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TIRAŽAS

Trokštate stangrios lygios odos?
Kovojate su celiulitu?
Norite sulieknėti?
Trūksta energijos?
Dirbate sėdimą darbą?
Tinsta kojos?
Po gimdymo norite susigrąžinti formas?
STUDIO FIGURA - TAI, KO JUMS REIKIA!!!
Stangrinantys, liekninantys, anticeliulitiniai 

limfodrenažiniai masažai Roll shaper bei 
presoterapijos aparatais, kardiotreniruokliai, vibro plokštė 

- viskas Jūsų sveikatai bei dailioms kūno linijoms!!!
DIDŽIOJI NAUJIENA- jau netrukus dar vienas aparatas su 
naujausiomis technologijomis atkeliaus į mūsų studiją!!!
DĖMESIO!!! KIEKVIENĄ RUGSĖJĮ PAČIOS DIDŽIAUSIOS 

NUOLAIDOS METUOSE + 2 MASAŽAI DOVANŲ!!!
(Akcija iki 09-15). Įsigykite pigiai abonentą dabar - 
sportuokite, kada atrasite laiko (galioja 3 mėn.).

Laukiame Jūsų: Chemikų g.39, tel. 8 650 80016 
FB: Studiofigura Jonava
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MOKINIAMS
Siekiant paremti nepasi-

turinčias šeimas, auginan-
čias mokyklinio amžiaus vai-
kus, ir padėti joms pasiruoš-
ti mokyklai, prasidedant nau-
jiems mokslo metams moki-
niai iš mažas pajamas gau-
nančių šeimų gali gauti nemo-
kamą maitinimą ir paramą mo-
kinio reikmenims įsigyti.

Informuojame, kad dėl pa-
ramos mokinio reikmėms įsi-
gyti galima kreiptis iki spalio 
5 dienos, dėl nemokamo mai-
tinimo galima kreiptis per vi-
sus mokslo metus, pablogėjus 
šeimos finansinei situacijai.

Jonavos rajono savivaldy-
bėje nemokamas maitinimas 
mokykloje nuo 2017 m. liepos 
1 dienos iki 2017 m. rugsėjo 
1 dienos paskirtas  798 mo-
kiniams, parama mokinio rei-
kmenimis įsigyti - 728 moki-
niams.

Mokiniams nemokamas 
maitinimas skiriamas: nuo 
mokslo metų pradžios iki 
mokslo metų pabaigos; patei-
kus prašymą-paraišką (prašy-
mą) mokslo metais – nuo in-
formacijos apie priimtą spren-
dimą gavimo mokykloje kitos 
dienos iki mokslo metų pabai-
gos; vasaros atostogų metu 
mokyklose organizuojamose 
dieninėse vasaros poilsio sto-

vyklose.
Parama mokinio reikme-

nims įsigyti skiriama iki pra-
sidedant mokslo metams arba 
mokslo metų pradžioje, bet ne 
ilgiau kaip – iki gruodžio 15 
d. 

Mokinio reikmenims įsigy-
ti skiriama 57 Eur suma vie-
nam mokiniui per kalendori-
nius metus. 

Parama mokinio reikme-
nims įsigyti teikiama:

• pinigais;
• nepinigine forma, jeigu 

mokinys patiria socialinę rizi-
ką arba mokinį augina ben-
drai gyvenantys asmenys, pa-
tiriantys socialinę riziką.

Socialinė parama moki-
niams skiriama vaikams, ku-
rie mokosi bendrojo ugdymo 
mokyklose, profesinio moky-
mo įstaigose, ikimokyklinio 
ugdymo mokyklose ar pas kitą 
švietimo teikėją (išskyrus lais-
vąjį mokytoją) (toliau vadina-
ma – mokykla) pagal bendro-
jo ugdymo programas, įregis-
truotas Studijų, mokymo pro-
gramų ir kvalifikacijų registre 
(išskyrus suaugusiųjų ugdy-
mo programas), ar priešmoky-
klinio ugdymo programą.

Socialinė parama moki-
niams neskiriama vaikams, 
kurie mokosi ir pagal bendro-
jo ugdymo, ir pagal profesi-
nio mokymo programas, taip 
pat vaikams, kurie yra išlaiko-

Edmundas Gedvila

Neseniai buvo paminėti du 
svarbūs įvykiai mūsų šalies 
gyvenime. Tai 1939 m. rugpjū-
čio 23 d. pasirašytas Moloto-
vo-Ribentropo paktas Mas-
kvoje ir šio gėdingo politinio 
fakto paminėjimas 1987 m. 
prie A. Mickevičiaus pamin-
klo ir 1989 m. rugpjūčio 23-
ioji – Baltijos kelio sukaktis, 
kuri turėjo milžinišką politinę 
reikšmę trims Baltijos valsty-
bėms bei pasaulio visuome-
nei. 

PRAEITIS IR DABARTIS

Manau neverta įtikinėti, 
kad Molotovo-Ribentropo pak-
tas skaudus politinis susitari-
mas, atnešęs kančias visoms 
trims Baltijos valstybėms poli-
tine, moraline, ekonomine pra-
sme, įsiviešpatavus staliniam-
fašistiniam režimui šiose ir kito-
se Rytų Europos šalyse. Šiuo-
laikinėje nerūpestingoje visuo-
menėje net sunku įsivaizduoti 
(pastačius save) į tremtinių da-
lią, aprašytą daugelyje jų prisi-
minimų knygose, dalią šviesuo-
menės, kuri buvo išvežta arba 
nužudyta, partizaninio judėjimo 
dalyvių idealizmą ir žūtį (išsky-
rus žudikus, kurie turėdami gin-
klą žudė beginklius civilius Lie-
tuvos gyventojus). Dviejų fašis-
tinių valstybių noras užkariau-
ti pasaulį pareikalavo milijonų 
žmonių aukų ir milžiniškų mate-
rialinių praradimų.

Bet mes, kaip globalistai (da-
bar traktuojamas politinis eko-
nominis tautų būvis), pažvelki-
me truputį plačiau į tarpvalstybi-
nius susitarimus. Įdomu, kas fi-
nansavo ir sukūrė bolševizmo 
imperiją ir kas leido Hitlerio na-
ciams, pamynus Versalio sutar-
tis, militarizuoti Vokietiją ir pra-
dėti žygį po Europos, taip vadi-
namas skystablauzdžių demo-
kratijas? Galima įvardinti, kad 
1939 m. rugpjūčio 23 d. pasi-
rašytas susitarimas Maskvoje ir 
1938 m. rugsėjo 30 d. Miunche-
ne – tai reiškiniai, apibūdinantys, 
kas vyksta pasaulyje, kada vals-
tybių piliečiai, patikėję demo-
kratijos ir rūpinimosi savo tau-
tiečiais politiniais šulais, leidžia 
jiems daryti su savo likimais ką 
nori. Dėl šių dviejų susitarimų, 
išdavusių ištisas tautas ir sukū-
rusių prielaidas pradėti Antrąjį 
pasaulinį karą, į kurį buvo įtrauk-
tos 65 valstybės, žuvo, manau, 
ne visai tiksliais duomenimis, 
daugiau nei 60 milijonų gyven-
tojų. Tačiau ką mes galime pa-
sakyti apie Jaltos susitarimą. 
Kažkaip apie slogias derybas ir 
pasaulio pasidalinimą nėra ypa-
tingai daug kalbama ir rašoma, 
o Lietuva ir kitos šalys dar kar-

tą buvo pažemintos, sutryptos 
ir perduotos tarsi koks daiktas, 
neatsiklausus tautų, vienam ar 
kitam ištroškusiam valdyti An-
trojo pasaulinio karo nugalėto-
jui. Praeities sutartys, valstybių 
vadovų veiksmai, karinėse kro-
nikose besišypsantys veidai ei-
nančiųjų kariauti (taip vadinamų 
patrankų mėsa), pokario mesi-
jų veidai man kelia siaubą, kaip 
žmonija, pasiekusi tokių aukš-
tų technologinių laimėjimų, lieka 
sąmonėje, sieloje ir prote, kas-
dieniniame gyvenime pirmykš-
tės bendruomenės lygmeny-
je, garbindama netikrus dievus, 
melsdamasi netikriems tautos 
gelbėtojams, tikėdama netikro-
mis dogmomis ir skleidžiama in-
formacija. O kur nuosavas pro-
tas, kartų, gyvenusių prieš mus, 
patyrimas, istorijos ir mokslo pa-
mokos? Klausimas retorinis.

DRAKONAS NEGYVAS – 
TEGYVUOJA DRAKONAS

Kalbant ir rašant apie vietos 
ypatumus, jie analogiški bet ku-
rioje valstybėje. Žmonės keis-
tuoliai – idealistai (kitaip tariant 
– kvailiai, kaip dauguma juos 
vadina) stengiasi pabrėžti pra-
eities bėdas ir netektis, stengia-
si pabudinti visuomenės sąmo-
nę, bet būna išgirsti akimirką, po 
kurios valdžią užgrobia tam pa-
siruošę, sėdintys per suirutes ir 
revoliucijas krūmuose ir telkian-
čios ekonominius finansinius iš-
teklius grupuotės (kad ir susi-
metę į partijas), apvagindamos 
tautų sąmonę niekad neištesė-
tais pažadais bei žadėdamos 
ateities gyvenimą rojuje, kuria-
me, žinoma, jie gyvena jau šian-
dien.

Pirmas ryškus spindulėlis 
tautos laikiname atgimime buvo 
1987 m. prie A. Mickevičiaus 
paminklo Vilniuje organizuotas 
mitingas paminėti Molotovo-Ri-
bentropo gėdingo akto pasirašy-
mą, kuris atnešė Lietuvoje gyve-
nančioms tautoms tiek kančių, 
ašarų, žudynių. Tiesiogiai gali-
ma įvardyti lietuvių ir žydų tau-
toms genocido padarinius. Prieš 
30 metų prie A. Mickevičiaus pa-
minklo šią klaikią istorijos datą 
paminėti pakvietė Vytautas Bo-
gušis, Antanas Terleckas, Nijolė 
Sadūnaitė ir kiti drąsūs žmonės. 
Daugumai tautiečių tuo metu ir 
šiandien rūpėjo prikimšti pilvus, 
gauti deficitinių bulgariškų žirne-
lių, kavos, kilimų, sukombinuoti 
„po blatu“ baldų komplektą. Šie 
tuo metu viešai pasirodę idea-
listai puikiai suvokė, kas jų lau-
kia, nes ir anksčiau turėjo „reika-
lų“ su valdžios struktūromis. Ži-
noma, tuo metu milžinas moli-
nėmis kojomis (TSRS) jau buvo 
supuvęs ir pakrypęs. Seniai ir 
nuobodžiai niekas netikėjo per-

mainomis į gerąją pusę, netikė-
jo ir patys šiaudiniai komunistai, 
kurie sugebėjo tik tyliai pritarti 
centrui, o tuo pačiu metu patys 
naudojosi teikiamomis privilegi-
jomis (beje, šiandien mes gali-
me teigti, kad anuos aplenkėm 
tiek privilegijomis, tiek ir bendro 
turto pasisavinimo schemomis). 
Idealistai – revoliucionieriai nie-
kada nebūna populiarūs. Jie pa-
daro savo darbą ir suvalgomi, 
apspjaudomi ir išmetami. Ateina 
naujų demonų diena. Jie ilgai 
lindėjo krūmuose. Būtina pasi-
dalyti turtą, užgrobti demokrati-
jos šūkiais pagrįstą valdžią ir įsi-
vesti savo vidinę tvarką, pagrįs-
tą savais žmonėmis teisėsau-
gos, saugumo, teisėkūros, pro-
kuratūros ir svarbiausia – visuo-
menės informavimo priemonė-
se, kad galima būtų viešai juo-
da parodyti už balta, o balta už 
juoda. Visiems, išsiskirsčius po 
nuosavus butus, namus ir sody-
bas, atgaivinus savyje tūnojantį 
baudžiauninko sindromą, turim 
– ką turim. Drakonas negyvas – 
tegyvuoja drakonas.

BALTIJOS KELIAS

Kaip bebūtų skaudu, bet 
trumpalaikis tautos atgimimo 
laikotarpis paliko neišdildomą 
įspūdį. Juolab, kad niekada gy-
venime nebuvau statistiniu vie-
netu. Organizuojami mitingai, 
bendravimas su žmonėmis pa-
liko ne tik neišdildomą įspūdį, 
bet ir patyrimą organizuojant, 
telkiant mases žmonių, ieškant 
ir randant gabių organizatorių, 
kurie nebijojo represijų arba net 
buvo pasiųsti partijos komiteto 
iš pradžių kaip atsvara tikriems 
visuomenininkams, o vėliau 
„persiauklėjo“ ir tapo „žymiais“ 
verslininkais, visuomenės vei-
kėjais, uoliais bažnyčios tarnais 
bei garbintojais. Transformaci-
ja buvo netikėta, bet atitiko lai-
kmetį, žmogaus prigimtį ir ats-
kirų individų sugebėjimą įšokti į 
riedantį traukinį ir savo laiku pri-
sitaikius išmesti idealistą – ma-
šinistą ir tapti milijonieriumi, tau-
tos išrinktuoju, žinoma, neuž-
mirštant garvežio kūrikų. Jiems 
reikia šiek tiek numesti, kad pa-
jėgtų papildyti anglimi pakurą. Ir 
kad mesiją garbintų, šlovintų bei 
jam batus nuvalytų. Tai vaizdelis 
iš šių dienų. O Sąjūdžio išjudin-
tas pakilimas, laisvės troškimas, 
savo Nepriklausomos valstybės 
siekimas bet kokia kaina tuomet 
išjudino visus Lietuvos gyvento-
jus su mažomis išimtimis. Mitin-
gai, pasisakymai, norai sutrauk-
davo tūkstančius žmonių. Bet 
vieną iš jų tikrai istorija ir pasau-
lio žmonės prisimins – tai poli-
tinį trijų Baltijos tautų norą, iš-
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Žvilgsnis

Giedrė Gorienė
„Karštas komentaras“

Manęs klausia: ar grius valdančioji koalicija? Atsakysiu 
atvirai – nežinau, nes politika – tai ne draugų ratelis, o arši in-
teresų kova. Ryte tie interesai gali būti vieni, o vakare, žiūrėk, 
jau kiti...

Buvęs LSDP pirmininkas Algirdas Butkevičius žiniasklaido-
je buvo prasitaręs, kad į koaliciją su „valstiečiais“ socialdemo-
kratai nuėjo „gelbėdami Lietuvą“ – kad konservatoriai į valdžią 
neateitų. Neva su bet kuo ir bet kokiomis sąlygomis, bet kad 
tik neprileistų konservatorių prie valdžios. Tačiau nepraėjus nė 
metams A. Butkevičius savo nuomonę pakeitė – viešai pripaži-
no, kad ėjimas į koaliciją su „valstiečiais“ buvo klaida.

Ir iš tiesų – nepaisant to, kad socialdemokratai yra valdan-
čiojoje koalicijoje ir juos su „valstiečiais“ sieja oficiali koalici-
nė sutartis, iš esmės valdo „valstiečiai“ ir konservatoriai (nors 
pastarųjų oficialiai koalicijoje nėra).

Tačiau tai – ne vienintelė priežastis, kodėl socialdemokra-
tai, tiksliau – naujoji LSDP vadovybė, norėtų pakelti iš šios val-
dančiosios koalicijos sparnus.

Šaltiniai iš LSDP pirmininko Gintauto Palucko aplinkos pra-
sitarė, kad juos, socialdemokratus, pasiekusi informacija, jog 
Sauliaus Skvernelio Vyriausybė neva vykdo slaptą socialde-
mokratų „išvalymo“ iš valdžios institucijų planą. Esą būtent to-
kio plano pasekmė – „socialdemokratiniai valymai“ Vyriausy-
bėje, Susisiekimo ministerijoje ir jai pavaldžiose institucijose 
„Regitroje“, urėdijų reforma ir pan.

Ir štai čia – labai įdomus momentas: matydamas, kad koa-
licijos partneriai „valstiečiai“ be jokių ceremonijų „valgo“ social-
demokratus įvairiose valstybinėse institucijose, naujasis LSDP 
pirmininkas G. Paluckas pasiūlė skyriams išsakyti savo nuo-
monę (balsuoti) dėl koalicijos – likti koalicijoje ar ne. Tačiau 
LSDP frakcija Seime, t. y. senieji partijos „vilkai“, net jeigu par-
tijos skyrių didžioji dauguma ir pasisakytų už LSDP pasitrauki-
mą iš valdančiosios koalicijos, nori likti valdančiojoje koalicijo-
je ir toliau užimti atsakingus postus Seime.

Premjeras net prabilo apie tokį variantą: jeigu LSDP iš ko-
alicijos pasitrauks, LSDP frakcija Seime  valdančiojoje koali-
cijoje galėtų likti, o socialdemokratų ministrai – išlaikyti savo 
postus.

Taigi, gali kilti klausimas: kas vyksta Socialdemokratų par-
tijoje? Ir ar dešinė (frakcija Seime) nebeklauso, ką sako kairė 
(partijos vadovybė + partijos skyriai)?

Pirmas variantas: Seimo LSDP frakcijoje esantys „seni vil-
kai“ – jau pensinio amžiaus, todėl jiems socialdemokratų, kaip 
partijos, ateitis nerūpi (tiesiog galvoja apie asmeninę naudą 
čia ir dabar, nes nuo nepriklausomybės pradžioje esantys Sei-
me ir jau sulipę su kėdėmis norėtų arba į užtarnautą sočią pen-
siją, arba dar nebent į ES parlamentą, kur atlyginimai kur kas 
didesni).

Antras variantas: „senieji vilkai“ žaidžia vidinį partijos žai-
dimą ir nepaklusdami naujajai LSDP vadovybei (ir ką G. Pa-
luckas jiems padarys, jei jie iš valdančiosios koalicijos nesi-
trauks? Iš partijos išmes? Koks ten tas Kristinos Brazauskie-
nės sparnuotasis posakis: „Blauzdos per skystos“?) dar iki sa-
vivaldybių rinkimų nori pasidaryti rokiruotę pas save partijos 
vadovybėje.

Bet kokiu atveju, akivaizdu, kad LSDP viduje vyksta „spar-
nų kova“ ir, kol šioje kovoje nebus aiškus nugalėtojas (nugalė-
jusi pusė), tol pati partija, kaip tokia, negalės judėti pirmyn, ge-
riausiu atveju stagnuos, blogiausiu –skęs žemyn, besikapsty-
dama po savo vidinius „apatinius“.

Tiesą pasakius, tas liepto galas, kurį priėjo LSDP – neste-
bina. Kažkada ir TSKP buvo tapusi tokiu nejudriu, stagnaci-
niu korupciniu, nomenklatūriniu monstru, kad neliko kitos išei-
ties, kaip griūti. (Rusai turi tokį posakį: „Mėšlas kaupiasi, kau-
piasi, o paskui pats savaime nukrenta“). Tai analogiškoje situ-
acijoje dabar atsidūrė ir LSDP: nepaisant LDDP „vestuvių“ su 
LSDP ir LSDP „pavardės“ priėmimo po partinių „vestuvių“, par-
tijos turinys liko identiškas... TSKP. Partijoje nusvėrė komunis-
tinis-nomenklatūrinis sparnas. Todėl tuo metu, kai LSDP opo-
nentai konservatoriai investavo į partijos atsinaujinimą, naujos 
kartos rengimą, viešuosius ryšius, politologus ir t. t., LSDP sta-
gnavo ir „investavo“ į valstybinio biurokratinio aparato plėtrą, 
įdarbinant savus. Nes jeigu konservatorių strategija buvo ilga-
laikė – kaip išsiauginti, turėti savo rinkėją, kad tas balsuotų per 
rinkimus už juos, net jeigu akmenimis lytų, tai socialdemokra-
tų strategija, susidaro įspūdis, buvo kitokia: viskas velniop, gy-
venkim šia diena, „otkatinkimės“ šiandien, pūskime valstybės 
aparatą, įdarbinant savus, o mums užteks ir tų „rinkėjų“, kurie 
yra LSDP nariai ir dirba valstybinėse įstaigose (ar viešosiose 
įstaigose prie jų).

Koks šitų dviejų strategijų skirtumas? Vienu atveju, išsiau-
gintas, turimas rinkėjas balsuos, net jeigu ir akmenimis lis. An-

tru atveju, jeigu LSDP narys/“rinkėjas“ bus atleistas iš valsty-
binės institucijos (kas dabar ir vyksta) ar pakeistas kitos poli-
tinės priklausomybės nariu, tai toks „rinkėjas“ per kitus rinki-
mus jau bus ne LSDP rinkėjas (o kam balsuoti už LSDP, jeigu 
jau netekau darbo?), be to, praradus darbą, kokia prasmė lik-
ti LSDP apskritai?

Iš tiesų, stebint iš šono, LSDP ateitis – gana niūri. Jeigu taip 
ir toliau (o jokių ženklų, kad kas nors keistųsi, nesimato), tai 
per 2019 metų savivaldybių rinkimus bent jau Vilniuje ir Kaune 
LSDP neperžengs reikalingo 4 proc. barjero ir nepateks į savi-
valdybių tarybas. Ir dar labai didelis klausimas, ar LSDP 2020 
metais apskritai turės LSDP frakciją Seime, ar į Seimą pateks 
tik keli socialdemokratai, laimėję vienmandatėse rinkimų apy-
gardose, kurie Seime atsidurs Mišrioje frakcijoje (nes norint tu-
rėti savo partijos frakciją, reikia mažiausiai 7 Seimo narių).

Reikia pripažinti, kad Socialdemokratų partijos pabaigos 
pradžia – gana logiška. Praeities nuodėmės turi ilgus šešėlius. 
Todėl gali būti, kad matydama, jog LSDP stagnuoja ir niekaip 
nesiryžta nukirsti „korupcinio inkaro“, rimtai negalvoja apie at-
sinaujinimą (partijos pirmininko pakeitimas – tik kosmetinis 
„nosytės papudravimas“), pati politinė sistema pradėjo „ryti“ 
šią partiją. Partiją, kuri nespėja eiti koja į koją su atsinaujinan-
čia Lietuva. Partiją, kurios „cementas“ buvo partijos pirminin-
kas, Prezidentas, premjeras Algirdas Brazauskas (a.a.), kurio 
našlė K. Brazauskienė socialinėje paskyroje dabar demons-
truoja prabangaus gyvenimo JAV nuotraukas ir kuri, turėdama 
garsųjį viešbutį, net septynerius metus niekaip nenorėjo atsi-
sveikinti su Prezidento rezidencija Turniškėse ir iš ten buvo iš-
krapštyta tik po ilgo maratono teismuose.

Kuo ypatinga LSDP? Nes tai – „ikivedybinė pavardė“ LDDP 
(buvusi LKP), kuri būtent dėl savo „antsvorio“ ir negali nei keis-
tis, nei bėgti pirmyn. Tas „antsvoris“ – tai buvęs Komunistų par-
tijos turtas (pinigai, auksas, pastatai), už kurį ir buvo vykdo-
ma „prichvatizacija“ (kapitalizmo sukūrimas per kelerius me-
tus). Tai šešėlinė „prokomunistinė“ nematoma, bet jaučiama 
(žr. į emigracijos mastus ir žmonių pragyvenimo lygį Lietuvo-
je) imperija, kurios gyvastis – buvimas valdžioje ir pampimas 
iš biudžeto/ES lėšų. O sotų ir nebaudžiamą gyvenimą, be bu-
vimo valdžioje, dar turi garantuoti „stogas“ – teisėsauga ir tei-
sėtvarka. Iš čia – ir ta neatlikta desovietizacija.

Šios ekskomunistinės partijos šešėlyje galima pamaty-
ti ir kruvinų dėmių. Pasakė „Mažeikių naftos“ (iki privatizaci-
jos buvo vadinama kairiųjų „maitintoja“) generalinis direkto-
rius Gediminas Kiesus, pakviestas apklausai, kad netylės, – 
ir nulėkė galva. Ne tik jam, bet ir sūnui su vairuotoju taip pat. 
Kur tos nupjautos galvos – nežinia iki šiol. O žinia tik tai, kad 
šią bylą Vilniaus apygardos teisme nagrinėjo ir nereikalingų 
klausimų neuždavinėjo jaunas teisėjas, paskirtas į šias parei-
gas Prezidento A. Brazausko dekretu. Ir dar žinia tai, kad tas 
jaunas teisėjas „teisingai“ išnagrinėjęs Kiesų nužudymo bylą 
ir nekėlęs „neteisingų“ klausimų, netrukus buvo paaukštintas 
pareigose – tapo Apeliacinio tesimo teisėju.

Kaip sakė šaltiniai, išvyti „komuniagų“ iš VSD dar 2001 
m., Naujosios politikos koalicijos žlugimas 2001 m. ir A. Bra-
zausko sugrįžimas iš pensijos į premjerus – taip pat iš tos 
pačios postkomunistinės imperijos išsaugojimo „operos“: ne-
sant valdžioje ir neturint teisėsaugos ir teisėtvarkos „stogo“, 
negali išsaugoti ir plėtoti savo imperijos. Ketveri metai užri-
byje – tai maksimumas, po to tiesiog „per negaliu“ reikia su-
grįžti (kad galėtum „maitintis“ iš valstybės biudžeto/valstybi-
nių užsakymų). Ekskomunistai valdžią prarado 1996 metais, 
iki 2000-ųjų konservatorių valdžia kasėsi po jų imperijos pa-
matais. Taigi, ketveri metai užribyje. Bet... 2000 m. rinkimus 
laimėjo Naujosios politikos (liberalai, centristai, Naujoji sąjun-
ga) koalicija, taigi, ekskomunistai – vėl užribyje. Ir tuomet, kai 
postkomunistinės imperijos sienos pradėjo aižyti (dar ketve-
rių metų imperija būtų neištvėrusi), buvo išardyta Naujosios 
politikos valdančioji koalicija – liberalus ir centristus pakeitė 
su socdemais „apsiženiję“ ekskomunistai, ir imperijos „gal-
va“, A. Brazauskas, tapo premjeru.

Į valdžią LSDP buvo sugrįžusi 2012 metais, bet... koalicijos 
narės Darbo partijos baudžiamoji byla, pačių stagnacija ir no-
menklatūrinės tradicijos (kad svarbiausi klausimai sprendžia-
mi pirtelėse ar medžioklėse) lėmė didžiulį krytį 2016 m. Sei-
mo rinkimuose. O dabar prasidėjęs didžiulis socialdemokra-
tų „valymas" valstybinėse institucijose ir gali būti tas lemia-
mas lūžis šioje partijoje: arba ji nuo viso to stagnacinio/korup-
cinio/nomenklatūrinio balasto apsivalys ir palaipsniui atsigaus, 
arba... nuskęs. Nes jeigu partijos viduje yra vadovaujamasi tuo 
rusų posakiu, kad „mėšlas kaupiasi, kaupiasi, o paskui pats 
nukrenta“ (rus. „Gavno nakopitsa, nakopitsa i samo atvalit-
sa“), tai laukti, kol tie nomenklatūrininkai, paskui kuriuos velka-
si ilgi nuodėmių šešėliai ir už kurių – sąskaitos kur nors užsie-
nio bankuose, iš politikos patys pasitrauks, gali tekti gana ilgai 
– mat sovietinės Komunistų partijos tradicijos tokios: tol sėdės 
valdžioje, kol su karstu neišneš.

P. S. Kai šis straipsnis jau buvo parašytas, viešumoje pa-
sirodė informacija, kad G. Kirkilas jau grasina G. Paluckui: jei 
LSDP partijos skyriai nuspręs, kad partija turi trauktis iš koali-
cijos ir partijos taryba tą patvirtins, tuomet G. Paluckas gali būti 
išverstas iš partijos pirmininkų. Tai tik patvirtina mano tezę: 
kad yra LSDP, bet dar yra ir LSDP CK, ir tas CK nėra įpratęs 
klausyti „tautos“, šiuo atveju savo partijos narių, balso – tai CK 
dar nuo sovietinių laikų spręsdavo, kaip turi mąstyti ir ką dary-
ti eilinis žmogelis.

LSDP ir LSDP CK
mi valstybės arba savivaldybės fi-
nansuojamose įstaigose arba ku-
riems įstatymų nustatyta tvarka yra 
skiriama globos (rūpybos) išmoka.

Priklausomai nuo gaunamų pa-
jamų:

Mokiniai turi teisę į nemokamą 
maitinimą ir į paramą mokinio rei-
kmenims įsigyti, jeigu vidutinės pa-
jamos vienam iš bendrai gyvenan-
čių asmenų ar vienam gyvenan-
čiam asmeniui (toliau vadinama 
– vidutinės pajamos vienam as-
meniui) per mėnesį yra mažesnės 
kaip 1,5 valstybės remiamų paja-
mų (toliau – VRP) dydžio -153 Eur;

Ligos, nelaimingo atsitikimo, 
netekus maitintojo, mokiniams 
arba mokinius auginantiems ben-
drai gyvenantiems asmenims, pa-
tiriantiems socialinę riziką, bendrai 
gyvenantiems asmenims auginan-
tiems tris ir daugiau vaikų, vaikus 
auginantiems neįgaliems bendrai 
gyvenantiems asmenims bei mo-
kyklų rekomenduojamais atvejais, 
atsižvelgiant į bendrai gyvenančių 
asmenų arba vieno gyvenančio as-
mens gyvenimo sąlygas (surašius 
buities ir gyvenimo sąlygų patikri-
nimo aktą), mokiniai turi teisę į ne-
mokamus pietus, jeigu vidutinės 
pajamos vienam asmeniui per mė-
nesį yra mažesnės kaip 2 VRP dy-
džiai – 204 Eur.

Dėl socialinės paramos moki-
niams pareiškėjas (vienas iš moki-
nio tėvų ar kitų bendrai gyvenančių 
pilnamečių asmenų, globėjų (rū-
pintojų), pilnametis mokinys ar ne-
pilnametis mokinys, kuris yra su-
situokęs arba emancipuotas) krei-
piasi į deklaruotos gyvenamosios 
vietos savivaldybės administraciją, 
jei gyvenamoji vieta nedeklaruota 
– į gyvenamosios vietos savivaldy-
bės administraciją. Pareiškėjas gy-
venamąją vietą deklaravęs Jona-
vos rajone ar gyvenamosios vie-
tos nedeklaravęs, bet gyvenantis 
Jonavos rajone dėl socialinės pa-
ramos mokiniams kreipiasi į Socia-
linės paramos skyrių ar Socialinės 
paramos skyriaus specialistą se-
niūnijoje užpildydamas prašymą-
paraišką socialinei paramai moki-
niams gauti ir prideda dokumen-
tus, reikalingus socialinei paramai 
mokiniams gauti. Prie prašymo-pa-
raiškos reikia pridėti pažymas apie 
pajamas (gautas per 3 praėjusius 
iki kreipimosi dėl socialinės para-
mos mokiniams mėnesius arba 
kreipimosi mėnesio) ir priklauso-
mai nuo aplinkybių kitas pažymas, 
reikalingas socialinei paramai mo-
kiniams gauti.

Jei kreipimosi dėl socialinės pa-
ramos mokiniams metu bendrai gy-
venantys asmenys ar vienas gyve-
nantis asmuo gauna piniginę soci-
alinę paramą pagal Lietuvos Res-
publikos piniginės socialinės para-
mos nepasiturintiems gyventojams 
įstatymą, pareiškėjas pateikia mo-
kyklos ar gyvenamosios vietos sa-
vivaldybės administracijai laisvos 
formos prašymą socialinei paramai 
mokiniams gauti. 

Jei socialinė parama mokiniui 
būtina ir mokinio tėvai, globėjai 
(rūpintojai) nesikreipia dėl sociali-
nės paramos mokiniams, mokykla 
apie tai raštu informuoja mokinio 
gyvenamosios vietos savivaldybės 
administraciją ir pateikia turimą in-
formaciją, reikalingą socialinei pa-
ramai mokiniams skirti. Tokiu atve-
ju šios paramos prašo mokykla.

Socialinės paramos skyriaus inf.

SOCIALINĖ PARAMA 
MOKINIAMS

Atkelta iš 1 psl.
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Aldona Skaisgirytė

Liepos 27-ąją, paskutinia-
me prieš vasaros atostogas 
Jonavos r. savivaldybės ta-
rybos posėdyje, vienintelių 
iš partijų dvylikos socialde-
mokratų balsais buvo priim-
tas sprendimas „Dėl sutikimo 
reorganizuoti Jonavos krašto 
muziejų ir Jonavos rajono sa-
vivaldybės teatrą prijungiant 
prie Jonavos rajono savival-
dybės kultūros centro“. De-
šimt kitų partijų (Darbo par-
tija, Lietuvos liberalų sąjū-
dis, Lietuvos valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga, Tėvynės sąjun-
ga-Lietuvos krikščionys de-
mokratai, Tvarka ir teisingu-
mas) atstovų Taryboje balsa-
vo prieš arba susilaikė.

Tądien Tarybos nariai tu-
rėjo priimti politinį sprendimą 
prijungti ar neprijungti Savi-
valdybės teatrą ir Krašto mu-
ziejų prie Kultūros centro. O 
jau vėliau, kitame Tarybos po-
sėdyje, vyksiančiame rugsė-
jo mėnesį, būtų svarstomos 
naujojo darinio nuostatos, 
tikslai, sąlygos ir pan.

Jonavos rajono išrinkti 
žmonių atstovai, išskyrus so-
cialdemokratus, prieš priim-
dami sprendimą, norėjo žino-
ti, dėl kokių priežasčių norima 
priimti tokį sprendimą, kodėl 
jis forsuojamas, kai prieš vie-
ną kitą mėnesį buvo išklausy-
tos ir patvirtintos šių kultūros 
įstaigų ataskaitos ir neturėta 
esminių pastabų, norėjo žino-
ti, koks likimas bus šių, per 30 
metų ir daugiau iš visuomeni-
nių ir mėgėjiškų išaugusių į 
stiprias, savarankišką juridi-
nį statusą turinčias įstaigas, 
vystančias veiklas pagal savo 
darbo specifiką.

Balsavusiųjų prieš ir susi-
laikiusiųjų pagrindinis argu-
mentas – kaip galima pritar-
ti sprendimui, jei nežinai, kas 
bus. Kaip ne vienas sakė, pri-
tarti – tai tas pats, kaip pasi-
rašyti sutartį, nežinant sąly-
gų. Logiška. Todėl vieni siū-
lė klausimą atidėti ir išdisku-
tuoti, kad žinotų už ką balsuo-
ja ir kas bus daroma su šio-
mis įstaigomis, kiti motyva-
vo, kad klausimas sprendžia-
mas ne nuo to galo – ar ne 
pirma reikėtų žinoti prijungi-
mo sąlygas, tikslus, išdavas, 
naujojo darinio nuostatus, 
o tik paskui apsispręsti – ar 
yra pagrindo imtis prijungimo 
veiksmų. Be to, nėra jokių ar-
gumentų ir požymių, kad šios 
savarankiškos įstaigos nebū-
tų pajėgios pačios spręsti eta-
tų, savo būties ir ateities klau-
simų. 

Pagrindinis prijungimo ini-
ciatorių socialdemokratų ar-
gumentas - bus sumažinta 
etatų ir dėl to bus sutaupyta 
apie 70 tūkst. eurų, kitų Tary-
bos narių tokia taupymo eko-
nomika neįtikino, buvo pava-
dinta niekine, kai pasak Tary-
bos nario konservatoriaus Vy-
tauto Venckūno, šiemet vien 

per Jonines išleidom į dangų 
apie 50 tūkst. eurų vandens 
fiestai. Tarybos narys pasiūlė 
pereiti per Jonavą su kepure 
ir surinkti tą sumą ir atiduoti 
iniciatoriui: „Tegul jis gyvena, 
o Savivaldybės teatrą ir Kraš-
to muziejų palikim ramybėje.“

„Ar čia yra reorganizacija 
ar paprasčiausia – noras „pa-
tvarkyti“? Ir viskas“. – Klausė 
ir reziumavo „valstietis“ An-
drejus Štombergas.

Tada kyla logiškas klau-
simas – kodėl staiga prireikė 
Jonavos savivaldybės teatrą 
ir Jonavos krašto muziejų pri-
jungti prie Kultūros centro?

ARGUMENTAS –  
PO VIENU STOGU

Jonavos r. savivaldybės kul-
tūros centro naujojo vadovo 
Sergejaus Jefimenkos teigimu, 
„dvi įstaigos, įsikūrusios tame 
pačiame pastate yra nesuderi-
nami dalykai“. Todėl Jonavą ir 
Lietuvą plačiai pasaulyje garsi-
nantis Jonavos savivaldybės te-
atras turi tapti pagal Jefimenkos 
kultūros suvokimo laipsnį Kultū-
ros centro dramos būreliu, „tu-
rinčiu vadovą, kaip, pavyzdžiui, 
šokių ar choro kolektyvai“. „Tai 
būtų naujas kultūros centro ko-
lektyvas, tik veiktų kaip teatras“, 
– rajono laikraščiui akcentavo S. 
Jefimenka.

Išeitų, kad pagal tą pačią lo-
giką Kultūros centras greitu lai-
ku gali gvieštis turėti ir „Jaunų-
jų žurnalistų“ būrelį. Po tuo pa-
čiu stogu, visą flangą užėmusi – 
laikraščio redakcija. 

Patys matote, viskas priklau-
so nuo valdžios malonės. Yra 
mylimi ir mylimesni vaikai. Pa-
sakose įprasta, kad popinami 
savi vaikai, o skriaudžiami po-
sūniai ir podukros. Mūsų išrink-
tos valdžios elitas, išeitų, kartais 
gal greičiau palepintų svetimą 
vaiką, o savuosius, jau suaugu-
sius, pasiekusius ne tik pilname-
tystės, bet ir brandos, gerokai 
pražilusius ir su barzdomis, nori 
juridiškai išskirti su savo šeimo-
mis ir sugrąžinti į bekelnę vai-
kystę po tėvų sparneliu. Saky-
site, suvaikėjimas ir tiek. O gal 
kultūrinis infantilizmas? Ar nihi-
lizmas? Atrodo, per daug gerai 
galvojame. Greičiau žalio supra-
timo neturėjimas nei kas tas Sa-
vivaldybės teatras, nei kas tas 
Krašto muziejus. Be to, Krašto 
muziejus tai po kitu stogu. Ats-
kiru. Ne bent kokia ant akių už-
kritusi migla prijungimo iniciato-
riams atlieka stogo vaidmenį.

Jeigu taip, tai gal klebo-
nui Audriui Mikitiukui pasiūlom 
po Bažnyčios sparnu priglaus-
ti Chemikų g. 136 visas įsikū-
rusias visokias rajono institu-
cijas. O jų ten tikrai nemažai, 
prieš Seimo rinkimus kandi-
datas į parlamentą R. Sinkevi-
čius gyrėsi, kad perkirpo juoste-
lę bene šešioliktai po šiuo sto-
gu įsikūrusiai organizacijai. Gal 
nuo to darbo grupė ir galėjo pra-
dėti darbą. Bažnyčia turi archy-
vą? Turi. O čia ir Savivaldybės 
archyvas. Ko neprijungti. Baž-
nyčia turi savišvietos bibliote-
kėlę? Turi. O čia - Savivaldy-
bės bibliotekos padalinys. Kuo 
skubiau prijungti. Bažnyčia už-
siima sveikos gyvensenos pro-
pagavimu ir švietimu? Užsiima. 
Tuo pačiu užsiima ir Jonavos vi-
suomenės sveikatos biuras. Su-
jungt. Jaunimu ir jo problemom 

rūpinasi? Rūpinasi. Sujungt su 
Jonavos jaunimo centru ir Jona-
vos rajono visuomeninių orga-
nizacijų sąjunga „Apskritas sta-
las“, kitaip sakant – „Jonu“. Ge-
riau ir negali būti kokia puiki šei-
mynėlė – „Caritas“ su „Gerumo 
sparnais“ ir „Guoda“. Gal dar ir 
su Neįgaliųjų draugija ar Mišrių 
socialinių paslaugų dienos cen-
tru. Ir taip toliau. Ir panašiai. Vis-
kas limpa, jungiasi tiesiog savai-
me. Be jokių diskusijų, nervų ar 
argumentų reikalavimo. Jungia 
ne tik stogas. 

Reikia tik stebėtis, kaip dar 
nekilo iki šiol mintis sujungti va-
dinamąjį Jonavos knygyną – Jo-
navos r. savivaldybės uždarąją 
akcinę bendrovę „Jonavos kny-
ga“ su Jonavos r. Viešąja biblio-
teka. Tai juk ir vienur, ir kitur tas 
pats – knygos ir lentynos. 

KAI NIEKO NEŽINAI – TAI 
IR GALVOS DĖL NIEKO 

NESKAUDA
Sakysite, ir kaip šauna į gal-

vą tokios genialios mintys? Kaip 
šauna mintis sugriauti tai, kas 
dešimtmečiais kurta, kas garsi-
na rajoną? Kodėl tampame ne 
kūrėjais, o – griovėjais? Kas le-
mia, kad išgyvenę sovietinius 
laikus, šie du Jonavos kultūros 
židiniai artėjant į savos, laisvos 
ir nepriklausomos, valstybės 
trisdešimtmetį, kuris šiuos pri-
jungimo iniciatorius iš papinu-
kų išaugino į elitinius politikus, 
sulaukia tokio likimo smūgio iš 
savo išrinktųjų? 

Ar ne paradoksalu, kad Jo-
navos kultūros židinių savaran-
kiškumo naikinimas savo data 
(1917-ieji ir 2017-ieji) ir vykdo-
ma nukultūrinimo politika labiau 
sutampa su Spalio revoliucijos 
100-osiomis metinėmis, nei su 
artėjančiu Lietuvos valstybės at-
kūrimo šimtmečiu.

Ar ne simboliška ir tai, kad 
rugsėjo 20-24 dienomis rengia-
mas tarptautinis teatrų forumas 
„Aidas –2017“ – tryliktasis!

Tame pačiame Jonavos r. 
savivaldybės tarybos posėdyje 
Tarybos narys liberalas Remigi-
jus Osauskas atskleidė gerai jo-
naviečių žinomą tiesą, kad nau-
jasis Savivaldybės kultūros sri-
ties favoritas per pastaruosius 
metus nebuvęs nei Savivaldy-
bės teatro spektaklyje, nei lan-
kęsis Krašto muziejuje. Niekas 
nematė ir anksčiau. Nei prieš 
metus, nei prieš trejus, penke-
rius ar dešimt. Dvidešimt ar tris-
dešimt.

Rajono meras Eugenijus Sa-
butis tada perspėjęs, kad Tary-
bos narys „nemenkintų neseniai 
paskirto Kultūros centro vadovo 
autoriteto ir nepereitų prie as-
meniškumų“, labai aiškiai kons-
tatavo, kad vadovui „visai nebū-
tina eiti į renginius, kad žinotum 
kažką daugiau“. Ir neina. Ir ko 
ten eiti, jei ir taip sau gudrūs at-
rodo. Kas kada matė Švietimo, 
kultūros ir sporto skyriaus vedė-
ją? Ar patį rajono merą E. Sabu-
tį? Jo pirmtaką? Tik tada, kai rei-
kia nusifotografuoti, nusifilmuoti, 
pasidaryti asmenukę, dar išken-
čia šiaip taip pora numerių. Ir tai 
dažnai maigydami telefoną.

Dažnai neprireikia nė an-
tros rankos pirštų, kad suskai-
čiuotum, kiek valdžios išrinktų-
jų ir pateptųjų lankosi net vals-
tybinių švenčių minėjimuose ar 
tam skirtose koncertinėse pro-
gramose. Rezervuotos eilės taip 

ir lieka dažnokai tuščios sausa-
kimšoje salėje ar kitoje tam skir-
toje erdvėje.

Greit 30 metų, kaip Jonavo-
je. Nemažai teko rašyti kultūros, 
švietimo temomis. Be abejo, ir 
lankytis įvairiuose renginiuose. 
Ir dabar lankausi. Tik daugiau iš 
vidinio poreikio. Žinoma, kartais 
į kai kuriuos koncertus ar rengi-
nius atveda grynai  žurnalistinis 
ir žmogiškasis smalsumas pasi-
žiūrėti, kas vieno ar kito atlikė-
jo, menininko ar kitokio kūrėjo, 
spektaklio ar dailininko gerbė-
jai. Turbūt ne vienas, kas lanko-
si, yra pastebėjęs: skirtingi žiū-
rovai suguža į „Domino“ teatro ir 
O. Koršunovo, Vilniaus, Kauno, 
Panevėžio dramos teatrų spek-
taklius, mėgstančius A. Raudo-
nikio dainų koncertus akompo-
nuojant pučiamųjų orkestrui „Tri-

mitas“, V. Šiškausko, A. Vilčins-
ko ar A. Lemano pasirodymus, 
vargiai sutiksi klasikinės ar kitos 
rimtosios muzikos koncertuose. 
Džiazo mylėtojai – taip pat ats-
kira kategorija. Čia taip pat rei-
kalingas tam tikras muzikinis iš-
prusimas, todėl juos gali ir su-
skaičiuoti pasiskolinus dar pora 
rankų iš kaimyno. 

Sutinku jonaviečių ir koncer-
tuose „Žalgirio“ arenoje, žinau, 
kurie dažnokai lankosi Operos ir 
baleto teatre. Įdomu tai, kad nė 
karto nesutikau va, taip laisvai, 
be pareiginės prievolės, o iš vi-
dinio poreikio nors vieno mūsų 
išrinktojo, mūsų rajono kultū-
ros politikos stratego. Gal ne tie 
skoniai. Gal prasilenkiam... Aš 
nesakau ir neverčiu, kad jie pra-

Spalio revoliucijos vėjai atkurtos Lietuvos šimtmečio šlamesy

Jonavos rajono mero Eugenijaus Sabučio kalbos, pa-
sakytos liepos 27-osios Tarybos posėdyje svarstant klau-
simą „Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos krašto muziejų 
ir Jonavos rajono savivaldybės teatrą prijungiant prie Jo-
navos rajono savivaldybės kultūros centro“, stenograma:

Ar jūs mane klausiat? Padarykim vieną dalyką. Visų pirma, 
klausimų sesija turėtų pagal reglamentą 15 minučių trukti, tai 
panašiai ir einame link to. Galėčiau atsakyt ir neatsakyt. O Vy-
tautas Venckūnas čia labai teisingai klausinėjo, kadangi yra, 
esame elektroniniu paštu gavę įvairių pasiūlymų iš Krašto mu-
ziejaus direktorės, kur ir vienaip etatai, ir kitaip. Bet tai yra, na, 
žinot, elektroniniu paštu gauti pasiūlymai. Yra toks dalykas. Yra 
gauti įvairūs pasiūlymai, tokių įvairių pasiūlymų, žinot, elektro-
niniu paštu daug gauni, ne tik apie Tarybos svarstomus klausi-
mus

▪▪▪
Kadangi čia buvo pasisakymų sesija, nežinau, ar bereikia 

atsakinėti. 
Remigijus, dar kartą noriu pabrėžti, nepereikim prie asme-

niškumų. Galiu pasakyt: nebūtinai, jeigu žmogus skaito kny-
gas, nebūtinai jis turi būti rašytoju. Nebūtinai reikia eiti į rengi-
nius, kad žinoti kažką daugiau ir lankyti.

Nebandyti menkinti, nors ir neseniai paskirto Kultūros cen-
tro vadovo autoriteto.

▪▪▪
Na, kolegos, turbūt pasisakančiųjų gretos išseko, tai, jeigu 

leistumėt, truputį reziumuosiu, nes iš jūsų daugumos išgirdau 
ganėtinai prieštaringų tokių minčių ir kurios nebūtinai iš skirtin-
gų kolegų, bet iš tų pačių lūpų išeidavo – tai tarsi viskas aišku, 
paskui jau niekas nežino, kas vyksta kultūros srityje. Tarsi tu-
rime kažką daryti, paskui – palikime visus ramybėje ir taip, ir 
pan. Tarsi trūksta skaičių, tarsi trūksta argumentų, trūksta vie-
no, trūksta kito. Puikiai galiu sutikti su Kęstučio pastabomis dėl, 
sakykim, to, kad galima daug įvertinti, tikrai ne mažai kalbama, 
tikiu ir komitetuose nemažai ginčijamasi. Tiesiog savo nuomo-
nę, vat, turiu teisę pasakyti irgi trumpai. Tai savo nuomonę no-
rėčiau pasakyt, kad, a, jeigu kažko nenori padaryti, tačiau ne-
nori taip atvirai pripažinti, tai argumentų paieška, tai tikrai daug 
laiko užtrunka, labai ilgai gali ieškoti, kažko tiesiog nenori pa-
daryti. Kai kažką labai nori ir bandai įtikinti kitą žmogų, kuris ne-
nori, lygiai taip pat labai ilgai užtrunka argumentų paieška, ko-
dėl , na, bandyti įtikinti. Iš visų jūsų pasisakymų, na, tiesiog ma-
tosi, kad, na, jūs bandote įtikinti, kad šitas sprendimas nėra tin-
kamas. A, darbo grupės pirmininkė bando įtikinti, kad yra tinka-
mas. Tačiau, kaip matau, šiuo atveju, viena pusė kitos pusės, 
šiuo atveju, na, puikiai įtikina. Ir, matyt, neįtikino nė per komite-
tus, nei dabar. Tačiau norėčiau jūsų prisiminti nesenus įvykius 
Seime, kai lygiai taip pat buvo kalbama dėl urėdijų reformos. 
Ir tie, kas norėjo priimti tą sprendimą, jį tiesiog priėmė, neklau-
sydami kitų pusių, kad trūksta argumentų, trūksta paskaičiavi-
mų, trūksta ekonominės veiklos įvertinimų – gal žmonių bus per 
daug atleista ir panašiai. 

Tai, vat, buvo priimtas politinis sprendimas. Mes kalbam 
čia iš esmės analogiškai – apie tą patį. Jeigu mes galvojam, 
kad yra tinkamas sprendimas, mes turėtume balsuoti už, jei-
gu kiti tarybos nariai, kurie galvoja, kad yra netinkamas spren-
dimas, ieškodami argumentų, kodėl jis netinkamas, balsuoja 
prieš arba susilaiko. Arba nedalyvauja balsavime. Tai, vat, nėra 
kažkaip baisiai sudėtinga ar baisiai komplikuota. Visi turim ar-
gumentų, visi iš mūsų tikrai, dauguma iš mūsų dalyvavo komi-
tetų veikloje. Ir šitas klausimas komitetuos praeitoj savaitėj už-
ėmė pagrindinį vaidmenį.

Ačiū visiems, kas šiandien pasisakėt, kas klausėte, ačiū 
pranešėjui, kad atlaikė klausimų šitą nedidelę, bet laviną. Ka-
dangi neišgirdau pasiūlymų, nė alternatyvų, nei papildomų, nei 
pakeičiančių, nei ko kitų, tai bet kuriuo atveju šiuo klausimu 
mes turime balsuoti ir apsispręsti, siūlau pereiti prie balsavimo 
ir apsispręsti dėl šio klausimo.

Nukelta į 4 psl.
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dėtų vaikščioti, jei nėra susifor-
mavusio vidinio poreikio lanky-
tis, jei neveda smalsumas ir no-
ras žinoti, jei net nenugali parei-
gybinis siekis ir tikslas žinoti, kas 
ir kaip vyksta tavo kuruojamojo-
je srityje, kad turėtum savo nuo-
monę, kad galėtum diskutuoti, 
ginčytis, patarti, pareikalauti ar 
paprašyti... Bet čia taip pat rei-
kalingos žinios, patirtis. Ne vie-
nadienė. O ilgai kaupta. Auginta 
ir brandinta. Dažnai padiktuota 
tavo sielos gilumo, kultūros pla-
čiąja prasme suvokimo, kur pra-
eitis, šiandiena ir ateities vizijos 
tarsi į stiprų kumštį susipynusios 
į vieną mūsų tapatybės identite-
to vertybę. Kuo mes įdomūs sau 
ir pasauliui.

Tiesiog matau, kad jau šyp-
sotės: „Iš kur toks idealizmas?“ 
Gal greičiau – naivumas. Vis-
kas, sakoma, gyvenime daug 
paprasčiau. Reikia reikiamu lai-
ku atsidurti reikiamoje vieto-
je. Įstoti į reikiamą partiją ir būti 
nuolankiu vykdytoju. Ir partinė 
darbo birža tave nuskraidins į 
tavo paties nesvajotas padan-
ges. Kai nieko nežinai, ir širdies 
dėl nieko neskauda: gali lengva 
ranka atjungti, sujungti, prijung-
ti bet ką prie bet ko. Nes neeg-
zistuoja jokie sentimentai, joks, 
sakykim, šiuo konkrečiu įstaigų 
atveju, nueitas evoliucinis ke-
lias, pasiekimai, pripažinimai, 
įvertinimai. Vykdytojų širdyse ir 
smegenyse jokių įrašų, jokių at-
minties klodų, jokio žinojimo – 
tuščia. Jokių failų nėra ir nebu-
vo.

Čia dirbantys žmonės – taip 
pat jiems tuščia vieta. Savivaldy-
bės teatro įkūrėjų perspėjimas, 
kad, jei bus prijungti prie Kultū-
ros centro, paliks teatrą, rajono 
merui nesukėlė jokių emocijų. 
„Bus kiti“, – mestelėjo šis.

ATSITIKTINIAI ŽMONĖS 
POLITIKOJE – UOLIAUSI 

VYKDYTOJAI?
Ko mes norime iš atsitiktinių 

žmonių, į vadovaujamus pos-
tus patekusių grynai per politinių 
partijų darbo biržas.

Ko norėti, kai pagrindiniu ra-
jono švietimo ir kultūros politikos 
strategu tampa žmogus prieš tai 
buvęs degalinės operatoriumi ar 
statybinių medžiagų parduotu-
vės vadybininku.

„Ar kada galėjom pagalvo-
ti, iki ko nusirito Jonavoje kultū-
ra, jei Kultūros centrui vadovauti 
tinka į jokius renginius nevaikš-
tantis ir, ko gero, su savim turin-
tis problemų „fizrūkas“, – prieš 
gerą savaitę skambina jonavie-
tis ir pasakoja, kad gerai pažįs-
tantis šį neseniai buvusį fizinio 
lavinimo, dabar vadinamą kūno 
kultūros mokytoją, ir primygtinai 
siūlo pasidomėti besidriekiančiu 
šleifu iš jo sportinių šokių klubo 
istorijos. 

Dabartinis meras ir iš tos pa-
čios politinės partijos darbo bir-
žos. Niekam nežinomas, neda-
lyvavęs jokioje visuomeninėje 
ir politinėje veikloje, būtų sma-
giau, jei klystume, tylus, ramus, 
net mažakalbis kabinetinis vie-
nos bendrovės personalo spe-
cialistas staiga pradedamas 
nešti įtakingos politinės srovės. 
Sako, nepaprastai uolus vykdy-
tojas, nė piršto nepajudins ne-
pasiderinęs su kuo reikia. Len-
gvai tampa vienos savivaldybės 

įstaigos vadovu. Ta pati įtakinga 
srovė tiesiog nešte įneša į vie-
tos politikų olimpą – tampa Tary-
bos nariu, vicemeru. Viskas ei-
nasi kaip sviestu patepta. Pra-
dedamas ruošti dar didesniems 
iššūkiams – tiesiog buldozerio 
principu prastumiamas į laikino-
jo mero pareigybę. Iš antro kar-
to saujelė jonaviečių, kuri nesu-
daro nė 20 proc., turinčių balsa-
vimo teisę, suteikia rajono mero 
antpečius.

Kiek teko girdėti, su dar be-
žengiančiu ir jau nužengusiu į 
politikos aukštumas buvusiu pa-
valdiniu ne kartą buvo pasipra-
šiusi pokalbio pagal tarnybinį 
rangą buvusi jo viršininkė, de-
šinioji vieno kiečiausio Lietuvo-
je ekonomikos ir verslo stratego 
bei vystytojo, „Achemos grupės“ 
prezidento, dr. B. Lubio dešinio-

ji ranka. Išsilavinusi, energinga, 
veikli, kupina idėjų, sumanymų, 
pasiūlymų, kiek teko girdėti, api-
pildavo idėjų ir veiklos gairių la-
vina ir patį į valdžios olimpą iš-
kopusį buvusį bendradarbį. Bet 
taip ir atsimušdavo į šaltą abe-
jingumo sieną – to nereikia, ano 
nereikia. Nieko nereikia. Nieko 
neįmanoma įgyvendinti. Jokių 
idėjų, jokių naujovių, jokių vei-
klų. Protingas griebtų ir įkurdintų 
tą varikliuką šalia. Ar jau taip mė-
tosi išsilavinę, progreso siekian-
tys žmonės? Nelabai. Pabijojo, 
kad gali likti šešėlyje? Gali už-
gožti? Nežinau. Gal ir tas stab-
dė. Bet merą pažįstantys sako, 
kad jis kitaip ir negalėjęs pasi-
elgti. Tai tarsi žmogus futliare. 
Pasakojama, kad vengiantis ne 
tik interesantų, bet net nelabai 
geidžiantis ir kad savivaldybės 
tarnautojai ir specialistai užsuk-
tų. Galima tik numanyti dėl ko? 
Ko gero, ne tik jam, vienam iš 
dabartinių vadovų, trūksta patir-
ties ir supratimo politikos, valdy-
mo ir administravimo fronte, bet 
ir tai, kad yra, kaip sako, visiš-
kai nesavarankiškas žmogus. O 
gal kitoks ir negali būti, kai rajo-
no pulsą laiko partinė ranka.

Žmogus, kuriam patikėta šių 
kultūros židinių naikinimo, atsi-
prašau, reorganizavimo darbo 
grupės vadovės misija, - tai taip 
pat lyg kometa įskriejusi į rajo-
no politinio elito padangę – Biru-
tė Gailienė, nesenai dar buvusi 
Steponavičiūtė.

Tai taip pat labai akivaizdus 
pavyzdys, kokią karjerą gali pa-
daryti žmogus, laiku pastūmėtas 
įšokti į dardantį politinį traukinį. 
Tiesiai – iš Jonavos šv. apaš-
talo Jokūbo parapijos atstovės 
spaudai pareigų. Prieš tai patir-
tis lažybų punkte. Gal ir ne visai 
tokia, kokia norėtųsi. Su šleifu. 

Bet šleifas – dabar ne nuo-
dėmė. Greičiau privalumas. Pa-
tikimumo kodas. 

Kaip ir tikimybė, kad bus uo-
lus vykdytojas, nes gali būti pa-
žeidžiamas.

Tai tiek tos kultūrinės patir-
ties, kol neprasidėjo šviesos 
greičiu šypsotis politinė fortūna. 
Seimo nario R. Sinkevičiaus pa-
dėjėja-sekretorė, Jonavos r. sa-

vivaldybės tarybos narė, Švieti-
mo, kultūros, sporto ir jaunimo 
reikalų komiteto pirmininkė.

Aukštąjį politinį viražą mėgs-
tanti politikė turbūt ne veltui ra-
jono vadovų buvo įsodinta štur-
mane su taikos misija į kultū-
ros naikintuvą, kuris reaktyviniu 
greičiu turėjo praskristi virš jona-
viečių galvų ir be garso numuš-
ti pora Jonavos kultūros židinių. 
Panašiai taip, kaip kurtinančiai, 
bet akimirksniu, virš Jonavos 
padangės išnyra ir pradingsta 
analogiški NATO skraidymo ap-
aratai.

Šiandien aišku, kad skrydis, 
koks buvo numatytas rajono po-
litinio elito, ne visai pavyko: per-
skrist perskrido, numušt numu-
šė, bet propelerių ir visokių at-
sarginių detalių sukeltas gaus-
mas jau antras mėnuo taip ir ne-

išsisklaido ore, o priešingai – 
nusidriekė plačia vėže ir smirs-
telėjusios demokratijos šleifu 
užgulė jonaviečių nosis.

PRASTAI SUVAIDINTA 
DEMOKRATIJA

Jonavos r. savivaldybės ta-
rybos posėdyje klausimą „Dėl 
sutikimo reorganizuoti Jonavos 
krašto muziejų ir Jonavos rajo-
no savivaldybės teatrą prijun-
giant prie Jonavos rajono savi-
valdybės kultūros centro“ prista-
tė Savivaldybės administracijos 
Teisės ir personalo skyriaus ve-
dėjas Justas Budriūnas ir apsi-
melavo: „Buvo susirinkę Kraš-
to muziejaus, Kultūros centro ir 
Savivaldybės teatro direktoriai ir 
visi trise nusprendė, kokie eta-
tai dubliuojasi ir kokių būtų ga-
lima atsisakyti tolesnėje ben-
dros įstaigos veikloje“. Galbūt 
tokia buvo susikurta rajono va-
dovų klausimo sprendimo eiga 
ir vizija, kurią vedėjas ir išdavė 
kaip jau įvykusį faktą. Beje, tą 
paneigė ir Savivaldybės teatro 
direktorė Regina Kestenienė, ir 
Krašto muziejaus direktorė Dai-
va Petrikėnienė.

Prijungimo vizija iš pradžių 
net neketinta pasidalinti su pa-
čių prijungiamųjų įstaigų nei su 
vadovais, nei su kolektyvais. 
Galima sakyti paskutiniai apie 
tai ir sužinojo, niekas nesiteikė 
juos informuoti. 

Jonavos krašto muzie-
jaus direktorė apie planuoja-
mą pertvarką iš neoficialių šal-
tinių sužinojusi tik birželio vidu-
ryje, nors iš motinystės atos-
togų buvo sugrįžusi nuo birže-
lio 1-osios. Į pirmąjį darbo gru-
pės posėdį, kuriame buvo apta-
riamas minėtų kultūros įstaigų 
klausimas, dalyvavo tik Kultū-
ros centro direktorius, nei Savi-
valdybės teatro, nei Krašto mu-
ziejaus vadovų niekas net ne-
ketino pakviesti. Tik kitame po-
sėdyje buvo išklausytos minėtų 
įstaigų vadovų nuomonės ir po-
zicija. Niekas nekvietė ir į prieš 
Tarybos posėdį vykusius komi-
tetų posėdžius. Savivaldybės 
teatro direktorė, sužinojusi ko-
mitetų posėdžių grafiką ir pa-
skatinta kolegų, tiesiog kiekvie-

ną kartą susigrūmė su mūsų iš-
rinktųjų priešprieša, kad patek-
tų į komiteto posėdį svarstomu 
klausimu ir pristatytų savo pozi-
ciją. Tiesiog jėga įsiprašė. Štai 
tau ir demokratija. 

Krašto muziejaus direktorė, 
nekviečiama į jokias diskusijas, 
kur galėtų išsakyti savo nuomo-
nę ir viziją dėl pertvarkos, kad 
ir etatų klausimu, savo pasiūly-
mus, kaip priimta šiandieninia-
me komunikavime, merui, be 
abejo, kartu ir Tarybos nariams 
ne kartą siuntė elektroniniu paš-
tu. Ne į asmeninį, o į viešai de-
klaruojamą oficialų rajono mero 
elektroninį paštą ir ne į meilu-
žes siūlydamasi. Bet tai, pasiro-
do, nevertas dėmesio dalykas, 
nors prisipažino: „Esame elek-
troniniu paštu gavę įvairių pasiū-
lymų iš Krašto muziejaus direk-
torės, kur ir vienaip etatai, ir ki-
taip“. „Bet tai yra, na, žinot, elek-
troniniu paštu gauti pasiūlymai. 
Yra toks dalykas. Yra gauti įvai-
rūs pasiūlymai, tokių įvairų pa-
siūlymų, žinot, elektroniniu paš-
tu daug gauni, ne tik apie Tary-
bos svarstomus klausimus“, 
– Tarybos posėdyje sakė me-
ras E. Sabutis. Kaip jūs mano-
te, ką turėjo daryti Krašto muzie-
jaus direktorė, kad būtų išgirsta 
– gal tykoti rajono mero prie pir-
mo krūmo ar prie namų durų? 
Beje, Tarybos posėdžio svars-
tomo klausimo metu, kuris ne-
nuilstamai sukosi apie Krašto 
muziejaus etatus, Jonavos kraš-
to muziejaus direktorė visą laiką 
kėlė ranką norėdama pasisaky-
ti ir kai ką, matyt, paaiškinti Ta-
rybos nariams, deja, posėdžiui 
pirmininkavę meras ir jo pava-
duotojas Erlandas Andrejevas 
taip ir neva... nepamatė. 

Bet tai, ko gero, būtų, anot 
mero, tik nuomonė, į kurią net 
neverta dėmesio kreipti ir net 
išklausyti. Kaip ir tik nuomonė, 
neverta jokio dėmesio, bet kurio 
tarybos nario, suabejojusio inici-
atorių argumentais ir reikiamybe 
prijungti, kaip ir nuomonės, ir tik 
tiek – Pasaulinės mėgėjų teatrų 
asociacijos AITA/IATA Lietuvos 
nacionalinio centro tarptautinių 
ryšių vadovės, Klaipėdos uni-
versiteto Menų akademijos Te-
atro katedros vedėjos doc. dr. 
Danutė Vaigauskaitės ir Lietu-
vos nacionalinio kultūros centro 
Teatro poskyrio vadovės Irenos 
Maciulevičienės – merui siųsti 
su nerimo ženklu kreipimaisi, su 
kuriais rajono vadovas net ne-
matė reikalo supažindinti visus 
rajono Tarybos narius. Kaip ir 
pabrėžė Tarybos posėdyje: „Tai 
tik nuomonės“. O kas turi būti, 
jei ne nuomonės. Špygų rody-
mas? Trepsėjimas kojomis?

Filosofinį išsilavinimą turintis 
politikas lyg ir turėjo būti nepa-
miršęs iš Antikos laikų atėjusią 
išmintį, kad tik ginče gimsta tie-
sa. Kad tik nuomonių ir diskusijų 
įvarovėje gali surasti optimaliau-
sią sprendimo būdą.

Meras E. Sabutis, reziumuo-
damas pasisakiusiųjų kalbas 
prieš balsavimą ir sulygindamas 
Krašto muziejaus ir Savivaldy-
bės teatro prie Kultūros centro 
prijungimo klausimą su neseniai 
Seime svarstyta urėdijų refor-
ma, netyčia išsidavė, kad politi-
nis sprendimas kieno reikia jau 
priimtas: „Lygiai taip pat buvo 
kalbama dėl urėdijų reformos. Ir 
tie, kas norėjo priimti tą sprendi-
mą, jį tiesiog priėmė, neklausy-

dami kitų pusių, kad trūksta ar-
gumentų, trūksta paskaičiavi-
mų, trūksta ekonominės veiklos 
įvertinimų – gal žmonių bus per 
daug atleista ir panašiai. Tai, vat, 
buvo priimtas politinis sprendi-
mas. Mes kalbam čia iš esmės 
analogiškai – apie tą patį“.

Taigi, Jonavos krašto žmo-
nės, ar gerai įsiklausėte – „ir tie, 
kas norėjo priimti tą sprendimą, 
jį tiesiog priėmė, neklausydami 
kitų pusių“.

Socialdemokratai, turintys 
Taryboje daugumą, norėjo pri-
imti – ir priėmė.

O visi kiti, kaip liaudyje sako-
ma, nors šikna žemę raižykit...

DEMOKRATIJOS FARSĄ 
KURIA VALDŽIOS 

SAVIVALĖ
Iki šiol įsivaizdavau, kad filo-

sofiją studijavusieji visi iki vieno 
yra labai plataus akiračio žmo-
nės, sugebantys modeliuoti si-
tuacijas, perspektyvas, daryti iš-
vadas, išvesti analogijas ir t. t., ir 
panašiai. Pasirodo, klydau. Ga-
liu tik padėkoti likimui, kad iki 
šiol man teko sutikti tik išties iš-
mintingus, filosofo vardą pateisi-
nančius žmones. Mąstytojus.

Bet, pasirodo, šiais laikais fi-
losofas nelygu filosofui kaip ir 
politikas politikui.

Tačiau filosofas Vytautas 
Rubavičius yra tas šiandieninės 
Lietuvos filosofas, kurio negir-
dėti negali.

Prieš pora savaičių, įsiklau-
sykim, ar ne apie mus ir mums, 
jis kalbėjo: „Pertvarka gali vyk-
ti, kai susitariame su žmonė-
mis kartu kažką daryti. Kitokių 
pertvarkų nebūna, mes tik jas 
taip vadiname. Reformomis va-
diname valdžios savivalę, ne-
baudžiamumą. Tas žodis dau-
gelį suklaidina. Kartais dialogas 
imituojamas – su kažkokiais su-
kviestais ekspertais tarsi taria-
masi, o šiaip jis nevyko ir ne-
vyksta, nes valdžia žino, kaip 
geriau valdyti.(...).

Turi būti bendras politinis 
veiksmas, kad visuomenė daly-
vautų tuose sprendimuose, ku-
rie ją pačią liečia. Ji atskirta nuo 
visų lygių valdžios. Savivaldos 
nėra. Tai apie kokį dialogą gali-
ma kalbėti, jeigu valdžiai jis ne-
reikalingas? Jeigu tu valdai taip, 
kad visuomenė dalyvautų tame 
valdyme, vadinasi, reikia tartis 
su visuomene dėl svarbių daly-
kų ir už tam tikrus sprendimus 
bei jų įgyvendinimą reikia visuo-
menei atsakyti. O valdant vie-
niems, nereikia nei su kuo tar-
tis, nei dėl ko atsakyti. Taip daug 
patogiau. Ir saugiau, prižiūrint 
ir melžiant finansinius srautus. 
Belieka surengti rinkimus, į ku-
riuos kas beateitų ir kaip bebal-
suotų, vis viena valdys tie patys, 
ir daugiau nieko nereikia.

Vienas vakarietiškas būdas 
seniai visur galioja – tai savival-
da. Jeigu nėra realios savival-
dos, tai toje politinėje sistemo-
je nėra pilietiškai ir politiškai įga-
lios visuomenės. Nuo pat atgau-
tos Nepriklausomybės pradžios 
buvo dėtos pastangos, kad visi 
savivaldos pradai iš mūsų įsta-
tymų būtų ištrinti. Ir mes turime 
organizuojamus savivaldos rin-
kimus, jie vadinamai savival-
da, bet jokios realios savival-
dos nėra. Kitaip tariant, imituo-
jame savivaldą. Užsienio eks-

Spalio revoliucijos vėjai atkurtos 
Lietuvos šimtmečio šlamesy

Atkelta iš 3 psl.

Nukelta į 7 psl.

JONAVOS KRAŠTO ŽMONĖS, AR GERAI ĮSIKLAUSĖTE 
Į MERO ŽODŽIUS: „IR TIE, KAS NORĖJO PRIIMTI 

TĄ SPRENDIMĄ, JĮ TIESIOG PRIĖMĖ, 
NEKLAUSYDAMI KITŲ PUSIŲ“.

SOCIALDEMOKRATAI, TURINTYS TARYBOJE DAUGUMĄ, 
NORĖJO PRIIMTI – IR PRIĖMĖ.

O VISI KITI, KAIP LIAUDYJE SAKOMA, NORS 
ŠIKNA ŽEMĘ RAIŽYKIT...
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Sveikata ir grožis

Profesionali burnos higiena
Dantų gydymas
Implantavimas

Dantų protezavimas
Periodontologija 

Chirurgija
Dantų balinimas
Dantų puošyba

Dentalinės rentgeno nuotraukos

Odontologinės paslaugos atlie-
kamos pažangiausių technologi-
jų pagalba, naudojant kokybiškas, 
profesionalias medžiagas bei mo-
dernią įrangą.

J. Ralio g. 8-3, Jonava
Tel. 8 349 60202, mob. 8 685 24354, mob. 8 640 55506
El. paštas: info@raidentas.lt
     Odontologijos klinika ,,Raidentas” Jonavoje

Pataria provizorė
Vida Jokimienė

Visi suprantame, kad vasa-
ros sezono gėrybės prisodrina 
mūsų organizmus naudingųjų 
medžiagų ir vitaminų. Esame 
energingi, sveikai įdegę, geros 
nuotaikos ir rečiau skundžia-
mės negalavimais. Tačiau ne 
viskas taip jau paprasta, kaip 
atrodo. Artėjant rudens sezonui 
mūsų organizmas ir imunitetas 
silps, tad reikia pasiruošti šalta-
jam metui. Pradėkime nuo nau-
dingųjų medžiagų ABC.

Svarbiausi organizmo mikro-
elementai yra kalis, natris, kal-
cis, magnis, fosforas ir geležis. 
Organizmas negali pasigaminti 
magnio ir jo junginių. Jie turi pa-
tekti su maistu. Ne visada mais-
te magnio yra užtektinai, kaip, 
pavyzdžiui, magnio poreikis vie-
nai dienai yra 300-350 mg, jo 
atsargos organizme 24-28 g. 
Beje, apie 60 proc. magnio yra 
kauluose. Taigi, kodėl jie reika-
lingi ir kas nutinka kai jų trūksta?

Kai kūnui trūksta mineralų, 
organizmas siunčia gana aiš-
kius signalus. Žmonės teigia, 
kad jiems silpna, blogai jau-
čiasi, nėra ūpo, nėra motyvaci-
jos, nuotaikos. Ir retas kuris iš 
mūsų susimąsto, kad gali trūk-
ti, būtent, mineralų. Pajutęs sil-
pnumą, nuovargį, skausmą, ap-
nikus blogai nuotaikai, sutrau-
kus mėšlungiui ar padažnėjus 
širdies plakimui, išskirti simpto-
mus, būdingus tik konkrečių mi-
neralų trūkumui, gana sunku, 
nes jie panašūs.

Mineralų trūkumas yra visų 
metų laikų problema, tačiau va-
saros pabaigoje ir, būtent, ru-
dens pradžioje žmonės į tai at-
kreipia dėmesį – daugiau juda, 
keliauja ir skiria laiko tam ap-
mąstyti. Patarimas – visus me-
tus stebėti, kaip dažnai sergate 
peršalimo ligomis. Ar nekamuo-
ja nuovargis, mieguistumas, ar 
netraukia raumenų? Nesuba-
lansuota mityba, didelis kavos 
ar alkoholio kiekis, nejudrus gy-
venimo būdas turi įtakos blo-
gesniam mineralų įsisavinimui. 
Vasarą, kada daugiau juda-
me ir prakaituojame, neišgeria-
me pakankamo kiekio skysčio, 

iš organizmo greičiau pasišali-
na mineralai. Gamybinėje vais-
tinėje „Jonavos vaistinė“ galima 
įsigyti visus minėtus organizmui 
reikalingus mikroelementus. Jų 
čia rasite įvairių junginių ir įvai-
rios formų: milteliai, tabletės, 
lašai. Jų vartojimas priklauso 
nuo mitybos ir organizmo bū-
klės. Prieš vartodamas mikroe-
lementus, žmogus turi žinoti, ar 
sveiki jo inkstai, širdis. 

Dažniausiai po vasaros pa-
sireiškia magnio trūkumas. Dėl 
ko gali trūkti magnio, kaip mi-
kroelemento, kas sukelia jo trū-
kumą organizme? Norėtųsi pa-
minėti kelias priežastis, dėl ko 
gali būti sutrikęs magnio pasi-
savinimas. Tai ir viduriavimas, 
vėmimas, endokrininės ligos. 
Ypač padidėjęs magnio porei-
kis organizmui jaučiamas paau-
glystėje nuo 15 iki 19 metų, ne 
išimtis ir senyvas amžius, nėš-
tumas, protinė įtampa, stresas, 
piktnaudžiavimas alkoholiu. 

Daugiausia magnio išva-
rome iš organizmo vartodami 
vaistus (diuretikai, hormonai, 
geležies ir kalcio turintys pre-
paratai) ir gausiai prakaituoda-
mi. Konkretūs magnio trūku-
mo (hipomagnesijos) simpto-
mai yra šie: raumenų trauku-
liai pečių srityje, širdies skaus-
mas, skrandžio spazmai, rankų 
ir kojų pirštų tirpimas, mėšlun-
gis, nuolatinis fizinio ir protinio 
nuovargio pojūtis, dirglumas, 
nervingumas, atminties pablo-
gėjimas, galvos skausmas, net-
gi migrena. Rekomenduojame 
magnį vartoti tiek organinių, tiek 
neorganinių druskų pavidalu.

Ne mažiau svarbūs ge-
rai savijautai yra kalcis, gele-
žis, cinkas. Kalcio organizmui 

reikia nuo 800-1200 mg die-
nai. Tiems, kurie nevartoja pie-
no produktų, labai svarbu kalcio 
gauti papildomai. Geležis – gy-
vybiškai svarbi mineralinė me-
džiaga, kadangi aprūpina krau-
ją deguonimi. Geležies die-
nos norma  10-15 mg. Cinkas 
– svarbus imuninei sistemai, 
odai, plaukams, augimui. Su-
augusiam žmogui reikėtų 10-15 
mg. Gamybinėje vaistinėje cin-
ko, kalcio ir magnio galima įsi-
gyti miltelių pavidalu.

Nekreipti dėmesio į mikroe-
lementų trūkumą ir savo kūno 
signalus – pavojinga. Jei laiku 
sau padėsime, mitybą papildy-
dami mikroelementais, užkirsi-
me kelią sunkioms ligoms, to-
kioms kaip širdies ritmo sutriki-
mas, anemija, tachikardija, oste-
oporozė ir t. t. Ypatingai turi būti 
budrūs tėvai, auginantys paau-
glius. Daugiau dėmesio skirti jų 
augimui reikalingiems minera-
lams. Vyresniems vaikams ak-
tualus stresą sukeliantis – egza-
minų laikotarpis, tuomet susti-
prėja magnio poreikis, jis reika-
lingas nervinei sistemai stiprinti. 
Jeigu paaugliui skauda koją, tė-
vai dažnai perka vaistus nuo už-
degimų, o ne kalcio – mineralo, 
kuris labai svarbus kaulų forma-
vimui. Jeigu kūnas prašo mine-
ralų, malonėkite jį patenkinti.

Kaip pažaboti mineralų 
trūkumą organizme?

Reiki – senovinis  gydymo 
metodas energijomis

• Gydo sveikatos sutrikimus (net ir labai sun-
kius),

• Pagreitina gijimą po operacijų, kaulų lūžių, 
švitinimo .

• Gydo baimes, depresiją, nemigą.
• Atstato jėgas, suteikia energijos.

Tel. pasiteirauti 8 657 86680 Kęstutis 
Miliukas

XIII TARPTAUTINIS TEATRŲ FORUMAS

„AIDAS 2017“

RUGSĖJO 20-23 DIENOMIS 

Rugsėjo 20 d.     18.00   Jonavos sporto arenoje 
(trečiadienis)                   Tarptautinio teatrų forumo „Aidas 2017“ atidarymas.

 
Rugsėjo 21 d.     16.00   Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje
(ketvirtadienis)                Jonavos rajono savivaldybės teatro jaunimo grupė ir Jonavos Janinos Miščiukaitės meno  
                                        mokyklos ugdytiniai. V. V. Landsbergis „Uodų pasakos“, rež. Živilė Martinaitienė.
     Įėjimas nemokamas.

      18.00   Ukmergės kultūros centre
        Charkovo teatras „Publicistas“ (Ukraina). A. Jablonskaja „Gal ir apie” (rusų kalba), rež. Ana
       Oniščenko ir Konstantin Vasiukov.  Bilieto kaina 4,35 Eur. Bilietai parduodami Ukmergės kultūros
        centro kasoje, tel. (8 646) 90230, darbo laikas II-V 15.00-19.00.

Rugsėjo 22 d.     11.00   Jonavos kultūros centro mažojoje salėje 
(penktadienis) ir 13.00   Utenos kultūros centro lėlių teatras „Zuikis Puikis“. R. Katinaitė-Lumpickienė „Pasakų
                                        vežėčios“, rež. Janina Baldauskienė. Bilieto kaina 2,90 Eur. Bilietų užsakymas ir informacija

                      tel. (8 349) 62085 arba el. paštu .

            16.00   Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčios požemyje
        Jonavos rajono savivaldybės teatras. J. Andriulevičius „Eik!“, rež. JonasAndriulevičius. Įėjimas su
        kvietimais, kreiptis tel. (8 670) 85505.

  
                            18.00   Jonavos r. Juškonių kultūros centre

        Kelmės mažasis teatras. Keturakis ,,Amerika pirtyje“, rež. Algimantas Armonas.
    Įėjimas nemokamas.

            20.00   Punsko teatras „Aurora“ (Lenkija). V. V. Landsbergis „Vilis“,  rež. Jolanta
                        Malinauskaitė-Vektorienė. Įėjimas nemokamas.

Rugsėjo 23 d.     13.00   Jonavos r. Juškonių kultūros centre 
(šeštadienis)     Rezeknės teatras (Latvija). D. Čepauskaitė „Pupos“, rež. Mara Zalaiskalns. Įėjimas nemokamas.

                     16.00   Jonavos sporto arenoje 
        Birštono Vienkiemio teatras. S. Kymantaitė-Čiurlionienė „Kuprotas oželis“, rež. Beata
        Klimavičienė. Įėjimas nemokamas.

                            19.00   Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje
        Mažeikių Juozo Vaičkaus Skrajojamasis teatras. K. Voityla „Jobas“ (Senojo Testamento
        drama), rež. Airida Lementauskienė. Įėjimas nemokamas.

FORUMO „AIDAS 2017“ RĖMĖJAI

                                                         

PARTNERIAI
Lietuvos mėgėjų teatro sąjunga, Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras, Juškonių kaimo bendruomenė, Jonavos krašto 
muziejus, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykla, Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka, Jonavos vaikų l/d 
„Lakštingalėlė“

FORUMO „AIDAS 2017“  RENGĖJAS - Jonavos rajono savivaldybės teatras

st@jonava.net

Žeimių g. 26 A, PC „NORFA“. 
Dirbame: I – V nuo 10 iki 18 val., VI – nuo10 iki 14 val.

Tel.: 8 614 06054, 8 660 85782.

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI

Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

Kauno g. 4 (šalia grožio  
salono „Elit“ ir reklamos  
agentūros „Piktograma“)
DĖMESIO! Persikėlėme iš 

„Solidago“ patalpų, Žeimių g.1A

PATIKSLINIMAS
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Jonavos skyrius pa-

tikslina, kad liepos pabaigoje vykusiame skyriaus ataskaitinia-
me susirinkime iki šiol skyriui vadovavęs Bronislovas Liutkus 
neteko tik partijos skyriaus vairo, buvęs pirmininkas yra išrink-
tas į partijos Jonavos skyriaus valdybą.

Atsiprašome už suklaidinimą.
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Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

I – IV 8 – 17 val.
V 8 – 16 val.

El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ nekilnojamojo turto vadybininkė

Joneda

Darbo  
laikas:

UAB „Joneda“ siūlo išsirinkti pirkti 
iš daugiau nei 70 objektų. 

Visa informacija apie parduodamus 
objektus tel. 8 655 54404 ir (8 349) 54607; 

interneto svetainėje – www.joneda.lt;  
NT portaluose – aruodas.lt; skelbiu.lt, alio.lt 

ir kt. su nuotraukomis.
Naujausi NT pasiūlymai. Gal tai, ko kaip tik ieškote:

1 kamb.
Chemikų g. Blok. 5 a. name, IV a. parduodamas erdvus 1 

kamb. butas. Bendras plotas 36,53 m²: kambarys 17,99 m², virtuvė 
8,29 m², koridorius 5,85 m², 0,94 m², vonios kambarys 2,58 m². Pri-
valumai: didelė virtuvė, erdvus koridorius, balkonas, didelis rūsys, 
patogi vieta. Reikia remontuoti. Puiki galimybė norintiems įsireng-
ti būstą pagal savo norus. Šalia mokyklos, darželis, parduotuvės, 
viešasis transportas. Kaina 12500 Eur. Tel. 8 655 54404 

Rukloje, Ruklio g. mūr. V a. name, III a. parduodamas 1 kamb. 
butas. Bendr. pl. 36,53 m²: kambarys 15,56 m², virtuvė 8,55 m². Su-
remontuotas, plastikiniai langai. Kaina 14000 Eur. Tel. 8 655 54404

Lietavos g. blok. 5 a. name, V a. Butas erdvus – bendr. pl. 
39,39 m², didelė virtuvė (9,5 m²). Vonia ir WC atskirose patalpose. 
Šarvuotosios durys, plastikiniai langai, geras stogas. Butas tvarkin-
gas, švari laiptinė. Parduodama su kai kuriais baldais. Strategiš-
kai patogi vieta – šalia darželis, mokyklos, parduotuvės, poliklinika. 
Kaina 14900 Eur. Tel. 8 655 54404

2 kamb.
Lietavos g. Blok. 5 a. namas I a. parduodamas 2 kamb. bu-

tas. Bendr. pl. 50,19 m²: koridorius 6,49 m², WC 0,82 m², vonios 
kambarys 1,83 m², virtuvė 9,54 m², kambariai 17,3 m² ir 14,21 m². 
Butas tvarkingas: plastikiniai langai, šarvuotosios durys, laminuo-
tosios grindys. Svetainės sienos dažytos, miegamojo - lentelės 
ir tapetai. Vonios kambarys išklijuotas plytelėmis. Paliekami bal-
dai: virtuvės komplektas, spintos ir sekcija. Buitinė technika - du-
jinė viryklė. Yra balkonas ir rūsys. Patogi vieta: šalia darželis, mo-
kyklos, parduotuvės, poliklinika, turgus. Kaina 22700 Eur. Tel. 8 
655 54404 

Kosmonautų g. blok. 5 a. namas, V a. Bendr. pl. 43,94 m², vir-
tuvės pl. 6,03 m². Parduodamas su baldais ir buitine technika. Plas-
tikiniai langai, šarvuotosios durys, pakeisti vamzdžiai, elektros ins-
taliacija. Kodinė laiptinės spyna, namas bus renovuojamas. Strate-
giškai labai patogi vieta: šalia turgus, autobusų stotis, darželis, mo-
kykla, parduotuvės, poliklinika. Kaina 23800 Eur. Tel. 8 655 54404

NAMAI
S/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., parduodamas namas. Ben-

dr. pl. 102,88 m². Šildymas kietuoju kuru, židinys, vandentiekis pa-
jungtas iš šulinio, kanalizacija vietinė. Garažas, rūsys, pirtis, biliar-
do stalas, kubilas, pavėsinė su lauko židiniu, šiltnamis. Šiais me-
tais pakeistas stogas, plastikiniai langai. Yra signalizacija, kamera, 
dūmų detektoriai, automatiniai kiemo vartai. Išpuoselėta aplinka: 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai, baseinėlis, kie-
mas išklotas trinkelėmis. 6 a žemės sklypas. Kaina 72000 Eur. Tel. 
8 655 54404

Atpigo:
Chemikų g. 9 a. mūr. name, IV a. parduodamas modernus 1 

kamb. butas. Bendr. pl. 34,74 m². Virtuvė sujungta su kambariu, 
vonia kartu su WC, įstiklintas balkonas. Butas tvarkingas, įrengtas: 
kambaryje ir koridoriuje dažytos sienos, laminuotosios grindys, vo-
nioje - plytelės, plastikiniai langai, šarvuotosios durys. Parduoda-
mas su baldais ir buitine technika. Yra tamsusis kambarys ir rūsys. 
Tvarkinga ir erdvi laiptinė, lauko durys su kodine spyna, veikia lif-
tas. Šalia prekybos centrai, netoli mokyklos. Kaina 17500 Eur. Tel. 
8 655 54404 

Sodų g. Blok. 5 a. name, V a. parduodamas 3 kamb. butas. 
Bendr. pl. 47,23 m², kamb. pl. 17,07 m², 9,36 m² ir 7,53 m², virt. 
pl. 6,05 m², korid. pl. 4,42 m², vonios ir WC pl. 2,81 m². Lami-
nuotosios grindys, plastikiniai langai, šarvuotosios durys, kodinė 
laiptinės spyna. Yra balkonas, rūsys. Reikia remontuoti vonios ir 
WC kambarį. Lieka kai kurie baldai ir buitinė technika. Šalia dar-
želis, mokyklos, miesto centras, tvenkinys. Kaina 21000 Eur. Tel. 
865554404 

Kosmonautų g. 5 a. blok. renovuotame name, III a. parduoda-
mas 2 kamb. butas. Bendr. pl. 43,86 m², kambarių pl. 15,77 m² ir 
13,78 m², virtuvės pl. 5,31 m², koridoriaus pl. 6,19 m², vonios ir WC 
2,81 m². Kambarių ir koridoriaus sienos išklijuotos tapetais, virtu-
vės sienos iškaltos plastikinėmis lentelėmis. Koridoriuje ir virtuvėje 
- laminuotosios grindys. Šalia darželis, parduotuvės, mokykla, poli-
klinika, autobusų stotis. Kaina 22500 Eur. Tel. 865554404

reikštą šių tautų valią per Balti-
jos kelio renginį. Kadangi buvau 
vienas iš pagrindinių organiza-
torių įvairių renginių (nemėgau 
tik mitinguose kalbėti), prieš kie-
kvieną didesnį ar mažesnį rengi-
nį teko išgyventi, nes klausimas 
– ar pasiseks – turėjo reikšmės 
tolimesniems planuojamiems 
veiksmams bei rezultatams. 
Gaila, kad jau tuo metu teko su-
sidurti su diletantais. Kaip pa-
vyzdys, A. Abišala (būsimasis 
ministras pirmininkas) buvo at-
sakingas už Baltijos kelio or-
ganizavimą respublikos mastu. 
Kaip visada, buvo abejojančių, 
ar pavyks, ar neapsijuoksime, 
nes buvo prikviesta daug žurna-
listų, politikų iš užsienio. Pagrin-
dinio pasitarimo metu Vilniuje 
sunkiai sekėsi surasti sprendi-
mą, kaip išdėstyti kelyje iš mies-
tų ir rajonų atvykusius žmones, 
kad mažiau būtų sumaišties ir 
neaiškumų. Kadangi tuščiažo-
džiavimas užsitęsė, kartu su 
manimi atvažiavusi Jonavos są-
jūdžio tarybos narė Janina Cha-
barova (dabar Noreikatė) pasiū-
lė visą trasą padalinti atkarpo-
mis ir kiekvieną jų priskirti atski-
ram rajonui ar miestui, kad Są-
jūdžio organizatoriai į tas atkar-
pas galėtų nukreipti savus žmo-
nes. Pasiūlymas buvo priimtas 
ir beliko tik organizuoti žmones 
bei paruošti atitinkamą atributi-
ką. Šių eilučių autorius, Janina 
Chabarova bei tuometinio Vyk-
domojo komiteto (dabar savival-
dybės) vyr. architektas Virgini-
jus Vizbaras apžiūrėjome mums 
priskirtą kelio atkarpą Taujėnų 
seniūnijoje, Ukmergės rajone. 

Nutarėme pakelėje, prie senos 
sodybos, pastatyti kryžių – kaip 
ženklą šiam įvykiui atminti, nes, 
pasikalbėjus su kaimyninių rajo-
nų Sąjūdžio atsakingaisiais se-
kretoriais, supratome, kad ir jie 
panašiai elgsis. Kryžių, skirtą 
Baltijos keliui įamžinti, sumeis-
travo tuometinio Jonavos baldų 
kombinato darbininkai.

1989 m. rugpjūčio 23-ioji – 
unikali diena. Baltijos kelias – tai 
rankomis susikibusių žmonių iš-
sitęsusi daugiau kaip 600 kilo-
metrų per Lietuvą, Latviją ir Esti-
ją grandinė.

Baltijos kelias - tai primini-
mas Molotovo-Ribentropo gė-
dingo pakto 50-ųjų metinių, ko 
išdavoje šios trys valstybės 
buvo praradusios savo Nepri-
klausomybę. Baltijos kelias – 
tai žmonių ryžtas turėti savo 
valstybę su savo kalba, teritori-
ja, kultūra, savitu menu ir lais-
ve spręsti savo likimą. Žmonės 
tryško entuziazmu, gera nuo-
taika ir viltimi. Ore skraidė jo-
naviečio Aloyzo Cibarausko pi-
lotuojamas lėktuvas, trasoje 
buvo ne tik mūsiškiai kino ope-
ratoriai ir fotokorespondentai, 
bet ir pasaulio valstybių žurna-
listai. Kelyje stovėjo apie 2-2,5 
mln. žmonių. Kiek negalėjo per 
spūstis patekti į nurodytą teri-
toriją, niekas neskaičiavo, nes 
keliai ir keleliai buvo užsikimšę. 
Diena buvo saulėta, labai gra-
ži ir džiaugsminga tuo, kad mes 
visi buvome nepaprastai drau-
giški ir vieningi. Lygiai, kaip ir 
buvo planuose, 19 val. visi, su-
stoję į žmonių grandinę, susiki-
bome rankomis ir sustingome, 
taip išreikšdami politinę valią 
būti laisvi ir nepriklausomi.

Kadangi dėl organizacinių 
klausimų buvau užtrukęs Jona-
voje, tai per skubėjimą palikau 
garsiakalbį (megafoną). Teko 
žmones grandinėje vis kviesti iš-
sirikiuoti po vieną, nes atskirose 
vietose susidarė spūstys. Spė-
jau nuvažiuoti, nes Miškų ūkis 
(dabar urėdija) davė automobi-
lį, kurio vairuotojas žinojo miško 
kelius. Teko grįžti taip pat miško 
keliukais, nes visuose keliuose 
buvo automobilių kamščiai, vi-
sur pilna žmonių, bet nuotaika 
buvo kaip niekad pakili.

Šiandien niekas nenori ir ne-
svajoja, kad paminėti tą milijonų 
žmonių entuziazmą, norą ir viltį, 
atkurtoje savo respublikoje su-
sirinktų tūkstančiai, bet, many-
čiau, jeigu šiandieniniai išrink-
tieji, dievo pateptieji, skirtų bent 
šiek tiek dėmesio ir žinotų apie 
tokią datą, tai nereikėtų tremti-
nei, Sąjūdžio aktyvistei Verutei 
Gabužienei varstyti ponų savi-
valdybėje duris primenant ir įti-
kinėjant, kad būtina jonavie-
čiams paminėti šią svarbią isto-
rinę datą ir kad tam reikalingas 
transportas bent saujelei jona-
viečių ten nukakti. 

Šiandien daug kas keikia 
Sąjūdį, jo veikėjus. Bando net 
susidoroti su tais, kurie išlaikė 
širdyje Sąjūdžio dvasią ir ide-
alus. Bet keikūnai, ar ne mes 
kalti, kad nuleidžiame galvas 
prieš diletantus, goduolius, va-
gis ir kombinatorius. Ar ne mes 
kalti, kad mūsų gyvenimą regu-
liuoja sukčiai. Kartais kvailiai ir 
net idiotai. Ar ne mes tapome 
bailūs baudžiauninkai, prisitai-
kėliai ir atsisakėme savo noru 
keisti savo, savo vaikų ir vaikai-
čių ateitį.

Būties metamorfozės
Atkelta iš 1 psl.

JONAVOS VIEŠOJI 
BIBLIOTEKA KVIEČIA

14 d. 17 val. Informacijos 
skaitykloje vyks Skype semina-
ras su rašytoju Antanu Šileika. 
Moderuoja prof. Egidijus Alek-
sandravičius. 

21 d. 14.30 val. Susitikimas 
su rašytoja Gintare Adomaity-
te ir kultūros svetainės „Meno 
bangos“ redaktoriumi Mariumi 
Kraptavičiumi. 

PARODOS
Iki 18 d. skaitykloje eks-

ponuojama spaudinių paroda 
„Baltijos šalių kelias: Vilnius, 
Ryga, Talinas“.

Iki 30 d.  skaitykloje – Vy-
tauto-Juozo Vilučio kūrybinių 
darbų paroda.

Nuo rugsėjo 22 iki  spalio 
10 d. – skaitykloje eksponuoja-
ma spaudinių paroda „Kalbos 
padeda suvokti pasaulį“ (Euro-
pos kalbų dienai).

Nuo rugsėjo 05 iki lapkri-
čio 9 d. – 1 a. fojė eksponuo-
jama dokumentų paroda „Žmo-
gus, palikęs pėdsaką Jonavoje“ 
(V. Jankausko 55 g.m.).

Iki gruodžio 31d. –  2 a. 
fojė dokumentų paroda „Tau-
tinis kostiumas lietuvių tautos 
simbolis“.

Daugiau 
informacijos  

www.jonavosmuziejus.lt
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Atkelta iš 4 psl.

Spalio revoliucijos vėjai atkurtos Lietuvos šimtmečio šlamesy

pertai, kurie atvykdavo į Lietu-
vą, gūžčiodavo pečiais stebėda-
miesi, kokią mes čia sistemą su-
sikūrėme, kad neturime realios 
savivaldos. O susikūrėme tam 
tikrą vietinį nomenklatūrinio ka-
pitalizmo pavidalą, nomenklatū-
rinę korupcinę politinės valdžios 
sistemą su demokratinės siste-
mos atributais – laisvais rinki-
mais, partijų veikla.“

KO VERTA VALDŽIA, SAVO 
RANKOMIS SMAUGIANTI 

SAVO VAIKUS
Jonavos krašto muziejus ir 

Jonavos r. savivaldybės teatras 
– tai ne valdžios, o pačių žmo-
nių iniciatyva ir pastangomis su-
kurti tam tikru istoriniu laikotar-
piu, galima įvardinti, judėjimai, 
sambūriai, suvaidinę ir vaidinan-
tys mūsų krašto žmonių gyveni-
muose didelį vaidmenį, išaugę į 
gerai žinomus kultūros židinius, 
kurių veikla užima svarbią vietą 
ne tik rajono, bet ir šalies kultūri-
nio gyvenimo procese.

Jonavos savivaldybės tea-
tras, įsikūręs 1985-aisiais, vie-
nas ryškiausių Lietuvos mėgė-
jų teatrų, gerai žinomų šalyje ir 
užsienyje, kuriam jau seniai su-
teikta I kategorija. Dar 1999 m. 
Jonavos rajono savivaldybės te-
atras ir režisierius Jonas Andriu-
levičius buvo pripažinti „Geriau-
siu suaugusiųjų mėgėjų teatru 
ir vadovu“ ir pirmieji šalyje pel-
nė „Aukso paukštę“. Jonaviečiai 
yra vaidinę beveik visose Eu-
ropos Sąjungos šalyse, Indijo-
je, JAV, Rusijoje. Ir iš visur, beje, 
grįžta su laurais. Jonavos r. sa-
vivaldybės teatras ne tik daugy-
bę kartų tapęs įvairiausių festi-
valių ir švenčių laureatu ir nuga-
lėtoju, bet ne vieną kartą ir Jo-
navos teatro aktoriai nominuo-
ti už geriausią vyro ar moters 
vaid menį. 

Jonavos rajono savivaldybės 
teatras nominuotas kaip „Ryš-
kiausias Lietuvos mėgėjų tea-
tro ambasadorius“ už dalyvavi-
mą Baltijos šalių teatrų festivaly-
je „Baltijos rampa“ Estijoje. No-
minacija „Ryškiausias tarptauti-
nis suaugusiųjų teatrų festivalis 
Lietuvoje“ už tarptautinio mėgė-
jų teatrų festivalio „Aidas“ orga-
nizavimą Jonavoje. Beje, tarp-
tautinis teatro mėgėjų festiva-
lis „Aidas“, kuris šiemet jau try-
liktąjį kartą vyks Jonavoje, kul-
tūros ministro įsakymu pripažin-
tas prioritetiniu renginiu. Tai reiš-
kia, kad Jonavos teatralai, pa-
teikę šiam renginiui projektą, be 
konkurso gauna dalinį finansa-
vimą. Šių metų „Aidui“ Kultūros 
rėmimo taryba yra skyrusi 5500 
eurų, jau turi finansavimą 2019-
2020 metams.

Beje, prijungimas prie Kul-
tūros centro Jonavos savival-
dybės teatrą, kai jis taptų, anot 
Kultūros centro direktoriaus, 
kažkuo panašiu į dramos būrelį 
su vedėju, vėl nublokštų tris de-
šimtmečius atgal, kai buvo Kul-
tūros centro sudėtyje ir teikdami 
projektus Kultūros ministerijai ar 
Kultūros rėmimo tarybai, nega-
lėdavo laimėti konkursų, nes fi-
nansuodavo arba vienos, arba 
kitos įstaigos renginį. Tik Jona-
vos savivaldybės teatras, tapęs 
savarankišku juridiniu asmeniu, 
įgijo galimybę kitu statusu daly-
vauti konkursuose ir gauti lėšų 
renginiams.

Savivaldybės teatras, būda-
mas atskiru savarankišku juri-
diniu vienetu, per dešimt metų, 
nuo 2007-ųjų iki 2017-ųjų, už 
pramoginius bilietus uždir-
bo ir iš rėmėjų bei rėmimo fon-
dų gavo 62837,62 eurus (arba 
216965,46 Lt ) papildomų lėšų. 
Be to, tuo pačiu laikotarpiu iš 
Jonavos ir Ukmergės verslinin-
kų bei įmonių gauta parama ga-
minama produkcija, kuri viršija 5 
tūkst. eurų. Argumentą, kad su-
jungus įstaigas, bus sutaupyta, 
teatralai iškart atmeta, kadangi 
jau turėjo tokią patirtį ir gerai at-
simena, kaip buvo. 

Beje, meniniu lygiu Jonavos 
savivaldybės teatras seniai lai-
komas profesionaliu ir siunčia-
mas atstovauti Lietuvai ir rungtis 
kartu su profesionalais. Lygiai 
prieš metus Jonavos ir Lietuvos 
pavadinimai mirgėte mirgėjo 
Ukrainos Volynės krašto žinias-
klaidoje po Jonavos rajono sa-
vivaldybės teatro pasirodymo III 
tarptautiniame teatrų festivaly-
je „Keliaujanti pakaba“, vykusia-
me Lucko mieste. Jonavos rajo-
no savivaldybės teatras Lucko 
festivalyje buvo vienintelis mė-
gėjų teatras tarp 10 profesiona-
lių festivalio dalyvių iš Ukrainos, 
Lenkijos ir Gruzijos, tačiau jona-
viečiai buvo vieni iš trijų, gavu-
sių aukščiausio lygio įvertinimą.

Jei prijungimo iniciatoriai lan-
kytųsi renginiuose bent Jona-
voje, būtų savo ausimis girdėję, 
kai autoritetingos vertinimo ko-
misijos narys, svečias teatrolo-
gas po vieno spektaklio prem-
jeros sakė: „Jūsų vaidyba tokio 
aukšto meninio lygio, kad galėtų 
nuoširdumo pasimokyti iš jūsų ir 
profesionalūs aktoriai“. 

Jonavos savivaldybės tea-
tre veikia trys aktorių grupės – 
pagrindinė, senjorų ir jaunimo – 
vienijančios beveik 60 aktorių. Iš 
jų keturi profesionalūs aktoriai: 
repetuoti ir vaidinti Jonavos te-
atre du žemiečiai važinėja iš Vil-
niaus ir du iš Kauno. Profesio-
nalūs aktoriai, kaip ir visi kiti ne-
profesionalūs, Jonavos savival-
dybės teatre vaidina be jokio at-
lyginimo. Artimiausiose teatro 
vadovybės vizijose ir yra siekia-
mybė, kad Jonavos savivaldy-
bės teatras taptų profesionaliu, 
beje, tai leidžia ir Savivaldybės 
teatro statusas, tereikia įteisinti 
keturis etatus aktoriams.

Tai būtų unikalus ir išskirtinis 
reiškinys, suteikiantis tik garbę 
rajonui. O dabar, kai tiek pasiek-
ta, kai tik vienas žingsnis įteisin-
ti profesionalaus teatro statusą 
– rajono išrinktųjų antausis, tiks-
liau smūgis žemiau juostos, pa-
žeminimas, kokį tik gali sugalvo-
ti, – dramos būrelis prie Kultūros 
centro. Galiu pasakyti tik tiek: 
vargas dėl proto tai valdžiai, kuri 
vietoj to, kad padėtų, sugalvojo 
savo rankomis pasmaugti savo 

vaikus, garsinančius juos ir jų 
tėvoniją.

Kaip ir nesuvokiamas daly-
kas, kaip galėjo šauti į galvą - 
Krašto muziejus Kultūros cen-
tro sudėtyje, kai veiklos visiškai 
skirtingos. Beje, ir Lietuvos mu-
ziejų asociacijos valdybos pirmi-
ninkui, Šiaulių „Aušros“ muzie-
jaus direktoriui Raimundui Bal-
zai jau vilkaviškiečių sumany-
mas sukėlė abejonių. Pasak jo, 
įstaigų sujungimas reiškia ne 
ką nors kitą, tik pirmąjį žingsnį į 
muziejaus sunaikinimą. Mat tiek 
muziejaus, tiek ir kultūros cen-
tro funkcijos yra gana skirtingos. 
„Muziejus vykdyti kultūros cen-
tro funkcijas gali. Tai Lietuvoje 
jau yra įprasta. Tačiau man ne-
teko girdėti, kad kur nors kultū-
ros centras dar vykdytų ir mu-
ziejaus funkcijas“, – teigė R. 
Balza.

Reikia pridurti, kad atvejis, 
kurį iniciatoriai sako nusižiūrė-
ję iš Vilkaviškio, ten yra šiek 
tiek kitoks. Pernai vasarą Vilka-
viškio politikai po 53 gyvavimo 
metų Vilkaviškio krašto muzie-
jų prijungė prie Suvalkijos (Sū-
duvos) kultūros centro. Abi šios 
įstaigos iki šiol veikė Vilkaviškio 
rajono Paežerių kaime esančia-
me Paežerių dvaro ansamblyje. 
Muziejui buvo skirta oficina bei 
kai kurie pagalbiniai dvaro pas-
tatai, o pačiuose rūmuose glau-
dėsi Suvalkijos (Sūduvos) kultū-
ros centras. Analogiškas Jona-
vos kultūros centrui Vilkaviškio 
kultūros centras kaip veikė taip 
ir veikia Vilkaviškyje. Nereikia 
maišyti. Bet kuris besidomintis 
kraštotyriniais reikalais vilkaviš-
kietis žino, o ilgametis muzieji-
ninkas Antanas Žilinskas ne kar-
tą patvirtino, kad Suvalkijos (Sū-
duvos) kultūros centras – Mari-
jampolės apskrities administra-
cijos palikimas, atsiradęs prieš 
gerą dešimtmetį, ir niekam ne 
paslaptis, kad centras įkurtas 
Paežerių dvare todėl, kad jo ne-
atsiimtų buvusių savininkų Vai-
lokaičių palikuonys. Jis inten-
syvesnės kultūrinės veiklos be-
veik nevykdė – rūpinosi Paeže-
rių dvaro rūmų, teritorijos aplink 
juos sutvarkymu, tam pasitelk-
damas europinę paramą. Be-
veik niekam nežinomą Kultūros 
centrą prie ko nors jungti nelei-
do Europos Sąjungai duoti įsi-
pareigojimai. Paežerių dvaras 
Vilkaviškio krašte, Lietuvoje ir 
už jos ribų garsėjo Vilkaviškio 
krašto muziejumi kaip vienu tur-
tingiausių eksponatais tarp sa-
vivaldybių muziejų. Ir buvo pa-
grindinis traukos centras į Pa-
ežerių dvarą. Kad beveik ne-
veikiantis Suvalkijos (Sūduvos) 
kultūros centras įgautų bent ko-
kią veiklos kibirkštėlę, pritrauktų 
kur kas daugiau turistų iš visos 
Lietuvos ir užsienio į nuostabų 
Paežerių dvaro ansamblį, tokių 
pat politikų iniciatorių kaip ir Jo-
navoje buvo palaimintas spren-
dimas - kultūros centro vardą iš-
gelbėti Vilkaviškio krašto muzie-
jaus kailiu.

Kai kurie užmojai rodo, kad 
Jonavoje brandinamas taip pat 
panašus variantas.

OSTAPO BENDERIO 
METODAI JONAVOS 

KULTŪROJE
Krašto muziejus ir Savival-

dybės teatras – ne vieninteliai, 
virš kurių Jonavos rajone paki-
bęs Damoklo kardas. Sako, ne-

reikalingi ir Kultūros centro filia-
lai kaimuose. Anot, naujųjų kul-
tūros politikos puoselėtojų rajo-
ne, jei bus reikalas, atvažiuos ir 
kas nors pakoncertuos kaimie-
čiams. Turbūt ciniškesnio trum-
paregiškumo ir negali būti. Tie fi-
lialai – tai dar vienintelės išliku-
sios kultūros salelės kaimuose, 
kur susirenka bendruomenės, 
kur susieina žmonės padainuo-
ti, pašokti, pasikalbėti, pavaka-
roti, pasidžiaugti nudirbtais dar-
bais, savo kaimo darbštuoliais 
bei šviesuoliais. Ne, pasirodo, 
nereikalinga. Ką siūlote? Apsi-
kabinti bambalį? O kam nepa-
tinka tokia draugija? Atviras ke-
lias į užsienį – dar su palaimini-
mo spyriu į užpakalį?

Turbūt galima būtų paklaus-
ti, kam tarnaujate, ponai val-
džios atstovai, mūsų išrinktieji? 
Vietoj to, kad reiktų tik džiaugtis, 
jog jonaviečiai įsijungia į įvairių 
saviveiklos kolektyvų būrį, ran-
da sau mielos veiklos, vietoj to, 
kad pagirtų ir paskatintų tokius 
žmones, lauktų išskėstomis ran-
komis, tai Kultūros centro direk-
toriaus lyg Ostapo Benderio gal-
voje gimė negirdėta fiks idėja – 
visus šiuos visuomenininkus, at-
einančius į Kultūros centre esa-
mų kolektyvų repeticijas, apmo-
kestinti. Kiekvieną – po 5 eurus 
mėnesiui. 

Chorai taipogi pagal juos ne-
labai reikalingi. Folkloro ar etno-
grafiniai ansambliai, anot anks-
tesniojo mero, bobučių užsiėmi-
mas. (Turbūt net nežinote, kad 
folkloro ir etnografinius ansam-
blius mielai renkasi ir vaikai, ir 
jaunimas. Ar ne nuo čia prasi-
deda mūsų tautinės savimonės 
pamokos – kas mes esame ir iš 
kur atėjome?)

Nieko nereikia. Tai gal iškart 
visus urmu išvykime – mažiau 
nervų visiems kainuos. Nes ne 
pirmą kartą pasigirsta iš naujojo 
Kultūros centro direktoriaus lūpų 
nuomonė – galima bet kada bet 
ką pasamdyti.

Tiesa, ypatinga žinia. Turbūt 
Kultūros centro direktoriui, netu-
rinčiam jokio, išskyrus kūno kul-
tūrą, išsilavinimo kultūros admi-
nistravimo (ir ne tik) srityje, lyg 
ir nejauku pasidarė vadovau-
ti visokiems edukologijos ir ki-
tokiems magistrams, žmogus 
nusprendė šio to išmokti ir nuo 
šio rugsėjo tapo Jonavos poli-
technikos mokyklos moksleiviu, 
pasišovusiu perprasti apeigų ir 
švenčių organizatoriaus amatą. 
Sveikiname! 

Pats mero kultūros srities 
favoritas išsidavė, kad su savo 
žiniomis ir patirtimi kultūros sfe-
roje jaučiasi ne kaip. O meras 
šių metų pradžioje garantavo: 
„Va, dabar tai turėsim tikrą spe-
cialistą“. Ir palaimino Kultūros 
centro direktoriaus vietai užim-
ti konkurso sąlygas ir reikala-
vimus. Ne vienas magistras ir 

mokslų daktaras kraipė galvą. 
Abejoju, ar kuris iš buvusių ir 
esamų kultūros ministrų būtų 
išdrįsęs teikti savo personą šiai 
pareigybei užimti, jeigu nebūtų 
užtikrintas, kad sklandžiai su-
veiks partinės darbo biržos me-
chanizmas.

NUSTELBĖ DVASIOS 
UBAGAI

Rašant šį straipsnį, man vis 
atmintyje sugrįždavo vaizdai, 
kai su kitais jonaviečiais, jau-
naisiais kraštotyrininkais ir Re-
gina Karaliūniene ravėjau Petro 
Vaičiūno gimtosios sodybos pa-
tvorius prieš jo gimtadienio su-
eituves, kai ilgai „Jonavos bal-
so“ redakcijoje kalbėjausi su jo 
žmona, aktore Teofile Vaičiū-
niene, trapia moteryte, bet ne-
paprasta meniškos sielos aris-
tokrate apie jos vyro poeto ir 
dramaturgo Petro Vaičiūno kū-
rybą (pagal kurią Jonavos sa-
vivaldybės teatras dabar sta-
to spektaklius), apie jo „neme-
luotą meilę“ ir tvirtą aristokra-
tišką asmenybę. Tada, berods, 
Teofilės žodžiais ir pavadinau 
straipsniuką – „Nemeluotos 
meilės ir savos kančios žmo-
gus“. Tada puikiai supratau, 
kad tikras aristokratas niekada 
netaps dvasios ubagu, kaip ne-
lemta dvasios ubagui tapti aris-
tokratu.

Kiek dabar mūsuose to ti-
krojo elito ir tų tikrųjų dvasios 
aristokratų? Dabar net sąvoka 
„elitas“ prarado tikrąjį istoriškai 
susiklosčiusį savo turinį ir pras-
mę. Dabar elitas tas, kuris turi 
pinigų, valdžią ir šmėžuoja visu 
ūgiu žiniasklaidos verpetuo-
se. Gal net knygos jokios ne-
skaitęs... Dažnas šiandieninio 
mūsų elito išsilavinimo laipsnis, 
jei prakalbėtume Kęstučio Na-
vako „Vyno kopijos“ Gaudeamo 
lūpomis: „Atrodo, kad vieninte-
lės tavo vartytos knygos buvo 
spalvinimo. Ir tos tau atrodė per 
sudėtingos“.

Atrodo, kad vis daugiau tik 
tokių, varčiusiųjų ir tebevartan-
čiųjų tik spalvinimo knygeles, 
mums vadovauja – nuo apa-
čios iki viršaus. Ko paskui lauk-
ti ir ko iš tokių norėti. 

P.S. Kai straipsnis jau buvo 
parengtas, redakciją pasiekė 
žinia, kad rugsėjo 5 dieną Jo-
navos rajono savivaldybės te-
atro direktorė Regina Keste-
nienė įteikė Jonavos rajono 
savivaldybės kultūros centro 
direktoriui Sergejui Jefimen-
kai ir Jonavos rajono savival-
dybės merui Eugenijui Sabu-
čiui ir tarybos nariams adre-
suotą raštą „Dėl įstaigos reor-
ganizavimo“, kuriuo pranešė, 
jog „vadovaudamasi Jonavos 
rajono savivaldybės teatro 
režisierių – Jono Andriulevi-
čiaus ir Živilės Martinaitienės 
man pateiktais 2017-09-04 ra-
šytiniais pareiškimais „Dėl 
Jonavos rajono savivaldybės 
teatro reorganizavimo“, in-
formuoju Jus, kad režisieriai, 
prijungus Jonavos rajono sa-
vivaldybės teatrą prie Jona-
vos rajono savivaldybės kul-
tūros centro, dirbti atsisako 
(darbuotojų pareiškimų kopi-
jas pridedu).“

Taip pat informavo, kad 
reorganizavus įstaigą, R. 
Kestenienė atsistatydina iš 
direktorės pareigų.

KULTŪROS CENTRO 
DIREKTORIAUS LYG 
OSTAPO BENDERIO 

GALVOJE GIMĖ 
NEGIRDĖTA FIKS IDĖJA – 

VISUS VISUOMENININKUS, 
ATEINANČIUS Į KULTŪROS 

CENTRE ESAMŲ 
KOLEKTYVŲ REPETICIJAS, 

APMOKESTINTI. 
KIEKVIENĄ – PO 5 EURUS 

MĖNESIUI. 

REALIOS SAVIVALDOS 
NETURIME TODĖL, 
KAD SUSIKŪRĖME 
TAM TIKRĄ VIETINĮ 
NOMENKLATŪRINIO 

KAPITALIZMO PAVIDALĄ, 
NOMENKLATŪRINĘ 

KORUPCINĘ POLITINĖS 
VALDŽIOS SISTEMĄ 
SU DEMOKRATINĖS 

SISTEMOS ATRIBUTAIS 
– LAISVAIS RINKIMAIS, 

PARTIJŲ VEIKLA.
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SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601 
17935, (8-349) 50005

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

  

Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

©„Jonavos garsas“
Visa medžiaga, pateikta „Jonavos garse“, – laikraščio nuosavybė.

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

Už reklamos, užsakomųjų straipsnių ir viešųjų ryšių tekstų turinį ir klaidas 
redakcija neatsako. Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

Reklama ir skelbimai
Tel.: 8-349 60015, 8-685 25658

info@joneda.lt

Leidėjas: UAB
J. Ralio g. 5-19, LT-55182, Jonava
www.joneda.lt

UA B  „V IKS ER V I S A S “  au t o s er v i s a s

Mus rasite adresu: Klaipėdos g. 28 
(prie parduotuvės „Gintaro baldai“).

Darbo laikas: I–V 8–18 val., VI  8–12 val., VII – nedirbame.

Tel. 8 699 34 063

 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas (CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t).
 Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas (CR  Commonrail sistemos).
 Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).
 Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).
 Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos, 

      transmisijos, vairavimo mechanizmo). ŽIBINTŲ POLIRAVIMAS!

Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

Prezidento g. 3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsi-
rinkti:
• įrankių (kompresoriai, drėlės, 
akumuliatoriniai suktukai, me-
dienos apdirbimo staklės ir t.t.)
• smulki buitinė įranga.
• Patalynė, lovatiesės.
• Užuolaidos.

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

Atliekame pramoni-
nį dailylenčių (lentelių, 
tvoros, terasos ir kt.) 
dažymą ceche. 

Darbus galime atlik-
ti su jūsų mediena arba 
medieną galite įsigyti 
pas mus.

Dažome kokybiš-
kais, laiko patikrintais 

suomiškais dažais.
Prekiaujame dažais.

Tel. +370 614 12828
www.medluksus.lt

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS, 
METALINIŲ TVIRTINIMAS.
SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ 
PAMINKLŲ, TVORELIŲ 
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.
TEL. 8- 686 17897 KAPŲ TVARKYMAS

KAPO DENGIMAS GRANITO PLOKŠTĖMIS
NAUJOVĖ! 3D VAIZDAS

GIEDOJIMO PASLAUGOS
Pagarbiai siūlau subtilų, profesiona-

lų katalikišką giedojimą pritariant el. var-
gonais šermenyse, laidotuvėse, metinė-
se bei ketvirtynose Jonavoje ir kaimiško-
se gyvenvietėse.

Kaina nuo 35 Eur. 
Kreiptis tiesiogiai į Povilą 
tel. 8 610 40566.

Tel. 8 618 55550
Tarybų g.1, Kulvos k.,
Jonavos r. 
www.obuoliukai.lt

Pasterizuojame ir pilstome į naujas 
modernias 5 l pakuotes

SPAUDŽIAME
OBUOLIŲ SULTIS

Advokato Lino Mažono 
iš Kauno

Teisinės paslaugos 
Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., 
Jonava.

Išspręsime  
Jūsų problemas  
Tel. 8 672 34241

Statome namus. 
Dengiame stogus.
Šiltiname namus vata.
Atliekame ir kitus įvairius 

statybos darbus.
Tel. 8 656 42293

SIŪLO DARBĄ

IEŠKO DARBO

REIKALINGI motopjūklininkai. Tel. 8 620 55394

UAB „Argo“ reikalingi darbininkai griovimo 
darbams Vokietijoje.

Tel. 8 677 23714

KAVINEI REIKALINGA 
VIRĖJAS (-A), VIRĖJO (-OS) PADĖJĖJAS (-A). 

Geras atlyginimas.
Tel. 8 672 65453.

KAVINEI REIKALINGA
PADAVĖJAS (-A) – BARMENAS (-Ė)-

Tel. 8 600 29087.

35 metų fiziškai stiprus vyras ieško darbo.
Tel. 8 646 33900

Apskaitininkė papildomo darbo namuose. 
Tel. 8 600 08477

PARDUODAMA 
DVARO 
SODYBA
Ypatingo grožio gam-
tos prieglobstyje, 
prie 14 ha plote tyvu-
liuojančio tvenkinio!
2,7 ha žemės sklypas su 200 metrų krantine Šveicarijos k.
Kaina 299 000 Eur. (2017 m. galima ES parama). 
Tel. 8 676 32515, barborlaukiogodos@gmail.com

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, 
porolonas, spyruoklės.
Didelis gobeleno pasi-
rinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

Pigu ir patogu!
PERVEŽU KROVINIUS 
LIETUVOJE
PERKRAUSTYMO 
PASLAUGOS
(su krovikais, galime 
išardyti baldus)
Tel. 8 678 25799

Advokatų profesinė bendrija
Molis, Spaičienė ir partneriai
* Konsultacijos įvairiais teisės klau-
simais * Teisinę reikšmę turinčių 
dokumentų rengimas * Atstovavi-
mas teismuose * Kiekvieną antra-
dienį nemokamos konsultacijos 
(būtina išankstinė registracija).
Vasario 16-osios g. 9, 
Jonava, II a.
Tel.: 8 646 08926, 8 657 77555.


