai. Septinti – „Tauragė“
– pergalė ir penki pralaimėjimai.
Paskutinėje lentelės vietoje – aštuonis pralaimėjimus surinkusi
„Skirsnemunė“.
Šeštasis turnyro turas – priešpaskutinis iki baigsis reguliarusis sezonas. Tuomet prasidės atkrentamųjų
susitikimai. Septintas turas Antano
Giedraičio-Giedriaus gimnazijoje
vyks kovo 16-ąją. Ketvirtfinaliui
komandos susitiks kovo 24-ąją.
„ŠVIESOS“ inform.

