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Aldona Skaisgirytė

Jau antri metai iš eilės Jo-
navos r. savivaldybės įmo-
nės „Jonavos vandenys“ ge-
riamojo vandens ir nuotekų 
laboratorijoms už kvalifi kuo-
tai, kokybiškai ir teisingai at-
liktus cheminius bei mikrobi-
ologinius tarplaboratorinius 
palyginamuosius bandymus, 
kuriuos pateikia akredituo-
tos ir tarptautiniu mastu pri-
pažintos Amerikos ir Angli-
jos organizacijos, suteikti 
aukščiausio įvertinimo serti-
fi katai. Tokius sertifi katus yra 
gavę tik kelios analogiškos 
laboratorijos Lietuvoje.

Bendrovės „Jonavos van-
denys“ geriamojo vandens ir 
nuotekų laboratorijos, tiek pat, 
kiek egzistuoja pačios, sėkmin-
gai dalyvauja tarptautiniuose 
tarplaboratoriniuose palygina-
muosiuose bandymuose, nors 
pagal Lietuvos Respublikos 
galiojančius teisės aktus reko-
menduojama dalyvauti ne re-
čiau kaip kartą per penkerius 
metus. Tai yra viena iš veiks-
mingiausių priemonių, įgalinan-
čių laboratoriją pademonstruoti 
savo darbuotojų ir pačios labo-
ratorijos kompetenciją. Tarpla-
boratorinius palyginamuosius 
bandymus rengia ir gautus re-
zultatus vertina akredituotos ir 
tarptautiniu lygmeniu pripažin-
tos organizacijos, atitinkančios 
ISO/ IEC 43-1 vadovo standar-
tų reikalavimus.

Kaip sakė „Jonavos van-
denų“ geriamojo vandens bei 
nuotekų laboratorijų vedėja Na-
talija Pankratjeva, tokie palygi-
namieji bandymai atliekami pa-
saulio mastu. Laboratorija, ga-
vusi nežinomo vandens mėginį, 

turi nustatyti, kiek ko yra. „Tiek 
šiais metais, tiek pernai daly-
vavome bandymuose ir atliko-
me tyrimus pagal visas atlieka-
mas cheminių ir mikrobiologinių 
tyrimų analites. Atlikom vadina-
mą LGC standartą, kurį patei-
kia Anglijos kompanija „LGC“. 
Mūsų laboratorija buvo įvertinta 
maksimaliausiu – aukščiausio 
lygio sertifi katu“, - sakė „Jona-
vos vandenų“ geriamojo van-
dens ir nuotekų laboratorijoms 
vadovaujanti N. Pankratjeva. 

„Šiais metais, kaip ir per-
nai, labai sėkmingai palygina-
muosiuose bandymuose daly-
vavo tiek geriamojo vandens, 
tiek nuotekų laboratorija, ku-
riai mėginius pateikė kompa-
nija „ERA“ iš Jungtinių Ameri-
kos valstijų. Buvo atliktas tyri-
mas pagal 7 rodiklius: Kjelda-
lio azotas, bendrasis fosforas, 
bichromatinė oksidacija, bio-
cheminis deguonies suvartoji-
mas ir t.t. Už cheminius tyrimus 
geriamojo vandens ir nuotekų 
laboratorijai „ERA“ suteikė taip 
pat aukščiausio lygio įvertinimo 
sertifi katą“, - trumpai ir dalykiš-
kai apie kvalifi kacijos aukštą 

įvertinimą ir laboratorijos pripa-
žinimą pasauliniu mastu kalbė-
jo chemikė L. Pankratjeva, va-
dovaujanti šioms Jonavos labo-
ratorijoms. 

Chemikė džiaugėsi, kad jau 
ne pirmi metai, kai Jonavos 
laboratorijos sėkmingai įvei-
kia absoliučiai visas užduotis. 
„Būna, kad nemažai laborato-
rijų iškrenta pagal kai kuriuos 
atskirus parametrus. Pažymė-
tina, kad šiuose palyginamuo-
siuose bandymuose dalyvauja 
tik akredituotos ir leidimus tu-
rinčios geriamojo vandens bei 
nuotekų laboratorijos iš viso 
pasaulio“, - sakė N. Pankrat-
jeva.

dirBa auKštos 
KvaliFiKaCijos 

personalas

UAB „Jonavos vandenys“ 
geriamojo vandens ir nuotekų 
laboratorijose dirba ne tik spe-
cialistai su aukštuoju universi-
tetiniu chemiko arba biologo iš-
silavinimu (išskyrus du – mė-
ginių paėmėją, kuris turi aukš-

tesnįjį išsilavinimą, ir chemiką-
techniką), bet ir tikri šios srities 
eruditai. „Kitaip nepadirbsi. Rei-
kia labai daug žinot, vis tobulėt, 
plėst akiratį. Chemija – man ne 
tik darbas, bet ir hobi. Man che-
mija labai patinka, todėl ir dar-
bas patinka“, - apie save ir ko-
lektyvo moteris sakė laboratori-
jų vedėja N. Pankratjeva.

Per trisdešimt metų Jona-
voje chemike dirbanti moteris 
prisipažįsta, kad ji vidurinę bai-
gė vien penketais. O apie che-
mikės darbą jau svajojo moky-
kloje. Mat, ir mama buvo che-
mikė. Vadovavo analogiškai la-
boratorijai Šiauliuose. Nuo vai-
kystės žinojo visus mėgintu-
vėlius ir daugelį cheminių me-
džiagų. „Gal dėl to ir pasirinkau 
tokią specialybę, nes nuo ma-

žumės traukė chemija. O mo-
kytis sekėsi visi mokslai. Olim-
piadose dalyvaudavau, visada 
geras vietas užimdavau. Ir ma-
tematika patiko. Ir dabar pa-
tinka, nes darbe daug kur kar-
tu su chemija labai reikalin-
ga. Net buvau suabejojusi, ką 
studijuot – matematiką ar che-
miją. Bet vis dėlto pasirinkau 
chemiją“, - pirmą kartą Jona-
vos visuomenei kuklindamasi 
apie save kalbėjo ponia Nata-
lija, pripažindama, kad, norint 
pasirinkti chemiko specialybę, 
reikia labai to norėt. „Visa esy-
be turi būt paniręs, nes che-
mija – mokslas, kurio neiškal-
si, turi suprasti“, - pastebi pa-
šnekovė.

„jonavos vandenų“ geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijoms – aukščiausio 
įvertinimo sertifi katai iš tarptautinių Amerikos ir Anglijos kompanijų

Geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijų vedėja Natalija Pankratjeva Bendrovės „Jonavos vandenys“ nuotekų bei geriamojo vandens laboratorijos jau 
trylika metų sėkmingai dalyvauja tarptautinėse tarplaboratorinėse palyginamųjų ban-
dymų programose. Tiek pernai, tiek jau šiemet Jonavą pasiekė aukščiausio įvertini-
mo sertifi katai už dalyvavimą geriamojo ir nuotekų vandens cheminių tyrimų progra-
mose, kurias organizavo JAV kompanija „ERA, A Water Company“, dirbanti šioje sri-
tyje 50 metų. Tiek 2014-aisiais, tiek 2015-aisiais geriamojo vandens laboratorija sė-
kmingai dalyvavo mikrobiologinių tyrimų tarptautinėse tarplabotratorinėse palygina-
mųjų bandymų programose, kurias organizavo Anglijos kompanija „LGC“. Tokiose 
programose dalyvauja laboratorijos iš viso pasaulio. Šiemet „ERA, A Water Compa-
ny“ dalyvių skaičius viršijo 900.

Rugsėjo 22 d. Lietuvos 
Respublikos Prezidentūros 
Baltojoje salėje vyko iškil-
minga ceremonija: Lietuvos 
Respublikos Prezidentė Da-
lia Grybauskaitė Žydų geno-
cido atminimo dienos proga 
apdovanojo Žūvančiųjų gel-
bėjimo kryžiumi asmenis, ku-
rie, nepaisydami mirtino pa-
vojaus sau ir šeimai, Antrojo 
pasaulinio karo metais gel-
bėjo žydus nuo nacių geno-
cido.

Žūvančiųjų gelbėjimo kry-

žiais Prezidentės dekretu ap-
dovanoti 47 asmenys. Tarp jų 
– jonavietis Kazimieras Kože-
niauskas (po mirties).

Kazimieras Koženiauskas 
dirbo eiguliu ir buvo Markutiš-
kių kaimo seniūnas. Jo eiguvo-
je buvo slapstomi ir aprūpina-
mi maistu nuo sušaudymo pa-
bėgę Jonavos žydai. 1942 m. 
gegužės 29 d. Kazimieras Ko-
ženiauskas suimtas ir  gegužės 
31 d. sušaudytas Girelės miš-
kelyje.

Savivaldybės inf. 

žūvančiųjų gelbėjimo kryžius - jonaviečiui
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Garbingą apdovanojimą atsiėmė Kazimiero Koženiausko anūkė Vidita Adamonytė.

Nukelta į 3 psl.
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Žvilgsniai

Bronė Zubrickaitė
Jonavos rajono 
savivaldybės 
teatro aktorė

Režisierius atrakina 
senų rūbų, rekvizitų san-
dėlio duris. Gal ką nors tin-

kamo rasim naujam spektakliui? Vargu... 
Naujam spektakliui reikia naujo rūbo.

Čia viskas gyva... Čia pasitinka… kuni-
gas iš ,,Pinigėlių‘‘: „Nedrįsk matuotis to si-
jono, jis pikčiurnos Petronės iš ,,Trijų my-
limų“. Šia palaidine vilkėjo Kyverienė tose 
pačiose ,,Trijose mylimose“... Ten, tolėliau, 
perukas,.. baltutėliai marškiniai...  Jais ren-
gėsi Pranė“ (G. Mareckaitės ,,Eglės na-
mai“).

Iškalbingas vienuolės iš P. Vaičiūno 
,,Prisikėlimo“ rūbas... ir žaisminga studen-
tės Cilės suknelė (tas pats spektaklis). Gal 
ir bliūdus iš I. Radujevo ‚,Mocarto‘‘ ar kokį 
rekvizitą iš naujametės pasakos apie tingi-
nį Honzą rastum.

Prisilietus prie kiekvieno tame sandėly-
je esančio daikto, atgyja prisiminimai. Kie-
kvienam aktoriui savi. Gal suknelės, pa-
laidinės, skepetos, batai, bateliai kalbasi. 
Kai ištuštėja Kultūros rūmai, kai jie pasilie-
ka vieni, prabyla Astos Drevinskaitės, Min-
daugo Švėgždos, Vytauto Šlajaus, Vitalijos 
Kraučelienės, kitų balsais. Gal iš anapus 
čia ateina Julius Kielė pasikalbėti apie tai, 
kaip gyveno, kur buvo, ką sukūrė, gal Mar-
celė ir Edvardas Bružai, prisijaukinę mus 
tortais ir kitais skanėstais, atsineša „Napo-
leono“ ar savo firminio plokštainio gabalą... 
Gal... Palikim juos. Nieko nelieskim. Juk tai 
mūsų, Jonavos savivaldybės teatro akto-
rių, režisierių, dailininkų, muzikantų tris de-
šimtmečius sektos pasakos dalis...

Žiūrovas mato mus scenoje verkiančius 
ir kvatojančius, mato mus turtuolius ir varg-
šus, piktus ir geraširdžius...

Mes sekam pasaką...
Jos pradžių pradžia - prieš trisdešimt 

metų, kai jaunas režisierius Jonas Andriu-
levičius pradėjo dirbti Jonavoje, kai būrelis 
žmonių atsiliepė į jo kvietimą - vieną rugsė-
jo pavakarę užėjo į ,,Azoto“ gamybinio su-
sivienijimo kultūros rūmus. Viskas prasidė-
jo ne nuo teatro, net ne nuo dramos kolek-
tyvo, ne nuo spektaklių pastatymo... Dar-
bas prasidėjo nuo kūno, balso lavinimo, 
nuo pokalbių apie teatrą, meną, gyvenimą. 
Susėsdavom vorele, sekdavom pasaką: 
dėliodavom sakinius, kokie tik kam į galvą 
ateidavo... Išeidavo pabaiga visai nepanaši 
į pradžią.... Ne visi ,,užkibo“, ne visi ištvėrė, 
ne visi pasiliko. Pasiliko tie, kuriems reikė-
jo ir iki šiol reikia scenos dulkių kvapo, rei-
kia atitrūkti nuo kasdienybės, reikia pabū-
ti ne savimi, reikia bendraminčių, šiek tiek 
kitu kampu žiūrinčių į realų gyvenimą...

Pirmasis spektaklis – J. Lada ,,Tingi-
nys Honza‘‘ dienos šviesą išvydo Naujųjų 
metų išvakarėse. Paskui buvo I. Radoje-
vo ,,Mocartas“, atnešęs pirmąjį pripažinimą 
Klaipėdoje, festivalyje ,,Auksinis amūras“. 
,,Jeigu apdovanojimą būtų galima dalinti į 
kelias dalis, viena jų atitektų Jonavos ko-
lektyvui“, - tokie renginio organizatorių žo-
džiai mums buvo didelis įvertinimas. Šian-
dien teatro aktoriams, suvaidinusiems dau-
gybę vaidmenų, garsinusiems Jonavą ne 
tik Lietuvoje, bet ir įvairiuose Europos, Azi-
jos kraštuose, Amerikos žemyne, atrodo 
juokinga, o tada - kiek prakaito reikėjo iš-
lieti Vizijoms (I. Radojevo ,,Mocartas“), kol 
nešinos bliūdais, tinkamai perėjo sceną. 

Įsimintini G. Mareckaitės ,,Eglės na-
mai“. Po generalinės repeticijos režisie-
rius pasakė: ,,Jeigu bent vienas žiūro-
vas nubrauks ašarą, tikslą būsim pasie-
kę“. Spektaklis sėkmingai buvo suvaidin-
tas daug kartų, bet tą kartą apžiūroje Alytu-
je buvo kažkas ypatingo. Vaidinom po ava-
rijos ,,Azote“. Mes ten buvom tokios būse-
nos, jog verkė ne tik žiūrovai, bet ir komisi-
ja, ir mes scenoje. Mes ten buvom geriau-
si. Garso režisierius Virgilijus Šakėnas, po 
spektaklio įlėkęs scenon, šūktelėjo: ,,Nesu-
pratau, ką jūs šiandien padarėt“...

Dirbom, repetavom, vaidinom, buvo pa-

kilimų ir nuopuolių, buvo džiaugsmo ir aša-
rų. Pragyvenom politinius skersvėjus, kai 
netekom ir pastovios vietos, ir išlaikymo. 
Kai glaudėmės Meno mokyklos patalpo-
se, repetavom K. Binkio ,,Kai atsarga daro 
gėdą“, juokėmės iš beprotiško turto kau-
pimo. Ir sunkiausiais momentais nenusto-
jom svajoti apie tai, jog ateis laikas, ir Jona-
va turės savo teatrą. Tos svajonės tapo ti-
krove. 1994 metais kolektyvui suteikiamas 
oficialus Jonavos savivaldybės teatro sta-
tusas. Nuo tada teatro finansavimu, orga-
nizacine kūrybine veikla rūpinasi direktorė 
Regina Kestenienė, spektaklių muzika pa-
tikėta ilgamečiam garso režisieriui Virgilijui 
Šakėnui. Kūrybingi, reiklūs, išradingi reži-
sieriai Jonas Andriulevičius ir Živilė Marti-
naitienė daug laiko, širdies įdeda tam, kad 
teatras, seniai išaugęs iš ,,mėgėjų‘‘, būtų 
stiprus, brandus, turintis savo atvirą, reiklų, 
ištikimą žiūrovą.

Teatras - ta vieta, kur vaidina, į kurį ren-
kasi ištisos šeimos. Viena ryškiausių akto-
rių - choreografijos mokytoja, režisieriaus 
žmona, Vaiva. Jų sūnūs Kasparas ir Si-
mas, Danguolės Lukošiūnienės dukra So-
nata, Vitalijos Kraučelienės sūnus Aivaras, 
ne tik su tėvais ateidavo į repeticijas, bet ir 
ne vieną vaidmenį suvaidino. Živilės ir Vai-
do Antanavičių pomėgiai sutampa - daug 
vaidmenų jie abu suvaidino. Dar mokinukė, 
kita Živilė, atostogų metu atvažiuodavo pas 
seserį Vaivą Andriulevičienę, ateidavo į re-
peticijas. Paskui baigė Klaipėdos muzikos 
ir teatro pedagogikos institute (dabar Klai-
pėdos universitetas) dramos režisūrą, nuo 
1995 m. dirba mūsų teatre. Jonavoje ište-
kėjo. Vyras Nerijus Martinaitis teatre sukū-
rė ne vieną vaidmenį. Jų dukra Jūratė vai-
dino Jaunimo grupėje. Šį rudenį ji pradėjo 
studijas Klaipėdos universitete.

Teatras - gyvas organizmas. Jame vieni 
aktoriai suvaidina daugiau, kiti mažiau vai-
dmenų. Tačiau ne tai svarbu. ,,Mažų vai-
dmenų nėra“. Keli pasakyti sakiniai, o kar-
tais ir vienas, atstoja didelį vaidmenį. Vie-
ni išeina, kiti užauga, ateina, treti išeina ir 
vėl sugrįžta...

Teatras - ne tik spektakliai, darbas, 
aplodismentai, kelionės, įvertinimai, apdo-
vanojimai. Teatras - tai bendraminčių bū-
rys, tai artimų žmonių petys, į kurį gali at-
siremti, kai ištinka bėda, tai vieta, kur vie-
ni kitus supranta, tai bendravimo, teigiamų 
emocijų oazė. Mes ne tik vaidiname - mes 
kartu švenčiame šventes, kartu iškylauja-
me. Mums gera pabūti kartu ne tik repetici-
jų, bet ir išvykų metu.

Jei būtų kitaip, argi Jolanta Kašienė 
daug metų būtų važinėjusi repetuoti iš sos-
tinės į Jonavą, argi verslininkas Arūnas Si-
monaitis nesusirastų kur laisvalaikio pra-
leisti Kaišiadoryse, argi Adelija Mykolai-
tienė be kitų, lengvesnių pomėgių, ieško-
tų jau teatrą palikusių žmonių ir imtųsi reži-
suoti spektaklius...

Rugsėjo 21-26 dienomis Jonava buvo 
tapusi teatro sostine. Vyko tarptautinis mė-
gėjų teatro forumas ,, Aidas 2015.” Žiūrovai 
turėjo progos pamatyti, kaip vaidina aus-
trai, ispanai, gruzinai, latviai. Geriausius 
savo spektaklius parodė kolektyvai iš Bir-
žų, Pasvalio, Utenos, Telšių. Jonavos ra-
jono savivaldybės teatrui šių metų ,,Aidas” 
neeilinis. Mums šis renginys sutampa su 
trisdešimtmečiu. Kaip reta, visą vasarą dir-
bom, repetavom. Žiūrovai dar kartą pama-
tė J. Andriulevičiaus ,,Namo’’, tris premjeri-
nius spektaklius, kuriuose vaidino visų kar-
tų aktoriai. 

Perfrazuodama J. Andriulevičiaus reži-
suoto premjerinio spektaklio R. Granausko 
,,Išvarytieji” veikėjos Skiudulienės žodžius, 
sakau: ,,Ačiū Aukščiausiajam, ačiū likimui, 
ačiū talentingiesiems režisieriams, teatro 
vadovams, esamiems ir buvusiems rajono 
vadovams, ačiū žiūrovams, ačiū visiems, 
bent maža dalelyte prisidėjusiems prie Jo-
navos savivaldybės teatro gyvenimo’’.

Šventės ateina ir praeina… Mes dirb-
sime, ieškosime naujų raiškos formų, 
kviesime jus, mieli žiūrovai, į premjeras, 
tęsime prieš tris dešimtmečius pradėtą 
sekti pasaką.

Prieš trisdešimt 
metų pradėta sekti pasaka

Vytautas Gasiūnas

Kibucas – 1947 me-
tais, beveik po 2 000 
metų atkurtos žydų vals-
tybės žemės ūkio koope-
ratyvas. Dabartine lietu-
vių leksika – kolchozas.

Izraelio užsienio reikalų ministrės G. 
Meir pirmojo apsilankymo užsienio vals-
tybėje – Sovietų sąjungoje – metu (1947 
m.) tuometinio SSSR užsienio reikalų 
ministro V. Molotovo žmona P. Žemčiu-
žina, išgirdusi iš G. Meir, kad žydų vals-
tybės žemės ūkyje dominuoja 100 proc. 
suvisuomeninta kooperacija, nustebusi 
paklausė, kaip Izraelio kibuco (kolcho-
zo) nariai išgyvena? Išgyvena, net iki šių 
laikų. Gyvas to liudininkas iš Jonavos ki-
lęs rašytojas G. Kanovičius, 1993 metais 
palikęs gimtąją Lietuvą, pažadėtoje že-
mėje išvydo sėkmingai funkcionuojan-
čius Izraelio žemės ūkio kooperatyvus – 
kibucus.

Lietuvos radijo fonotekoje tarp gar-
siausių pasaulinio lygio simfoninės mu-
zikos orkestrų yra ir Izraelio kibuco sim-
foninio orkestro įrašas, neseniai trans-
liuotas programoje „Klasika“. Nieko sau 
– žemės ūkio kooperatyvas, turintis to-
kio lygio simfoninį orkestrą! 1947 metais 
atkurtos žydų valstybės vystymasis ne-
ginčytinas ir sektinas sėkmės pavyzdys. 

Grįžkime į 1940 metų Lietuvos kaimą. 
Lietuvos žemdirbių socialiniame sluoks-
nyje daugumą sudarė smulkūs ir viduti-
niai žemės savininkai. Buvo ir stambių 
žemvaldžių – dvarininkų, bežemių ir ma-
žažemių, skurstančių kaimo gyventojų. 
Dominavo natūrinis žemės ūkis. Taigi, vi-
dutiniokas ir mažažemis valstietis ūkinin-
kas rengdavosi paties pagamintais rūbais 
ir avalyne, naudojo savo gamybos inven-
torių. Sėkmingesni buvo tie, kurie daug 
ir atkakliai dirbo. Pagrindinė medžiaga 
stogams dengti buvo šiaudai. Tuo ryš-
kiai skyrėmės nuo kaimynų latvių. 1940 
metais tėvo pastatyto naujo gyvenamo-
jo namo stogas, kad ir iš nepirmarūšės, 
Anglijoje pagamintos, cinkuotos skardos, 
man, pokario metų vaikui, kėlė pasidi-
džiavimą. Stogas virš galvos reikšmingas 
dalykas žmogaus gyvenime. 1939-1940 
metais jo neteko stambių ūkių savininkai: 
vieni, ypač lenkų kilmės, po 1939 metais 
pasirašytos Sovietų sąjungos ir Vokieti-
jos tarpusavio nepuolimo sutarties, su-
vokdami bolševizmo keliamą pavojų, vis-
ką metė ir bėgo į Vakarus, o likę Lietuvo-
je 1941 m. pirmaisiais ešelonais buvo iš-
tremti į Sibiro platybes. 

Tad naujai valdžiai nedaug ką pavy-
ko padaryti socialistiškai „pertvarkant“ 
žemės ūkį. 1945 metais, į kraštą antrą-
kart atėjus bolševikams, pradėtas dar-
bas buvo atnaujintas, pasitelkus SSSR 
įgytą patirtį: ekonomines sankcijas ir 
smurtą – prasigyvenusių ir daugiau tu-
rinčių žemės ūkininkų trėmimą iš Lietu-
vos. Nuo mano gimtosios sodybos 1-1,5 
km spinduliu kaimynų sodybos liko be jų 
šeimininkų. Prasidėjo kaimo gyventojų 
visumos nesuvokiama žemės ūkio „ko-
operacija“, sutampanti su Izraelio valsty-
bės įkūrimu 1947 metais. Kooperatyvų-
kolchozų vadovais buvo įdarbinami poli-
tiškai patikimi, tačiau žemės ūkio gamy-
boje mažai ką suvokiantys asmenys. To-
kia tvarka tęsėsi iki Sovietų sąjungos va-
dovo N. Chruščiovo nušalinimo nuo par-
eigų 1964 metais. Per šį laiko tarpsnį di-
desnė dalis tremtinių sodybų, blogai pri-
žiūrimos arba paliktos likimo valiai, din-
go nuo žemės paviršiaus. Ūkininkų tvar-
tai, sukrėsti iš molio, prakiurus neilga-
laikiams šiaudiniams stogams, veikia-
mi drėgmės, per keletą metų ištirpo, o 
medinių pastatų sienojai buvo panau-
doti kurui. Kažką reikėjo daryti ir visaga-
liams Sovietų Sąjungos vadams, kai po 
išreklamuoto plėšinių „įsisavinimo“ Ka-
zachstano ir Orenburgo srities stepėse, 
1963-1964 m. valstybėje ėmė stigti net 
duonos. Buvo priimta domėn, kad Lietu-

vos, Latvijos ir Estijos nevalstybingumo 
reikalas išspręstas visiems laikams.

Įvertinus Baltijos šalių gyventojų 
mentalitetą, kitas aplinkybes, buvo skir-
ta lėšų žemės ūkio modernizavimui: pa-
statytos trąšų gamyklos, beveik užbaig-
ti žemės melioracijos darbai, pastatyta 
gausybė pastatų, skirtų gyvuliams au-
ginti, taip pat mėsos kombinatų ir pieno 
perdirbimo įmonių. 1990 metais į visas 
keturias puses nuo mano tėvų sodybos 
minėtu 1–1,5 km atstumu, vietoj iš mo-
lio sudrėbtų, iš rąstų pastatytų, šiaudais 
dengtų tvartų ir klojimų stovėjo moder-
nūs tokios pat paskirties pastatai.

Mėsos ir pieno produktų delikatesų 
užteko ne tik dideliems Maskvoje sė-
dintiems viršininkams, bet ir Maskvos 
bei Leningrado miestų gyventojams. 
Kad taip buvo, ne kartą kalbėjo Lietu-
vos TSR Plano komiteto ir Lietuvos Ko-
munistų Partijos centro komiteto atsa-
kingas darbuotojas A. Brazauskas, vė-
liau tapęs Lietuvos Respublikos prezi-
dentu. Deja, A. Brazauskui net ir su de-
likatesais nepavyko susitarti, kad Lie-
tuvos TSR darbo žmonėms būtų skir-
ta daugiau mėsos ir jos gaminių. Todėl 
iki šiol prisimenamos apytuštės mėsos 
parduotuvės.

1991 metais prasidėjo Lietuvos že-
mės ūkio „desovietizacija“. Nušluosty-
sim visiems nuskriaustiesiems ašaras, 
atstatysime teisingumą, grąžinsime nu-
savintą nuosavybę – pirmyn atgal į na-
tūrinį ūkį, nors tai neatitiko technologijos 
pakitimų žemės ūkio gamyboje. Apie to-
kius sprendimus vienas iš klasikų rašė: 
tarsi viskas gražu ir teisinga, o praktiš-
kai – pasityčiojimas. Iš tos pačios vietos 
šiuo metu pasižvalgius į visas keturias 
puses: iš modernių žemės ūkio gamy-
bos pastatų išdaužytais langais ir kiau-
ru stogu belikusi 200 vietų karvidė ir to-
kios pat būklės kiaulidės pastatas. Abu 
pastatai jau seniai nebenaudojami. Pa-
našus vaizdas visoje Lietuvoje.

Kaimo „desovietizacijos“ autoriai – V. 
Landsbergio vadovaujama Aukščiausio-
ji Taryba-Atkuriamasis Seimas ir 1991-
01-13 jo sudaryta, ministro pirmininko G. 
Vagnoriaus ir jo pavaduotojo Z. Vaišvi-
los vadovaujama vyriausybė. V. Lands-
bergis ir G. Vagnorius žemės ūkyje, kaip 
rodo jų „atkuriamojo“ darbo rezultatai, 
orientavosi ne geriau už 1947 m. kolū-
kių vadovus iš miesto proletarų ir kaimo 
varguomenės. 

Rezistentas Nr. 1 V. Landsbergis 
Aukščiausioje Taryboje su savo šalinin-
kais išvystė tokią susipriešinimo veiklą, 
dėl ko jos darbas buvo visiškai suparaly-
žuotas. Abiejų konfrontuojančių pusių su-
tarimu buvo paskelbti pirmalaikiai Seimo 
rinkimai, kuriuose V. Landsbergio šalinin-
kai tikėjosi dar didesnės persvaros. Šių 
politikos veikėjų „atkuriamieji“ darbai vi-
suomenėje sukėlė tokį sąmyšį, kad rin-
kimus laimėjo jau persivadinusi iš LKP į 
LDDP (Lietuvos demokratinė darbo par-
tija) ir dar kartą pakeitusi pavadinimą į 
LSDP (socialdemokratų partija), vado-
vaujama A. M. Brazausko. Rinkėjai, ati-
davę savo balsus LDDP iškeltiems kan-
didatams, pagrįstai tikėjosi, kad žemės 
ūkio gamybinė bazė bus išsaugota. Deja, 
rinkimus laimėjusios partijos vedliui A. M. 
Brazauskui tai nerūpėjo. Dėl to po ketve-
rių metų LDDP panašiu santykiu eiliniuo-
se Seimo rinkimuose „prapylė“ V. Lands-
bergio vadovaujamai Tėvynės Sąjungai 
(konservatoriams). Po šių rinkimų įsiga-
lėjo rinkėjus į neviltį varantis taip vadina-
mas „sūpuoklių“ principas, kada vienus 
politikos keičia tokie patys kiti, sudaryda-
mi sąlygas burtis Tėvynę gelbėjančioms 
įvairiausių pavadinimų partijoms.

Žemės ūkio produktų gamyba sunki 
ir rizikinga ūkinė veikla dėl grūdų gamy-
bos sektoriuje vienkartinės metinės apy-
vartos paskutiniaisiais metais, padažnė-
jusių gamtos kataklizmų, kurių priežastis 

Izraelio kibuco 
simfoninis orkestras

Nukelta į 6 psl.
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ArtI mokslInIų dArbų

Be to, tik dabar visai ne ty-
čia prasitarė, kad bendrovės 
„Jonavos vandenys“ geriamo-
jo vandens ir nuotekų laborato-
rijos, bendradarbiaudamos su 
Aleksandro Stulginskio univer-
sitetu, pagal jų prašymą, prieš 
pora metų atliko tyrimą, pagal 
kurį aukštoji mokykla parengė 
mokslinį darbą. 

Laboratorijos vedėja, pa-
klausta, ar nebuvo minčių pa-
sukti į mokslo sritį, imtis moks-
lininkės darbo, sakė, kad kas-
dienis jos ir kolektyvo žmo-
nių darbas beveik nesiskiria 
nuo mokslinių. „Taip pat ana-
litinis darbas. Reikia gerai pa-
sukti galvą“, - sakė N. Pankra-
tjeva, gal todėl, kas reta iš Lie-
tuvos laboratorijų, taip sėkmin-
gai kremta tarptautines bandy-
mų užduotis. Ir visiškai apie tai 
garsiai nešnekėdamos. Apie tai 
„Jonavos garsas“ sužinojo taip 
pat atsitiktinai iš visai pašalinių 
šiai sričiai žmonių.

Kontroliuoja 
vartotojams tieKiamo 

vAndens kokybę

Tai tiesioginis laboratorijos 
darbas. Bendrovės „Jonavos 

vandenys“ geriamojo vandens 
laboratorija pagal patvirtintą ir 
suderintą grafiką su Jonavos 
valstybine maisto ir veterinari-
jos tarnyba, pastoviai kontro-
liuoja 30 vandenviečių vandens 
kokybę ir nustato, ar Jonavos 
gyventojams tiekiamas vanduo 
atitinka Lietuvos higienos nor-
moje HN 24:2003 „Geriamojo 
vandens saugos ir kokybės rei-
kalavimų“ numatytus rodiklius. 
Vandens kokybei nustatyti mė-
giniai imami iš vandenviečių ir 
vandentiekio skirstomojo tinklo, 
taip pat iš įvadų į vartotojų pas-
tatus bei iš geriamojo vandens 
vartotojams priklausančių pas-
tatų vandentiekio čiaupų.

Atestuota „Jonavos vande-
nų“ geriamojo vandens labo-
ratorija atlieka tiek mikrobiolo-
ginius, tiek cheminius tyrimus. 
Atliekant mikrobiologinius ty-
rimus, nustatoma koliformi-
nių bakterijų, žarninių lazdelių, 
žarninių enterakokų bei kolo-
nijas sudarančių vienetų skai-
čius.

Atliekant cheminius tyrimus, 
geriamasis vanduo tiriamas 
pagal 13 parametrų: spalva, 
drumstumas, amonis, nitritas, 
nitratas, sulfatas, chloridas, ge-
ležis. permanganato indeksas, 
pH, savitasis elektros laidis, 
kvapo slenkstis. Tyrimų rezulta-
tų analizėje pateikiamas mėgi-

nyje rastas cheminių medžiagų 
kiekis ir nurodomas šių medžia-
gų leidžiamas kiekis pagal Lie-
tuvos higienos normą.

teIkIA vAndens tyrImų 
paslaugas

Į UAB „Jonavos vandenys“ 
geriamojo vandens laboratori-
ją išsitirti vartojamą vandenį gali 
kreipti tiek juridiniai, tiek fiziniai 
asmenys. Ši paslauga mokama.

„Šuliniuose dažniausiai vir-
šija normas nitratai. Kartais ni-
tritai“, – sakė geriamojo van-
dens laboratorijos vedėja N. 
Pankratjeva, paklausta, kuo 
dažniausiai užteršti Jonavos 
rajono gyventojų šuliniai.

Geriamojo vandens labora-
torijos vedėja pastebi, kad van-
denyje, kurį gyventojai varto-
ja iš savo gręžinių, dažniausiai 
viršija normą bendroji geležis, 
kartais - drumstumas ir spalva.

Mikrobiologinė tarša, pa-
sak chemikės, dažniausiai vy-
rauja kaimo gyventojų šuliniuo-
se. Tam įtakos turi netoliese 
esantys daržai, tręšiami trąšo-
mis. Ypač vandenį labai užter-
šia lauko tualetai.

Iš vAlymo įrengInIų – 
švarus vanduo

Taip pat pastoviai kontro-

liuojamas tiek iš Jonavos, tiek 
iš Ruklos valymo įrenginių iš-
tekantis jau išvalytas vanduo. 
Į Jonavos valymo įrenginius 
vidutiniškai per parą patenka 
5-6 tūkst. kubinių metrų nuo-
tekų. Išvalytas skaidrus van-
duo leidžiamas į upę, o iš nuo-
tekų išspaustas dumblas išve-
žamas į bendrovės dumblo 
apdorojimo–kompostavimo 
aikštelę Gineikių kaime, Kul-
vos seniūnijoje.

„Visą laiką, kiek veikia valy-
mo įrenginiai, vykdom monito-
ringą – pastoviai tikrinam išva-
lyto vandens kokybę ir vandens 
kokybę upėje ties Jonavos ir 
Ruklos valymo įrenginiais – 
prie dviejų išleistuvų. Atliekam 
cheminius tyrimus upės van-
dens aukščiau išleistuvo ir že-
miau. Nuotekų laboratorija vyk-
do monitoringą. Taip pat van-
dens kokybę pastoviai tiria spe-
cialistai iš Aplinkos ministerijos 
Aplinkos tyrimų departamento 
cheminės analizės skyriaus bei 

Kauno regiono aplinkos apsau-
gos departamento valstybinės 
analitinės kontrolės skyriaus“, 
- apie daugeliui skaitytojų sun-
kiai įsivaizduojamą darbo spe-
cifiką pasakojo bendrovės „Jo-
navos vandenys“ nuotekų bei 
geriamojo vandens laboratori-
jų vedėja, chemikė N. Pankra-
tjeva.

geriamojo vandens 
lAborAtorIjA įsIkurs 

atnaujintose patalpose

Geriamojo vandens labora-
torija, kai bus užbaigti Jonavos 
miesto vandens gerinimo įren-
ginių rekonstrukcijos darbai, vėl 
sugrįš į pagrindinę bendrovės 
„Jonavos vandenys“ būstinę 
Kranto gatvėje ir įsikurs naujai 
įrengtose šiuolaikinius reikala-
vimus atitinkančiose patalpose. 
Šiuo metu geriamojo vandens 
laboratorija glaudžiasi nuotekų 
laboratorijos, esančios Kauno 
g. 106, patalpose.

„jonavos vandenų“ geriamojo vandens ir nuotekų laboratorijoms – aukščiausio 
įvertinimo sertifikatai iš tarptautinių Amerikos ir Anglijos kompanijų

Rugsėjo 18 dieną Didžio-
jo Lietuvos etmono Jonušo Ra-
dvilos mokomojo pulko rikiuo-
tės aikštėje vyko iškilminga Jo-
nušo Radvilos mokomojo pulko 
ir Juozo Lukšos mokymo centro 
vadų keitimosi ceremonija, ku-
rioje dalyvavo Lietuvos kariuo-
menės Sausumos pajėgų va-
das generolas majoras Alman-
tas Leika, Krašto apsaugos vi-
ceministras Antanas Valys, Mo-
kymo ir doktrinų valdybos va-
das pulkininkas Danas Mockū-
nas, Mechanizuotosios pėsti-
ninkų brigados ,,Geležinis Vil-
kas“ ir Ruklos įgulos vadas pul-
kininkas Raimundas Vaikšno-
ras, dalinių vadai, Jonavos ra-
jono savivaldybės bei kitų ins-
titucijų atstovai bei kiti garbingi 
svečiai.

Nuo 2012 m. balandžio 
mėn. iki 2015 m. rugsėjo mėn. 

Jonušo Radvilos mokoma-
jam pulkui vadovavusį pulki-
ninką leitenantą Algirdą Norkų 
pakeitė pulkininkas leitenan-
tas Aleksiejus Gaiževskis, ku-
ris nuo 2012 m. liepos iki pa-
skyrimo Jonušo Radvilos mo-
komojo pulko vadu vadovavo 
Juozo Lukšos mokymo cen-
trui. Naujuoju Juozo Lukšos 

mokymo centro viršininku pa-
skirtas majoras Ernestas Gai-
galas, iki skyrimo ėjęs Lietu-
vos Didžiojo kunigaikščio Al-
girdo mechanizuotojo pėsti-
ninkų bataliono štabo viršinin-
ko pareigas.

„Jonavos garso“ ir  
Lietuvos kariuomenės inf.

Pasikeitė vadai didžiojo lietuvos etmono jonušo 
radvilos mokomajame pulke ir juozo lukšos 

mokymo centre 

Algirdas Norkus

gyventojų Ir orgAnIzAcIjų dėmesIuI!

UAB „Jonavos vandenys“ geriamojo vandens laboratorija
atlieka šiuos mikrobiologinius tyrimus:
• koliforminių bakterijų skaičius;
• žarninių lazdelių skaičius;
• žarninių enterakokų skaičius;
• kolonijas sudarančių vienetų skaičius.

Tiriant šulinio vandenį rekomenduojame atlikti šiuos ty-
rimus:
• pH;
• savitasis elektros laidis;
• amonis;
• nitritas;
• nitratas.
(kaina su PVM – 22,08 Eur)

Tiriant gręžtinio šulinio vandenį rekomenduojame atlikti 
šiuos tyrimus:
• pH;
• savitasis elektros laidis;
• amonis;
• bendroji geležis
(kaina su PVM – 18,22 Eur)

Mėginius reikia pristatyti į geriamojo vandens laboratoriją 
adresu:
Kauno g.106, Jonava. Tel. (8-349) 54997.
Laboratorijos darbo laikas: 7.00 -16.00.
Mėginių priėmimo laikas: 7.30 – 15.00.
DĖMESIO! Penktadieniais mėginiai nepriimami.

Užs. Nr. 20

Neseniai bendrovės „Jonavos vandenys“ stebėtojų taryba, vadovaujama Jonavos savivaldybės tarybos nario Algimanto Daba-
šinsko (antras iš dešinės), stebėjo valymo įrenginių darbą: į įrenginius patenka purvinos nemalonaus kvapo nuotekos – išteka 
stebėtinai skaidrus, bekvapis vanduo. 

Atkelta iš 1 psl.

Lietuvos žydų genocido atmi-
nimo dienos išvakarėse Jonavo-
je buvo skaitomi vardai ir pavar-
dės tų žmonių, kurie čia gyveno 
iki Holokausto ir buvo nužudyti. 
Atminimo akcija „Vardai“ Lietuvo-
je organizuojama penktą kartą, o 
Jonava prie jos prisijungė pirmą-
syk. Vardų skaitymo mūsų mies-
te iniciatorė – iš Jonavos kilusi 
žurnalistė Giedrė Čiužaitė.

Susirinkusieji į Jonavos kraš-
to muziejaus kiemelį, vienas iš 

kito perimdami sąrašą, perskaitė 
daugiau nei 1200 vardų ir pavar-
džių. Tiek liudijimų apie nužudy-
tus Jonavos žydus išlikę Izraely-
je esančio „Yad Vashem" muzie-
jaus archyvuose. 

Renginys prasidėjo vaiz-
do įrašu, kuriame iš Jonavos ki-
lęs rašytojas, Nacionalinės pre-
mijos laureatas, Jonavos rajono 
Garbės pilietis Grigorijus Kanovi-
čius skaito nužudytų savo kaimy-
nų vardus.

Minėdami Tarptautinę dieną 
be automobilio, Jeronimo Ra-
lio gimnazijos bendruomenės 
nariai į mokyklą rinkos min-
dami dviračių pedalus. Vėliau 
gimnazijos direktorius Arūnas 
Rimkus, pavaduotojos, mo-
kytojai ir 163 mokiniai leido-
si į trumpą kelionę po miestą. 
Stabtelėjusius Santarvės aikš-
tėje sveikino Jonavos rajono 
savivaldybės administracijos 

direktorius Jonas Klemensas 
Sungaila.

Už aktyvų dalyvavimą ak-
cijoje ,,Diena be automobilio" 
Jonavos kūno kultūros ir spor-
to centro direktorė R. Stupuri-
enė ir pavaduotojas L. Gailius 
gimnazijos direktoriui A. Rimkui 
įteikė stiklinį trofėjų. Jeronimo 
Ralio gimnazija antrus metus 
iš eilės pripažinta rajono metų 
mokykla ,,Be automobilio". 

jeronImo rAlIo gImnAzIjA - 
metų mokyklA ,,be AutomobIlIo" 

jonAvIečIAI skAItė nužudytų mūsų  
mIesto žydų vArdus

Aleksiejus Gaiževskis Ernestas Gaigalas
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Šių metų rugpjūčio 25 d. 
apie 17 val. 53 min., užregis-
truotas pranešimas apie eismo 
įvykį prie Žemaitės g.6 namo, 
Jonavoje. Nenustatytas vairuo-
tojas, vairuodamas transpor-
to priemonę, atsitrenkė į kieme 
stovėjusį automobilį „Chrysler 
Voyager“ (valst. Nr. HOM 697), 
jį apgadino ir iš įvykio vietos pa-
sišalino.

Dėl šio įvykio Kauno apskri-
ties vyriausiojo policijos komi-
sariato Jonavos rajono polici-
jos komisariate pradėta admi-
nistracinio teisės pažeidimo by-
los teisena. 

Asmenis, mačiusius įvykį 
arba ką nors žinančius apie 
šio įvykio aplinkybes, prašo-
me kreiptis į Kauno apskri-
ties vyriausiojo policijos ko-
misariato Jonavos rajono po-
licijos komisariato VPS Kelių 
policijos poskyrio viršinin-
kę D.Steponavičiūtę, adresu 
Klaipėdos g. 4, 105 kab., tel. 
(8 349) 33111, el.p. dalia.ste-
ponaviciute @policija.lt

Rugsėjo 2 d. apie 16 val. 58 
min. užregistruotas pranešimas 
apie eismo įvykį prie parduotu-
vės „Norfa“ (Žeimių g.21, Jona-
va). Nenustatytas vairuotojas, 
vairuodamas transporto prie-
monę, atsitrenkė į stovintį au-
tomobilį „Toyota Corolla Verso“ 
(valst. Nr.GFD 097), jį apgadi-
no ir iš įvykio vietos pasišalino. 

Tą pačią, rugsėjo 2-ąją, apie 
21 val. 57 min. užregistruo-
tas pranešimas apie eismo įvy-
kį kelyje A6 Kaunas-Zarasai-
Daugpilis 23,357 km, ties Sta-
šėnų k., Jonavos rajone. Ne-
nustatytas vairuotojas, vairuo-
damas BMW markės automo-
bilį (žinomi valstybinio nume-
rio ženklo skaičiai 461), kliudė 
automobilį „Audi A4“ ( valst. Nr. 
DOP 444), jį apgadino ir  iš įvy-
kio vietos pasišalino. 

Dėl šių įvykių Kauno apskri-
ties vyriausiojo policijos komi-
sariato Jonavos rajono polici-
jos komisariate pradėtos admi-
nistracinio teisės pažeidimo tei-
senos.

Asmenis, mačiusius įvy-
kius arba ką nors žinančius 
apie įvykių aplinkybes, pra-
šome kreiptis į 106 kab., Klai-
pėdos 4, Jonavoje, į Kau-
no apskrities vyriausiojo po-
licijos komisariato Jonavos 
rajono policijos komisaria-
to VPS Kelių policijos pos-
kyrio vyriausiąją postinę Vil-
mą Skačkovienę tel. (8 349) 
33112 arba susisiekti elektro-
niniu paštu: vilma.skackovie-
ne@policija.lt

Policija prašo  
pagalbos

Praėjusią savaitę Jonavo-
je lankėsi Liberalų sąjūdžio 
pirmininkas, Seimo narys ir 
buvęs susisiekimo ministras 
Eligijus Masiulis. Po įvyku-
sio Jonavos liberalų visuo-
tinio susirinkimo, E. Masiu-
lis prisijungė prie diskusijos 
aktualiausiais šaliai ir rajonui 
klausimais. 

ArgumentAI dėl vėžės 
neįtIkInA

Jonavos liberalai turėjo ne-
mažai klausimų Seimo nariui – 
apie valstybinės mokesčių ins-
pekcijos veiklos prioritetus, pa-
sikeitus jos vadovui, pabėgė-
lių situaciją, laivininkystės pro-
blemas. Vis tik ilgiausiai disku-
tuota aktualiausia kiekvienam 
jonaviečiui tema – dėl naujos 
projekto „Rail Baltica“ geležin-
kelio vėžės tiesimo rajone. 

Pasak Liberalų sąjūdžio Jo-
navos skyriaus pirmininko Re-
migijaus Osausko, pasirodžius 
informacijai apie pakeistą vė-
žės trajektoriją, liberalai nuolat 
domisi šio projekto eiga ir akty-
viai dalyvauja susitikimuose su 
projektuotojais. 

E. Masiulis teigė, kad dar 
2011 metais Baltijos šalių Vy-
riausybių vadovų patvirtintoje 
galimybių studijoje buvo numa-
tyta, kad Jonavos rajone vėžė 
eis neliesdama gyvenamųjų vie-
tovių, daugiausia per miškus ir 

rytinę savivaldybės dalį. Kalbos, 
esą tuomet šis projektas nebuvo 
derintas su ministerijomis, yra 
laužtos iš piršto, nes tarpžinybi-
nis bendradarbiavimas vyko. 

Liberalo E. Masiulio nuomo-
ne, argumentai, kodėl buvo at-
mestas ankstesnis geležinkelio 
vėžės variantas, neįtikina. Ne-
stabilus gruntas tarp Šventosios 
ir Neries upių – tik inžinerinių 
sprendimų klausimas, o ne prie-
žastis perkelti vėžę į vakarinę 
rajono dalį. Apskritai kariniam 
poligonui europinė vėžė būtų la-
biau privalumas – esant būtiny-
bei operatyviai reaguoti, karinės 
technikos iš Vakarų pristatymas 
būtų žymiai greitesnis. 

„Paradoksalu, kad europi-

nė vėžė, leidžianti Lietuvai grei-
čiau susisiekti su NATO vals-
tybėmis, mūsų ministerijoms 
trukdo, o rusiška vėžė, kuria 
greta poligono teritorijos va-
žinėja Rusijos ir kitų valstybių 
traukiniai, ir toliau bus naudoja-
ma. Kitas dalykas –  tiesti vėžę 
per valstybinius miškus yra ge-
rokai pigiau ir greičiau, nei iš-
perkant dirbamas žemes iš ūki-
ninkų“, - sakė E. Masiulis.

Seimo nario nuomone, at-
sakingos valstybės instituci-
jos turi imtis greitų sprendimų, 
užkertančių kelią kaimų, tokių 
kaip Ragožiai, padalijimui ge-
ležinkelio bėgiais. „Geležinke-
lio vėžė per kaimą? Tai – nevy-
kęs pokštas“ , - sakė Seimo na-

rys, pridūręs, kad ieškoti tinka-
mų alternatyvų yra ir samdomų 
AECOM projektuotojų darbas. 

Anot liberalo, dar šiais me-
tais Europos Komisija vertins šio 
projekto plėtrą ir valstybė gali su-
laukti sankcijų tuo atveju, jei pro-
jekto įgyvendinimas vėluos. „To-
dėl jau artimiausiu metu privalo-
me rasti geriausius sprendimus ir 
užtikrinti, kad Jonavos rajono gy-
ventojų interesai nebus pažeisti“, 
- teigė E. Masiulis. 

džIAugėsI AktyvIA 
sKyriaus veiKla

Seimo narys pasidžiaugė 
aktyvia Liberalų sąjūdžio sky-
riaus veikla Jonavos rajone, 
skyriaus darbą įvardino sekti-
nu pavyzdžiu ir kitiems Lietu-
vos rajonams. 

„Matau, kad R. Osauskas 
aktyviai dirba kartu su visa ko-
manda opozicijoje, siūlydamas 
konstruktyvius ir reikalingus 
sprendimus. Liberalai detaliai 
vertina ir nagrinėja visus val-
dančiųjų rajono Taryboje siūlo-
mus projektus – gerai, kad ta-
riamasi su gyventojais ir spe-
cialistais, teikiami alternatyvūs 
bei patobulinti sprendimų pro-
jektai. Racionalūs pasiūlymai, 
argumentų kalba, o ne pigus 
populizmas – tai yra tinkamas 
kelias“, - sakė E. Masiulis.

Liberalų sąjūdžio Jonavos 
skyriaus informacija

liberalų sąjūdžio pirmininkas eligijus masiulis: 
„geležinkelio vėžė per kaimą? nevykęs pokštas“ 

Iš kairės - Eligijus Masiulis ir Remigijus Osauskas

Edmundas Gedvila
Jonavos rajono savivaldybės 
kultūros centro direktoriaus 
pavaduotojas personalui

Visi mes norime kuo geriau: 
užsiimdami verslu ar tarnauda-
mi valstybei bei jos piliečiams, 
statydami namus ar tapydami 
paveikslus, kurdami dainas ar 
organizuodami šventes. Deja, 
dažnai išeina, kad geri norai 
pavirsta abejingumu savo dar-
bui, tingėjimo, nekompetenci-
jos bei nepagrįsto gobšumo de-
monstravimu.

Neseniai praėjo pagal su-
manymą rudens šventė, pa-
gardinta mūsų buvusių ir niek-
šų sunaikintų bendrapiliečių 
žydų šventės pavadinimu „Šte-
tl Jonava“. Sumanymas neblo-
gas ir netgi pagirtinas, tik įžvel-
giau per visą šventės laikotar-
pį vieną žydų kultūrą primenan-
čią dainą, kurią padainavo A. 
Dunio vadovaujamas mergai-
čių ansamblis. Žydai ne tik pre-
kybininkų tauta, jie įnešė nepa-
kartojamą ir savitą indėlį į Lietu-
vos kultūrą ir meną. 

Manau, kad lengvas humo-
ras gerai, žmonės niūrūs, juos 
linksminti reikia, bet, prisime-
nant šią bendruomenės dalį, 
nutylėti bei neprisiminti jų nuo-
pelnų kultūros srityje nevalia.

Manyčiau, renginio scenari-
jus, numatęs parodyti scenoje 

seniūnijų - Kultūros centro filia-
lų – kolektyvus jonaviečiams – 
neblogas sumanymas. Tai tarsi 
draugiškas egzaminas ten dir-
bantiems režisieriams, meno 
vadovams bei mėgstantiems 
laisvalaikį praleisti su daina, šo-
kiu seniūnijų gyventojams. Ten-
ka apgailestauti, bet atskiri ko-
lektyvai, matyt, egzaminą „ri-
zikavo“ laikyti ekspromtu arba 
kaip tiems, „amžiniems studen-
tams“, pritrūko paskutinės nak-
ties (šį kartą viešai neminėsiu). 
Matyt, Kultūros centro filialų va-
dovai, meno vadovai, vietoj to, 
kad dirbtų su norinčiais daly-
vauti bei turiningai praleisti lai-
ką, greičiau, vaizdingai tariant, 
varnas gaudo. Ką norėti, kad ir 
pačiame Jonavos kultūros cen-
tre režisierių, renginių organi-
zatorių ar meno vadovų parei-
gybės pakeistos į vadybininkų 
pareigybes. Būtina ieškoti nau-
jų išraiškos bei minties formų.

Gaila, jau buvo pasibaigęs 
informacinis šventei pasirengi-
mas, kai mes su savivaldybės 
administracijos direktoriumi J. 
K. Sungaila atkreipėme dėme-
sį į pačios šventės turinį. Tai 
juk rudens šventė. Derlius jau 
aruoduose. Stambieji ir smul-
kieji ūkininkai jau visus viščiu-
kus bebaigią suskaičiuoti (ne 
be reikalo liaudis sako – viščiu-
kus skaičiuoja rudenį), galėtų ir 
miestiečiams parodyti savo tur-
tus bei jais paprekiauti (galbūt 
pigiau, negu turguje bei par-
duotuvėse). Šio mūsų su admi-
nistracijos direktoriumi suma-
nymo, kuris atitiko tiek šven-
tės pavadinimo turinį, tiek ir lai-
ko dvasią, įgyvendinti nepavy-
ko, išskyrus Kulvos seniūniją, 

kuri sugebėjo kartu su Kultūros 
centro filialu pademonstruoti, 
kad, pasirodo, nors ir per trum-
pą laiką galima pasiekti gerų 
rezultatų. 

Šventėje, kurios pavadini-
mas lietuviškai skambėtų „Mies-
telis Jonava“, visiškai buvo už-
miršta miesto seniūnija. Se-
niūnas net nebuvo pakvies-
tas į šventės organizatorių pa-
sitarimą. O ši seniūnija taip pat 
turi ką parodyti. Kaip ir pavyz-
džiui, „Agrochema“ galėtų pa-
demonstruoti „Achemos“ gami-
namą produkciją bei ją pasiūlyti 
sodininkams, smulkiesiems ūki-
ninkams. Įsitikinęs, kad miestie-
čiams ir jų svečiams turėtų kuo 
pasigirti ir „Baldai Jums“, ir „Lo-
nas“ bei kitos įmonės, taipo-
gi menininkai, tautodailininkai, 
miesto amatininkai.

Kalbantis su kitais seniūnais, 
jau šventės metu teko stipriai 
nusivilti, nes jie net nemėgino 
reaguoti į administracijos direk-
toriaus raštišką prašymą – re-
komendaciją. Peršasi, kad pa-
tingėjimas, filosofiniai apmąsty-
mai kai kuriems seniūnams pa-
togiau už bendravimą savo se-
niūnijose su smulkiaisiais ga-
mintojais, amatininkais, versli-
ninkais. Tada toks ir rezultatas. 
O kalbant apie Ruklos seniūniją, 
seniūno bendravimą su aplinka, 
Kultūros centro darbuotojais, 
Pabėgėlių priėmimo centru, ku-
rio direktorius R. Mikulėnas ne-
patingėjo atvažiuoti pasižiūrėti, 
kur jo globotiniai įsikurs renginio 
metu ir kaip jiems seksis ne tik 
bendrauti, bet ir vaišinti specia-
liai šventei pagamintu savo tau-
tiniu patiekalu, bei direktoriaus 
nuoširdžiu noru kuo plačiau in-

tegruoti priglaustus įvairių tauty-
bių žmones į mūsų visuomenę, 
seniūnijoje bei tarp kitko ir mūsų 
Kultūros centre, siūlytinų užma-
čių bei minčių per tris savo dar-
bo savaites neužtikau. O Lietu-
vos kariuomenės integracija į ra-
jono bendruomenę? Rukloje be-
sibazuojantys kariškiai – taip pat 
nėra svetimkūnis, tai mūsų rajo-
no bendruomenės taipogi viena 
iš ląstelių. Už tai teko Ruklos se-
niūnijoje išgirsti kaltinimus vie-
ni kitiems, kažkokias partines 
pjautynes ir daugiau nieko raci-
onalaus, nors sujudinti ir sutelkti 
visuomenę, bendrauti su kariš-
kiais, Pabėgėlių priėmimo cen-
tru – šventa pareiga tiek seniū-
nijos, tiek Kultūros centro filialo, 
tiek paties Jonavos r. savivaldy-
bės kultūros centro.

Nežiūrint į prisvilusius bly-
nus, mes, kritikuodami save ir 
aplinką, keldami sau didesnius 
reikalavimus bei pakeisdami at-
sitiktinius žmones specialistais, 
kurių akyse degtų ugnelės, pa-
dedami savivaldybės adminis-
tracijos, kuri išklauso ir nelieka 
nuošalyje, pakilsime iš sąstingio 
ir primityvizmo savo veikloje.

Kartu kreipiuosi į visuomenę, 
norėdamas sulaukti patarimų, 
vertinimų; į mokymo įstaigas, 
jų vadovus ir mokytojus, ragin-
damas nenusisukti nuo meno ir 
kultūros, tikintis, kad jų auklėti-
niai ar ugdytiniai ateityje nepa-
pildys gretas fanų, kalbančių ir 
rodančių „meną“ tik apie antrą 
galą ar garbinančių silikonines 
gražuoles, dainuojančias pagal 
fonogramą.

Jonavos kultūros centras 
už bendradarbiavimą su visais, 
norinčiais pokyčių šioje srityje.

Ateities šventės vizija suvalgius  
prisvilusius blynus

Jonavos rajono Kultū-
ros centrui ir seniūnijų kul-
tūros centrams reikalingi 
kultūros ir meno darbuo-
tojai: režisieriai ir meno va-
dovai.

Jei turite meninį išsila-
vinimą, sugebate režisuo-
ti ir vesti renginius ar suburti 
meno mėgėjų kolektyvą, or-
ganizuoti jo darbą ir jam va-
dovauti; jei esate kūrybiškas, 
komunikabilus, iniciatyvus, 
pareigingas – Jonavos kultū-
ros centras laukia Jūsų! 

Gyvenimo aprašymą 
(CV) ir motyvacinį laišką 
siųsti el. p. info@jkc.lt, tel. 
8 (687) 47057,(8 349) 51848. 
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Sveikata ir grožis

Optikos salonas sonineta
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
Iki spalio 15 dienos:
• Akinių stiklams (lęšiams)
SHV + AR danga – 10 % nuolaida
• Nemokamas kataraktos ištyrimas
Katarakta – tai akies lęšiuko drumstis. Pasitikrinti akis reikėtų: jei 
kartais atrodo, kad viską matote kaip pro rūką, kad akį aptraukė ne-
skaidri plėvelė, dvejinasi.
Pasitaiko atvejų, kai žmonės iš karto nepastebi kataraktos požymių, 
nes regėjimas silpsta labai palaipsniui. Pradinėse kataraktos stadi-
jose atsiradusius regėjimo sutrikimus galima ištaisyti laiku apsilan-
kius pas specialistus.

Pas akių gydytoją pageidautina išankstinė registracija 
tel.: 53021, 8-656 09224
Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną 14 – 18 val. 

Šlapimo nelaikymas tam-
pa vis dažnesne problema 
suaugusiesiems. LSMU Kau-
no klinikų urologas, medici-
nos mokslų daktaras, docen-
tas Darijus Skaudickas sako, 
kad kai kurie žmonės nedrįs-
ta apie šią problemą pasisa-
kyti gydytojui, kiti šlapimo 
nutekėjimą laiko normaliu 
reiškiniu.

kenčIA gyvenImo 
kokybė

„Vyresnio amžiaus mote-
ris, kuriai netyčia nuteka šlapi-
mas, galvoja, kad taip turi būti 
dėl senatvinių pakitimų, ligų, ta-
čiau moteris, nors ir vyresnė, 
turi šlapintis normaliai“, - sako 
gydytojas.

Anot D. Skaudicko, turint šią 
problemą, nukenčia gyvenimo 
kokybė: atsiranda negeras kva-
pas, reikia kažką įsidėti į kelnai-
tes, vilkėti tamsesnį rūbą, daž-
nai šlapintis, riboti lankytis susi-
būrimuose.

moterys sergA dAžnIAu
D. Skaudickas aiškina, kad 

šlapimo nelaikymas kelis kar-
tus dažniau vargina moteris 
negu vyrus. Jis išskiria dvi pa-
grindines šlapimo nelaikymo 
rūšis.

Pirmoji, kai šlapimas nesu-
laikomas fi zinio krūvio metu. 
Šlapimas nevalingai nuteka 
čiaudint, kosint, juokiantis, ke-
liant sunkų daiktą. Šlapimo ne-
laikymas fi zinio krūvio metu gali 
būti susijęs su amžiumi. Susil-
pnėja mažojo dubens raume-
nys. Šlapimas nevalingai nu-
teka čiaudint, gimda, šlapimo 
pūslė pasislenka į apačią.

Šlapinimuisi įtakos gali turė-
ti ir įvairios šlapimo takų infek-
cijos. Neigiamai paveikti šlapi-
nimąsi gali ir anksčiau negydy-
tas šlapimo pūslės uždegimas. 
Anot gydytojo, šlapimo nelaiky-
mas gali atsirasti dėl daug bu-
vusių nėštumų, gimdymų, įvai-
rių mažojo dubens operacijų. 
Dėl šių priežasčių į apačią pa-
krenta gimda, šlapimo pūslė, 
išsilygina šlapimo pūslės kakle-
lis, lieka tarpelis, pro kurį išteka 
šlapimas.

ProblemĄ sukelIA 
dirglumas

Kita šlapimo nelaikymo rū-
šis – kuomet žmogus šlapina-
si dėl dirglios šlapimo pūslės. Jį 
dažnai varo šlapintis, nors šla-
pimo pūslė yra tuščia. Žmogus 
nesuspėja nueiti į tualetą ir ne-
tyčia pasišlapina.

D. Skaudickas aiškina, kad 

dirglią šlapimo pūslę gali lem-
ti įvairios neurologinės ligos. 
Urologas mano, kad svarbu at-
kreipti dėmesį į žmogaus psi-
chologinį statusą.

„Žmonėms, kurie yra ramūs, 
gyvenantys be streso, dirgli šla-
pimo pūslė, šlapimo nelaiky-
mas pasitaiko rečiau. Dažniau 
jis pasitaiko įsitempusiems, ak-
tyviems žmonėms. Kai žmo-
gus dirglus, ir jo organų funkci-
ja būna itin aktyvi ir dirgli“, - aiš-
kina D. Skaudickas.

kAdA Pūslė lAIkomA 
dIrglIA?

Gydytojo teigimu, kai šlapi-
namasi aštuonis ir daugiau kar-
tų per dieną. Normalu, kai 3-4 
kartus per dieną. Skysčių var-
tojimas turi šiek tiek įtakos, bet 
nelemia dvigubai dažnesnio 
šlapinimosi.

urologAs sIūlo 
oPerAcIjĄ 

D. Skaudickas sako, kad 
šios dvi priežastys skirtingai di-
agnozuojamos ir gydomos. Pa-
stebėjus pirmuosius simpto-
mus urologas pataria apsilan-
kyti pas gydytoją. Dirgli šlapimo 
pūslė gydoma vaistais.

Fizinio krūvio šlapimo ne-
laikymas dažniausiai gydomas 
operaciniu būdu. Kuomet šlapi-
mas nelaikomas dėl pasislinku-
sių į apačią organų, atliekama 
operacija. Docentas D. Skau-
dickas, atlieka modernią TVT-O 
operaciją. Jos metu įdedamas 
mini tinklelis ir pakeliamas šla-
pimo pūslės kaklelis. Operacija 
nesudėtinga ir efektyvi, atlieka-
ma per vieną dieną. Kitą dieną 
pacientė  išvyksta sausa į na-
mus. Pagerėja gyvenimo ko-
kybė, pacientė grįžta į normalų 
gyvenimo ritmą. 
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LSMU Kauno klinikų gydytojas urologas, medicinos 

mokslų daktaras, docentas Darijus Skaudickas konsultuos 
pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo takų susirgimais, 
inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių onkolo-
giniais susirgimais, turinčius dažną ar skausmingą šlapinimą-
si, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos metu atliekamas 
echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turinčius šlapimo ne-
laikymo simptomus. Esant erekcijos ir potencijos sutrikimams, 
šeimas, turinčias nevaisingumo problemų. Jeigu reikalingas to-
limesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nukreipiami ir gydomi 
specializuotuose gydymo centruose. Išsamesnė informacija 
ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 arba 8-685-48050

šlapimo nelaikymas 
apsunkina gyvenimą Jonavos rajono savivaldy-

bės meras Mindaugas Sinkevi-
čius apgynė daktaro disertaci-
ją „Alcohol Consumption in the 
Context of Confl icting Societal 
and Personal Factors“, reng-
tą anglų kalba 2010-2015 me-
tais ISM Vadybos ir ekonomi-
kos universitete.

Daktaro disertacijoje „Al-
koholio vartojimas prieštarin-
gų visuomeninių ir asmeni-
nių veiksnių kontekste” nagri-
nėjami suaugusių asmenų ke-
tinimui vartoti alkoholį turintys 
įtakos asmeniniai ir socialiniai 
veiksniai. 

Disertacijoje konceptuali-
zuotas ketinimo vartoti alkoho-
lį elgsenos modelis, teoriškai 
pagrindžiami tokią elgseną le-
miantys veiksniai bei šių veiks-
nių tarpusavio santykiai. Moks-
liniu požiūriu pasiūlytas mode-
lis vertingas, nes praplečia ir 
papildo mokslinėje literatūro-
je jau egzistuojantį su alkoho-
lio vartojimu susijusios elgse-

nos aiškinimą. 
Disertacijos tikslams pasiek-

ti buvo atliktas empirinis kieky-
bine tyrimo prieiga pagrį stas ty-
rimas. Struktū rinių  lygč ių  mode-
liavimo bū du atlikta duomenų  
analizė  leido identifi kuoti asme-
ninius ir socialinius veiksnius, 
kurie daro stiprų  poveikį  var-
totojo ketinimams. Atliktas ty-
rimas atskleidė, kad atskiri as-
meniniai ir socialiniai veiksniai 
gali lemti tapatų ir priešingą 
elgsenos rezultatą. 

Darbe pateikiamos reko-
mendacijos, kuriu į gyven di ni-
mas įgalintų keisti suaugusių 
asmenų alkoholio vartojimo 
elgseną ir užtikrintų sveikesnę 
visuomenę.

Mindaugas Sinkevičius tapo 
34-uoju daktaru ISM Vadybos ir 
ekonomikos universitete. 

Kristina Lukoševičiūtė
Jonavos r. savivaldybės 

ryšiams su visuomene 
specialistė

mindaugas sinkevičius apgynė 
disertaciją – „Alkoholio vartojimas 

prieštaringų visuomeninių ir 
asmeninių veiksnių kontekste”

MASAŽAI
Kineziterapeutas – Laurynas 
Galimybė įsigyti dovanų kuponus 
Išankstinė registracija telefonu +370 633 59385
Jonava, Klaipėdos g. 28, 
grožio salonas „Euforija“ 

A.ŠIMKAUS KLINIKA
TEIKIA išblaivinimo paslaugas.
GYDO skydliaukės mazgus (be operacijos), širdies ritmo sutrikimus, hi-
pertoniją, reumatą, sąnarių ligas, nutukimą.
ATLIEKA echoskopiją.

Tel.: 50570, 8-674 50862

Dievo keliai nežinomi. Žmo-
gaus taip pat. Dėl labai aukš-
tos temperatūros buvau pagul-
dyta į Jonavos ligoninės vidaus 
ligų skyrių. Tačiau ten teko gy-
dytis labai trumpai. Besikelda-
ma iš lovos kritau, nė sapne 
nesapnuota, – begalinis skaus-
mas. Lūžo šlaunikaulis. Ligoni-
nės personalo dėka, skausmas 
truko tik akimirką. Atsibudau 
operacinėje, o po to gydymą tę-
siau jau traumatologijos skyriu-
je. Nuolatinis gydytojo chirurgo 
traumatologo A. Urbono dėme-
sys davė gerų rezultatų. Nuo-
širdus ačiū niekada nepavargu-
siam ir šypseną dovanojančiam 
šiam gydytojui. Toliau sėkmin-
gai gydymą tęsiau erdviame ir 
įspūdį paliekančiame slaugos ir 
palaikomojo gydymo skyriuje.

Labai nuoširdus ačiū šio 
skyriaus vedėjai I. Rimkienei, 
palatos gydytojai Z. Orlovai, ki-
neziterapeutei ir ergoterapeu-
tui, administratorei ir visam šio 
skyriaus atsakingai ir nuošir-
džiai dirbančiam personalui:
Jaučiu aš meilę begalinę
Darbuotojams slaugos namų:
Jūs dovanojate mums saulę
Ir savo šypseną akių.
Norėčiau apkabint pasaulį-
Ištart Jums ačiū su visais kartu.

Marytė Autukienė

Dėkoja

•Gydytojo ortodonto konsultacija dėl kreivų dantų ir blogo 
sąkandžio gydymo.
•Dantų tiesinimas breketais (metaliniais, safyriniais ir kt.).
•Dantų tiesinimas plokštelėmis ir t.t.

R. ir K. Šeštokų Juodmenos šeimos klinika 
Tiesioji g. 9, Jonava. Tel. 8-665 12800.
www.ortoma.lt

Dantų tiesinimas Jonavoje!

KOSMETOLOGĖ MILDA
Kvalifi kuota medicinos specialistė
Antakių korekcija
Veido procedūros
Depiliacija 
Masažai

Grožio terapeutė 
Jonavoje
Tel. 8 636 84187

Sveika mityba ir sportas 
šiandien tampa ne mada, o gy-
venimo būdu ne tik tarp mies-
to, bet ir kaimo gyventojų. Ypač 
didelis dėmesys skiriamas kai-
mo bendruomenių sveikatingu-
mui gerinti, efektyviam užimtu-
mui skatinti, naudingai praleis-
ti laisvalaikį. Todėl Užusalių se-
niūnijai (įgyvendinant Vietos 
bendruomenių savivaldos 2015 
m. programą) skirtos valstybės 
biudžeto lėšos buvo panaudo-
tos lauko treniruokliams įrengti 
Užusalių pagrindinės mokyklos 
stadione.

Jau rugsėjo 1-ąją į Užusalių 

mokyklą atėję mokytojai, mo-
kiniai ir jų tėveliai galėjo pasi-
džiaugti ir išbandyti naujus lau-
ko treniruoklius.

Šis modernus ir šiuolaikiš-
kas sportinis inventorius ska-
tina burtis Užusalių seniūni-
jos bendruomenės žmones - 
vaikus, jaunimą, suaugusius - 
kultūringai, naudingai ir svei-
kai praleisti laisvalaikį, o moky-
klos mokiniai turi galimybę kie-
kvieną dieną išblaškyti nuobo-
dulį, pasportuoti ir pasisemti fi -
zinių jėgų. 

Užusalių seniūnijos inf.

užusaliečiai turi kur sveikai 
praleisti laisvalaikį
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Danutė Abramavičienė

Keliaujant po „juodąjį“ žemy-
ną, pribloškia kontrastai: neaprė-
piami balti smėlynai ir sodri oa-
zių žaluma, šalia prabangių pas-
tatų lūšnynai, pro ištaikingus li-
muzinus kinkuoja asilai su karu-
čiais, tarp piemenų palapinių pa-
lydovinės antenos. Užburia lė-
tas jų gyvenimo tempas, svetin-
gumas, geranoriškumas, paslau-
gumas. Dažnai keliu sparnus lyg 
paukštis į šiltus kraštus, kitus že-
mynus, kur kita laiko juosta, kur 
amžinai šviečia saulė ir siūruoja 
palmės, kur suskrenda žiemoti 
paukščiai iš Lietuvos, kur pajūry-
je šilkinis smėlis iki skausmo pri-
menantis mano Baltijos krantus, 
tai – Tunisas – sodas alyvmedžių 
ir vynuogynų, nusidriekiančių toli 
už horizonto. Čia pučia tai gai-
vus brizas nuo jūros, tai staiga 
pasipila liūtinis lietus, tai iš dyku-
mos ima pūsti stiprus karštas vė-
jas, sukeldamas smėlio audras - 
chamsinus.

Enfidoje iš lėktuvo persė-
dau į prabangų turistinį autobu-
są. Mielas kelias su spalvotomis 
mintimis, arabiškos muzikos ri-
tmais, gido pasakojimais apie 
Tunisą, vedė tiurko mėlynumo 
Viduržemio jūros pakrantėmis, 
o akys gėrėjosi plačiais paplū-
dimiais, žaliais golfo laukais, hi-
podromais ir žirgais, jazminų so-
dais. Prabangūs kurortai Skani-
sas, Monastyras, Mahdija, į jį įei-
nu pro XVI a. Skif El Kalos var-
tus. Port El Kantaoui – uostas su 
ištaikingais laivais, o prieplauko-
je šoka dainuoja fontanai. Trykš-
tantys fontanai – simbolis neiš-
senkančios laimės, į juos metus 
monetas – viltis sugrįžti. Chama-
mete sutinku pasaulio įžymybių, 
matytų TV ekrane. Čia Klaudijos 
Kardinalės gimtinė, meilę jai ak-
torė yra aprašiusi savo atsimini-
mų knygoje „Mano Tunisas“. Čia 
ištaikingi maurų stiliaus rūmai, 
puošnios senovinės vilos, pra-

bangūs šiuolaikiniai pastatai. Su-
soje turtingas archeologijos mu-
ziejus, VIII a. mečetė ir vienuo-
lynas, iš paukščio skrydžio atsi-
veria visa miesto panorama su 
arabiška ir europietiška archi-
tektūra. Charakteringiausia se-
namiestis – medina, kuris įtrauk-
tas į UNESCO pasaulio paveldo 
sąrašą. Tai senoji miesto dalis, 
apsupta 2 kilometrų ilgio, 8 me-
trų aukščio mūro siena, o vidu-
je afrikietiška egzotika: labirintai 
siauručių akmenimis grįstų ga-
tvelių ir arabiškas chaosas – tur-
gūs, skęstantys triukšme, muzi-
koje, spalvose, kvapuose, pre-
kėse, derybose. Derybos arabų 
pasaulyje – ritualas, žaidimas, jį 
maloniai žaidi, kol abi pusės lie-
ka patenkintos. 

Sostinė Tunisas – afrikie-
tiškasis Paryžius: Sidi Bu Sai-
do kvartalas vadinamas „Tuniso 
Monmartru“, kur nuo seno ren-
kasi pasaulio menininkai. Suk 
Al Atarino kvartale puikuojasi Di-
džioji Alyvų mečetė. Centre pa-
minklas žymiam teologui Tertu-
lianui, kuris II a. pr. Kr. rašė loty-
nų kalba, ir ji tapo Vakarų bažny-
tine oficialia kalba. Čia pat naci-
onalinis Bardo muziejus, lanko-
mas viso pasaulio žmonių. Prie-
miestyje dunkso legendinės Kar-
taginos griuvėsiai: Antonijaus Pi-
jaus Termos, istorinio Hanibalo 
namų pamatai, amfiteatrai, akve-
dukai, šventyklos. Netoliese bo-
luoja naujoji Kartagina. Puikiai 
išlikę Antikos miestai Duga, Za-
gvanas, Al Džemas, trečias pa-
gal šventumą po Mekos ir Medi-
nos islamo kultūros centras Kai-
ruanas, kvepiantis afrikietiškais 
skanėstais, besipuikuojantis ara-
biškais kilimais.

Tunise gyvena 11 mln. gy-
ventojų, iš jų 98 proc. arabai su-
nitai, 1 proc. berberai ir 1 proc. 
žydai, italai, prancūzai. Vietinių 
raštingumas siekia 75 proc. Šalis 
eksportuoja naftą, dujas, tekstilę, 
prekės gražios, nebrangios. Ke-

tvirtį teritorijos užima Atlaso kal-
nai, kurių papėdėse kūrėsi pir-
mieji Tuniso gyventojai - berberų 
gentys. Nuo XIX a. Tunisas Pran-
cūzijos protektoratas, su Prancū-
zija itin artimi ryšiai, vyrauja pui-
ki prancūziška virtuvė, ryškus ra-
finuotas prancūziškumas. Pran-
cūzų kalba nėra oficiali, bet var-
tojama politikoje, versle, rekla-
moje, leidžiama spauda, jos mo-
koma nuo 8 metų, visi kalba ir di-
džiuojasi melodinga ir elegantiš-
ka kalba. Jautiesi lyg ne Afrikoje.

Didžiausia šalies sala Džerba 
– „Tuniso Taitis“ – joje, kaip rašė 
Homeras, grįždamas iš Trojos 
karo 7 metus užtruko Odisėjas. 
Saloje seniausia Šiaurės Afri-
kos žydų bendruomenė, kalban-
ti berberų kalba. Jodinėjimas ku-
pranugariais – „dykumos laivais“, 
- egzotika. Stiprūs, greiti, ištver-
mingi „laivai“ plukdė per Afrikos 
smėlėtąsias platybes į Tamerzos 
ir Chebikos oazes. Oazės – fan-
tastiški reginiai, išnyrantys žalu-
ma ir žiedais lyg miražas. Vieto-
mis Sacharos dykumos smėlis 
suakmenėjęs taip, lyg būtų iškal-
ti rožių žiedlapiai, todėl Tunisas 
dar vadinamas „dykumos rože“. 
O pirmų saulės spindulių užlie-
tas druskos ežeras Al Džeridas 

sužėro, sužibo, sutvisko visom 
vaivorykštės spalvom, likome 
užburti, pakerėti, užhipnotizuo-
ti saulėtekio grožio. Ne be reika-
lo sakoma, kad gražiausi saulė-
tekiai Tunise! Sakoma, kad „gro-
žis – tai ryškus spindulys iš dan-
gaus, o pasiekęs žemę aptemdo 
mums protą“. Adrenaliną sutei-
kia važinėjimas keturračiais mo-
tociklais po alyvmedžių plantaci-
jas. Smagu plaukioti didžiuliu pi-
ratų laivu su piratų dainomis ir 
šokiais, piratų pietumis ir vynais. 
Įspūdis – zulusų genties muzika 
tokia svetima mūsų ausiai, tokia 
tolima mūsų kultūrai. 

Išvykstant iš šalies privaloma 
nusipirkti ženklą už 15 eurų, ku-
ris oro uoste įklijuojamas į pasą, 
antspauduojamas, be jo išvyki-
mas neįmanomas. Iš Afrikos vi-
sada parsivežu saulę ir senti-
mentus, pamokas apie pagarbą 
žmogui ir jo amžiui, apie meilę be 
išlygų ir išskaičiavimų, apie žmo-
giškąsias vertybes. Žmogiško-
sios vertybės, per amžius puose-
lėtos mūsų tėvų ir protėvių, šian-
dieną nuvertintos, iškreiptos, už-
mirštos, jų taip skausmingai ir 
taip beviltiškai stinga.

2015 metai, rugpjūtis

Afrikos smėlėtose platybėse

visuotinis klimato atšilimas. Ketu-
rių asmenų ūkininko-grūdininko 
šeimai (tėvai, du vaikai – moks-
leiviai, perspektyvoje studentai), 
siekiančiai iš to išgyventi šiuolai-
kiškai ūkininkaujant, privalu turė-
ti, priklausomai nuo žemės der-
lingumo, 50-100 hektarų žemės 
naudmenų. Užsiimti pienininkys-
te ir mėsinių gyvulių auginimu at-
rodytų naudingiau, bet šioje vei-
kloje kartas nuo karto besikarto-
jančios krizės (ekonominės blo-
kados, kiaulių maras ir kt.) varo į 
neviltį. Pablogėjus ekonominei si-
tuacijai pasigirsta klykavimai, kad 
žemdirbiai nesugeba prisitaiky-
ti prie rinkos ekonomikos dėsnių 
ir kokią nors pagalbą teikti valsty-
bės mastu jiems nebūtina. Apie 
rinkos dėsnius Europos Sąjungo-
je žemės ūkio gamyboje įtikinė-
ti piliečius nereikėtų, nes dėl sub-
sidijų ir kvotų žemės ūkio gamy-
ba neatitinka rinkos ekonomikos 
nuostatų. Prieš kurį laiką priimtas 
sprendimas dėl kvotų atsisakymo 
sukėlė dar didesnę sumaištį, nes 
atsakomybė dėl „perteklinės pie-
no ir mėsos gamybos“ verčiama 
ant žemdirbių.

Per 25 metus nuo valstybin-
gumo atkūrimo į žemės ūkio ga-
mybą buvo žiūrima pagal prin-
cipą „kaip nors“. Dėl to atsirado 
ūkininkų, valdančių iki 1 500 ha 
ir daugiau žemės naudmenų. Tai 
gerai ar blogai? Viena aišku, kad 
tokiu atveju be vietos lieka 10-15 
ūkininkų šeimų, galinčių koope-
ruojantis moderniškai ūkininkau-
ti mažesniuose plotuose, taip iš-
saugant kaimo vietovėse įprastą 
gyvenimo būdą, o jo gyventojus 
išgelbstint nuo emigracijos.

Esant tokiai situacijai, Lie-
tuvos žemės ūkio kooperatyvo 
simfoninio orkestro koncertas 
gali tik prisisapnuoti.

Izraelio kibuco 
simfoninis 
orkestras

Atkelta iš 2 psl.

Iš kelionės sugrįžus

Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ 
visuomeninė sporto 
korespondentė

Jau septintąjį kartą Jona-
va pakvietė visus neabejingus 
sportui į „Varnutės“ bėgimą. 
Bėgimo entuziastai savo pasi-
ruošimą pagal amžiaus grupes 
galėjo išmėginti trijų ilgių nuo-
toliuose. Bėgikai įprastai buvo 
įpratę startuoti ir finišuoti prie 
paminklinio akmens, tačiau šie-
met sportininkai ir startavo, ir 
finišavo atnaujintame Joninių 
slėnyje. Šįkart nežymiai pakito 
ir trasos bėgimo kryptis.

Bėgime panoro dalyvau-
ti 173 dalyviai, bet dėl įvairiau-
sių priežasčių dalis į varžybas 
neatvyko, todėl bėgimo klubo 
„Maratonas“ (prezidentas Bro-
nius Kazėnas) ir Kūno kultūros 
ir sporto centro organizuotose 
varžybose finišavo 133 atletai. 

Prie starto linijos pirmiausiai 
stojo 2 ir 4 km nuotolį pasirinkę 
bėgikai (1998 – 2005 metų gi-
mimo ir jaunesni), vėliau visi li-
kusieji suaugusieji įveikė 10 km 

atstumą. 
M 10 ir V 10 (2005 metų gi-

mimo ir jaunesni) grupėse da-
lyviai įveikė 2 km nuotolį. Tarp 
mergaičių aiškia persvara lai-
mėjo, nuo varžovės daugiau 
nei pusantros minutės nutolusi, 
Jonavos kūno kultūros ir spor-
to centro auklėtinė Greta Mali-
nauskaitė (9:44,8), pralenkusi 
dvi Elektrėnų sporto mokyklos 
atstoves. Berniukų grupėje do-
minavo sostinės „Klajūnas“ klu-
bo bėgikai. 

M 13 ir V 13 (2002 – 2004 
metų gimimo) jaunuoliai var-
žėsi 4 km nuotolyje. Tarp mer-
gaičių į priekį vėl neužleido Vil-
niaus rajono sportininkės. Ber-
niukų grupėje sau lygių netu-
rėjo Paberžės RCN klubo at-
stovas Danielius Bartusevičius 
(16:24,3), varžovus lenkęs itin 
didele persvara. Beveik trim mi-
nutėmis nuo nugalėtojo atsiliko 
ir antrąją vietą iškovojo Jona-
vos „Maratono“ klubo bėgikas 
Dovydas Žurauskas (19:07,2), 
trečias buvo Elektrėnų SM jau-
nasis atletas Denisas Chaiki-
nas (21:27,4).

Tokį pat, 4 km nuotolį, įveikė 
M 17 ir V 17 (1998 – 2001 metų 
gimimo) jaunimas. Tarp mergi-
nų ir vaikinų savo pajėgumą dar 
kartą įrodė sostinės atstovai. 

Varžytis baigus šių grupių 
atstovams, prie starto linijos iš-
sirikiavo ir vyriausi varžybų da-

lyviai, kurie lenktyniavo su var-
žovais, galynėdamiesi 10 km 
ilgio nuotolyje. Nieko nuosta-
baus, kad ME (1975 metų gi-
mimo ir jaunesnės) grupėje vėl 
ant prizininkų pakylos lipo vil-
nietės. Jonaviečių džiaugs-
mui trečia buvo „Maratono“ klu-
bo bėgikė Simona Janavičiūtė 

(49:23,1). 
Visgi, Jonavos sporto mė-

gėjai pasidžiaugti galėjo M 40 
(1976 ir vyresnės) grupės lenk-
tynėmis, kuriose 10 km nuoto-
lį įveikė ir vilnietė, daugkartinė 
Lietuvos čempionė, Europos ir 
pasaulio čempionatų prizininkė 
bei nugalėtoja Regina Čistiako-

va. Lengvaatletė nuotolį įveikė 
per 47:28,9 min. ir užėmė an-
trąją vietą. Šią žinomą šalies 
bėgikę aplenkė mūsų rajono 
atstovė, ilgametė sporto entuzi-
astė Vilija Damašickienė iš BK 
„Maratonas“ (46:58,0). Trečio-
ji vieta atiteko Vilniaus „Šviesos 
kariai“ klubo sportininkei Sve-
tlanai Čerlinai (48:32,7). 

Trejose grupėse varžėsi vy-
rai. V 35 (1966 – 1980 metų gi-
mimo) grupėje niekam savo 
pajėgumu suabejoti neleido jo-
navietis Antanas Žukauskas 
(37:53,8)daugiau nei trim minu-
tėmis aplenkęs antroje vietoje 
likusį Rolandą Silių (41:18,0) iš 
Vainuto (Šilutės r.) bei Vilniaus 
„Stajerio“ klubo bėgiką Vasilijų 
Burakovą (41:24,9). 

Šiame bėgime dalyvavo 
itin gausiai susirinkęs Jonavos 
pradinės mokyklos 2b klasės 
moksleivių kolektyvas (mokyto-
ja Leonarda Šimonienė).

Po varžybų visi prizininkai 
ir nugalėtojai buvo apdovano-
ti medaliais, įvairiausiomis rė-
mėjų dovanomis. Varžybų or-
ganizatoriai dėkingi šio rengi-
nio rėmėjams: Jonavos rajono 
savivaldybei, UAB "Baltasis py-
ragas", UAB "Achempak", UAB 
"Vita ir ko", L. Mirinausko įmo-
nei, Jonavos policijos komisari-
atui, UAB "Lonas", UAB "Baldai 
Jums", E.Mickevičiaus IĮ "Tech-
noera", UAB „HORDA“.

Ant prizininkų pakylos – ir jonavos bėgimo entuziastai 

BK "Maratonas" prezidentas Bronius Kazėnas apdovanoja jonavietę Viliją  
Damašickienę.
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Iki šiol už „Jonavos paslau-
gų“ teikiamas komunalines pas-
laugas (atliekų išvežimą, admi-
nistravimą, techninę priežiūrą 
ir kitas), buvo galima atsiskai-
tyti grynaisiais bendrovės ka-
sose bei tam tikrose prekybos 
vietose, naudojantis elektroni-
ne bankininkyste - AB DNB ban-
ko interneto linija, užpildant joje 
esantį UAB „Jonavos paslau-
gos“ mokėjimo dokumentą-pa-
ruoštukę arba pervedant pinigus 
iš asmeninės sąskaitos, esan-
čios bet kuriame banke, į „Jona-
vos paslaugos“ atsiskaitomąją 
sąskaitą, įrašant mokėjimo lape 
nurodytą galutinę sumą, jos ne-
išskaidant į konkrečias sumas 
už atskiras paslaugas.

„Įrašant mokėjimo paskirty-
je tik bendrą sumą, nebuvo aiš-
ku nei mokėtojui už kokias pas-
laugas jis konkrečiai perveda, 
nei mums, gavėjui, už ką jis su-
moka, - sakė UAB „Jonavos pa-
slaugos“ direktorius Edmundas 
Mulokas. - Kadangi šiuolaikinis 
žmogus taupo kiekvieną minutę, 
daugelis naudojasi internetine 
bankininkyste, todėl gyventojų 
patogumui mes ir žengėme pa-
žangos žingsnį, taupydami rajo-
no gyventojų – mūsų bendrovės 
klientų brangų laiką“.

Nuo spalio 5 d., atsiskai-
tant už rugsėjo mėnesį suteik-
tas komunalines paslaugas, 
bus galima atsiskaityti ne tik 
bendrovės kasose, bet ir tri-
jų pagrindinių bankų, esan-
čių Jonavoje – DNB, Swed-
bank ir SEB - interneto linija, 
užpildant joje esantį UAB „Jo-
navos paslaugos“ mokėjimo 
dokumentą-paruoštukę, taip 
pat per elektroninę atsiskaity-
mų sistemą „Viena sąskaita“.

Pasak komunalines paslau-
gas teikiančios bendrovės va-
dovo, dabar žmogus turi galimy-
bę pasirinkti: arba taupyti laiką - 
atsisėsti prie kompiuterio ir atlikti 
bankinį pervedimą, bet tokia pa-
slauga kainuoja - reikės sumo-
kėti įmokos priėmimo mokes-
tį; arba taupyti pinigus – ateiti ir 

atsiskaityti bet kurioje bendro-
vės kasoje. Atsiskaitant „Jona-
vos paslaugos“ kasose, bendro-
vė neima jokio papildomo aptar-
navimo ar įmokos priėmimo mo-
kesčio – tik už paslaugas, nuro-
dytas mokėjimo lape.

Kainos už UAB „Jonavos pa-
slaugos“ įmokų priėmimą yra 
skirtingos. Tokias įmokas prii-
mančių įstaigų viešojoje erdvė-
je pateikta informacija klientams 
skelbia, kad, pavyzdžiui, Lietu-
vos pašto skyriuose ši paslau-
ga kainuoja 0,46 Eur, nuo spa-
lio 1 d. planuojama, kad brangs 
dar 4 centais – ir kainuos 0,50 
Eur; kredito unijoje viena įmoka 
grynaisiais kainuoja: nariams – 

10 centų, kitiems klientams – 20 
euro centų, negrynaisiais – ne-
mokamai. Atsiskaitantiems in-
terneto linija per bankų paruoš-
tukes, teks mokėti: DNB – 0,23 
Eur, Swedbank – taip pat 0,23 
Eur (mokėjimo krepšelyje ga-
lima iki 5 komunalinių paslau-
gų tiekėjų), SEB – nemokamai 
tiems, kas turi paslaugų planą, 
kitiems – 0,29 Eur. Atsiskaitan-
tieji už bendrovės „Jonavos pa-
slaugos“ teikiamas paslaugas 
per mokėjimų sistemą „Viena 
sąskaita“ mokės 1,01 Eur (jeigu 
daugiau kaip 3 paslaugų teikė-
jai) arba 0,25 Eur už kiekvieną 
paslaugų teikėją (jeigu mažiau 
kaip trys paslaugų teikėjai).

Bendrovė „Jonavos paslau-

gos“ ne tik kad neima jokio įmo-
kos mokesčio, bet ir nuolat sten-
giasi gerinti ne tik kasose teikia-
mų paslaugų kokybę, bet ir at-
sižvelgdama į mokėtojų srautus, 
kad gyventojams būtų patogiau, 
pavasarį pakeitė kasų darbo lai-
ką. „Rūpinamės ir pačių kasų 
patalpų įvaizdžiu, kad į jas užei-
ti mūsų klientams būtų ne tik pa-
togu, bet ir saugu. Neseniai ne 
tik suremontavom kasos, esan-
čios Chemikų g. 8, patalpas, bet 
ir atnaujinom šio pastato pirmo-
jo aukšto fojė, nors ir nepriklau-
so ji mūsų bendrovei, bet per ją 
eina mūsų klientai į kasą. Klien-
tų patogumui padarėme ir laip-
tus, kad mamos su vežimėliais 
patogiai galėtų atvažiuoti susi-
mokėti. Artimiausiu metu bus iš 
pagrindų sutvarkyti laiptai į Rim-
kų kasą. Taip pat čia atnauji-
nom laukiamąjį, pakeitėm kė-
des. Stengėmės sutvarkyti vis-
ką taip, kad laukti reiktų trum-
pai, patogiai, jaukioje aplinkoje“, 
- apie pokyčius bendrovės ka-
sose kalbėjo UAB „Jonavos pa-
slaugos direktorius E. Mulokas.

UAB „Jonavos paslaugos“ 
ruošiamas sąskaitas už komu-
nalines paslaugas galima gau-
ti ir elektroniniu paštu. Buto sa-
vininkas turėtų pateikti prašymą 
UAB „Jonavos paslaugos“ (el. 
paštu: info@jonavospaslaugos.
lt arba Klaipėdos g. 17, Jonavo-
je, kab. Nr. 11). Prašyme priva-
loma nurodyti pareiškėjo vardą, 
pavardę, abonento (mokėtojo) 
kodą, buto adresą bei elektro-
ninio pašto adresą, į kurį norėtų 
gauti sąskaitas. Siunčiant sąs-
kaitas elektroniniu paštu, popie-
rinės sąskaitos neteikiamos.

Dėl sąskaitų už šilumą ir 
karštą vandenį reikėtų kreiptis į 
AB „Jonavos šilumos tinklai“ – 
www.jonavosst.lt

Visą išsamią informaciją bei 
prašymo formą gauti sąskaitą 
elektroniniu paštu rasite UAB 
„Jonavos paslaugos“ interneto 
svetainėje www.jonavospaslau-
gos.lt nuorodoje PASLAUGOS/ 
Įmokų priėmimas, mokesčiai.

gyventojų patogumui – nuo spalio dar daugiau 
pasirinkimo atsiskaityti už komunalines paslaugas

UAB „Jonavos paslaugos“
kasų darbo laikas:
Chemikų g.8-100,  

Kosmonautų g.28-3
mėnesio 2 - 11 d.:

8.30 - 12.00 val.
15.00 – 18.00 val.

mėnesio 1 ir 12-31 d.:
8.00-18.00 val.
Klaipėdos g.17 

kiekvieną darbo dieną
7.00 - 18.00 val.

Pastaba. Du paskutinius mėn. 
šeštadienius kasos dirba 

nuo 7.30 iki 13.30 val. 
Sekmadienį – nedirba.

UAB „Jonavos paslaugos“ 
direktorius E. Mulokas jau kuris 
laikas tariasi dėl miesto apželdi-
nimo ir želdinių su gerai žinoma 
Lietuvoje apželdinimo specialis-
te Danguole Liagiene, kuri ne tik 
nestokoja kritinių pastabų šiuo 
klausimu, bet ir turi puikių suma-
nymų ir idėjų, kaip sukurti savitą 
Jonavos miesto veidą.

Pasak E. Muloko, mieste, 
pradedant Prezidento gatve, la-
bai prastai prižiūrimi medžiai, jie 
negenimi išvis arba genimi ne-
silaikant jokių specialistų reko-
mendacijų. Todėl spalio pabai-
goje – lapkričio pradžioje pla-
nuojama surengti praktinį semi-
narą, kurio metu specialistai pa-
rodytų, kaip tinkamai reikia ge-
nėti ir prižiūrėti medžius.

Pernai gruodžio mėnesį pra-
dėjusi funkcionuoti žiedinė san-
kryža kelyje Kaunas – Zara-
sai – Daugpilis ties posūkiu į 
AB „Achema“ – tai mūsų miesto 
vartai iš Ukmergės pusės. „Nors 
ši sankryža priklauso VĮ „Kauno 
regiono keliai“, bet ji nėra prižiū-
rima taip, kaip norėtųsi. Sankry-
ža turėtų pasitarnauti kaip viziti-
nė kortelė, kviečianti apsilanky-
ti mūsų mieste. Merui pritariant, 

ėmėmės iniciatyvos šios san-
kryžos žaliuosius plotus patrau-
kliai sutvarkyti“, - sakė bendro-
vės „Jonavos paslaugos“ direk-
torius.

Taip pat rengiamas Jonavos 
gėlynų sutvarkymo planas, pa-
gal kurį kiekvienas miesto mi-
krorajonas skirsis gėlynų spal-
va.

„Daug planų turim dėl miesto 
apželdinimo. Į akis krenta nesu-
tvarkytas Rimkų kalno šlaitas į 
šoną nuo slidinėjimo trasų. Atei-
tyje tikimės parengti projektą, 
kuris šlaitą paverstų ir saugiu, ir 
jaukiu, ir akiai maloniu pagany-
ti“, - apie artimos ateities planus 
kalbėjo plačia veikla pasižymin-
čios bendrovės „Jonavos pa-
slaugos“ direktorius E. Mulokas.

„Jonavos paslaugų“ iniciaty-
va, prisidedant bendrovėms – 
„Jonavos autobusai“, „Jonavos 
paslaugos“, „Šilumos tinklai“, 
„Jonavos vandenys“ – šią vasa-
rą jonaviečiams miesto 265-ojo 
gimtadienio proga buvo padova-
notas Jonažolių skveras. Tai pir-
masis bendradarbiavimo su mi-
nėta apželdinimo specialiste su-
manymo įgyvendinimas. 25 arų 
apželdinta miesto aikštelė bus 

įrengta tarp Jeronimo Ralio gim-
nazijos ir prekybos centro „IKI“, 
prie Kosmonautų g. 3b daugia-
bučio. Nuo kitų metų vasaros 
gyventojai ir miesto svečiai jau 
turės galimybę pailsėti ir pasi-
grožėti jonažolėmis, skroblais, 
lanksvomis bei kita augmenija 
apsodintu skveru. Mažiesiems 
jonaviečiams bus įrengtas žaidi-
mų kampelis, kuriame jie galės 
žaisti ir piešti ant piešimo lentų. 
Šachmatų mėgėjams bus pa-
statyti specialūs stalai su šach-
matų lentomis.

dėmesIo vAIruotojAms!

Prasidėjus rudens sezonui, 
mieste pagausėjo valymo dar-
bų. Nuolat šluojami lapai, krau-
nami šalikelėse ir vėliau išve-
žami. UAB „Jonavos paslau-
gos“ prašo darbo dienomis 
nuo 7.00 iki 16.00 val. nestaty-
ti automobilių šalikelėse, kur 
sukrauti lapai, nes trukdo pas-
laugas atliekantiems darbuoto-
jams juos surinkti.

Prašome gyventojų būti su-
pratingais ir gerbti vieni kitus. 

Užs. Nr. 22

naujas požiūris į želdynus miesto veidą pakeis iš esmės

Spalio 7 d., trečiadienį, 18 
val. Jonavos kultūros centre 
- IV tarptautinio Lietuvos ka-
merinės muzikos festivalio 
koncertas, kuriame dalyvaus 
tarptautinių konkursų laurea-
tas Konstantinas Manajevas 
(violončelė) ir Julija Bujano-
vaitė (fortepijonas)

Festivalio svečio iš Vokieti-
jos, violončelininko Konstantino 
Manajevo, išskirtinio lygio, tarp-
tautinį pripažinimą pelniusio at-
likėjo talentas suteiks jonavie-
čiams ir miesto svečiams uni-
kalią galimybę mėgautis giliu ir 
nepaprastai emocionaliu groji-
mu, jau pavergusiu tūkstančius 
klausytojų visame pasaulyje.

Konstantinas Manajevas 
- pasaulinio garso violončelės 
virtuozas, daugelio tarptauti-
nių konkursų nugalėtojas, lau-
kiamas svečias prestižiniuose 
klasikinės muzikos festivaliuo-
se. Su aktyviais solo pasirody-
mais K. Manajevas įsitvirtino 
kaip kamerinis muzikantas. Jis 
yra dažnas svečias Festspielen 
Mecklenburg -Vorpommern, 
Schleswig-Holstein, Montebel-
lo festivaliuose, Piatigorsky fes-
tivalyje Los Anžele, Viana do 
Castelo, Viva Cello tarptauti-
niuose violončelės festivaliuose 
ir M.Rostropovičiaus muzikos 
festivalyje Bazelyje. Konstanti-
nas Manajevas reguliariai kon-
certuoja su kamerinės muzikos 
atlikėjais, tokiais kaip Zakhar 
Bron, Bruno Giuranna, Misha 
Maisky, Felix Renggli, Francois 
Benda ir Radovan Vlatkovic

Šiuo metu atlikėjas yra vie-
nas geidžiamiausių violončeli-
ninkų pasaulio koncertų salėse, 
suburiantis į jų erdves didžiu-
lę klausytojų auditoriją. Atlikėjo 
koncertinių turų maršrutas drie-
kiasi nuo Rusijos iki JAV ir Ja-
ponijos.

Violončelės virtuozas K. Ma-
najevas, pagarsėjęs ne tik ne-
įtikėtina šio instrumento valdy-
mo technika, bet ir turintis už-

buriantį reto grožio garsą, kuris 
gerąja prasme apstulbina net 
išrankiausią klausytoją.

K. Manajevas jau yra kon-
certavęs Vilniuje Šv. Kotrynos 
bažnyčioje bei Kauno Filhar-
monijoje 2013 m. spalio mėne-
sį, kur jo koncertai praėjo su di-
džiuliu pasisekimu ir sulaukė ne 
tik aukščiausio eilinių klausyto-
jų - klasikinės muzikos gurma-
nų, bet ir profesionalių muzi-
kantų bei muzikos kritikų įver-
tinimo.

Julija Bujanovaitė gimė 
Rusijoje. 1998m. baigė studijas 
muzikos pedagogikos universi-
tete Jekaterinburgo mieste.

Nuo 1998m. gyvena Lietu-
voje. 2002 m. pradėjo studi-
juoti vargonų specialybę Lie-
tuvos muzikos ir teatro akade-
mijoje prof. V.Survilaitės kla-
sėje. 2005m. įgijo bakalauro, o 
2007 m. ir magistro laipsnį. Da-
lyvavo meistriškumo kursuose 
pas prof. Al. Rossler (Vokieti-
ja), G. Holzer-Graf (Austrija), V. 
Kalnciemos (Latvija), G. Bouvet 
(Šveicarija) ir kitus. Nuo 2002 
m. dirba Kauno Šv. Arkangelo 
Mykolo (Įgulos) bažnyčios var-
gonininke. Nuo 2008 metų yra 
koncertų ir renginių organizavi-
mo viešosios įstaigos „Muzika 
Festiva" įkūrėja ir vadovė. Ak-
tyviai koncertuoja kaip pianistė 
ir vargonininkė Lietuvoje ir už-
sienyje.

Šis puikus dviejų kameri-
nės muzikos virtuozų pasirody-
mas leis pažinti klausytojams 
gražiausius kamerinės muzi-
kos kūrinius. Koncerto progra-
ma labai įvairiapusiška. Kon-
certo klausytojai galės mėgau-
tis F. Schuberto, A. Glazuno-
vo, G. Kassados, M. de Faljos, 
N. Paganinio kūriniais. Kame-
rinės muzikos atlikėjai klausy-
tojams žada padovanoti neuž-
mirštamas akimirkas su kame-
rinės muzikos perlais.

VšĮ "Muzika Festiva" 
informacija

Kas? Kur? Kada?UAB „Jonavos paslaugos“ informuoja
Pirmą kartą jonavoje! 

violončelės virtuozas ir 
kamerinės muzikos perlai

meno galerija  
„Homo ludens“

Šiuo metu eksponuojama 
Dariaus Rakausko, Tado Vosyliaus 
ir Igno Gleixner tapybos darbų par-
oda „Geras vardas“. Paroda veiks 
iki spalio 7 d.

Spalio 10 d. 17 val. parodos 
„Asmeninė mitologija“ atidarymas.

Spalio 17 d. 13 val. edukaci-
niai tapybos užsiėmimai, pagei-
daujantiems įgyti tapybos meno 
pradmenų (mokymai skirti asme-
nims nuo 25 m. amžiaus).

dIdžIojI sAlė
Spalio 2 d. nuo 14.30 val. 

šventė, skirta mokytojo dienai. 
Koncertuoja Jonavos rajono ko-
lektyvai ir grupė DAR. Renginį ves 
LNK laidos „Labas vakaras, Lietu-
va“ vedėjas Paulius Skučas.

Spalio 14 d. 11 val. Jaunimo 
miuziklo teatro pristatomas eduka-
cinis miuziklas šeimai „Išeik į kie-
mą“. Miuziklas skirtas 7-16 metų 
jauniesiems žiūrovams ir juos ly-
dintiems šeimos nariams.

Spalio 14 d. 18 val. eksperi-
mentinis miuziklas „EX'IT“ – tai ke-
lionė laiku, kurioje išvysime gyveni-
mo koliažą, apimantį vaikystę, pa-
auglystę, pirmąją meilę, jaunave-
džių ir naujakurių pastangas kas-
dienybei suteikti žavumo ir pabėg-
ti nuo rutinos, mirtį, kurios akivaiz-

doje bet kokios kaukės, užimamos 
pareigos ar kasdieniniai rūpesčiai 
tampa beprasmiai, bei atgailą, at-
siprašymą, kuriam ryžtis teko tikrai 
beveik kiekvienam.

Spalio 23 d. 18 val. Vilniaus 
Tango teatro šokio spektaklis „Ma-
lena“

meno Forumas Homo 
ludens 2015

Spalio 7 – 11 d. Jonavoje, Kė-
dainiuose ir Ukmergėje vyks tarp-
tautinis meno forumas „HOMO LU-
DENS 2015“.

Kinas
Spalio 4 ir 6 d. 16 val., 13 d. 12 

val. „Drakoniuko Riešutėlio nuoty-
kiai“, Vokietija, animacinis nuotykių 
filmas, įgarsintas lietuviškai.

Spalio 13 d. 17 val. „Apsėstie-
ji“, JAV, siaubo filmas.

Bilieto kaina – 2 Eur, grupėms 
(daugiau kaip 10 žmonių) ir neįga-
liesiems –1,50 Eur.

kultūros centro Fojė
Spalio 12 d. 18 val. parodos 

„Kova prieš vėžį“ atidarymas.

Kiekvieną spalio mėn. se-
kmadienį 18 val. šokių vakarai 
„Kam per 30“. Organizuoja „Jona-
vos bočiai“.

Išsamesnė informacija 
www.jkc.lt
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 13 800 egz.

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

©„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

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų. 

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto. 

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

Brangiai superka: 
karves, bulius, 
telyčias. 
Sveria el. svarsty-
klėmis. Pasikrauna. 
Moka priedus. 
Sumoka iš karto. 

mob. 8 617 46151

perKa

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys 

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

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS 
(16 - 23 vietų).

Tel.: 8-685 85985 8-656 24178, 
info@autorider.lt
www.autorider.lt

Paminklai, tvorelės, antkapiai
Pamatų liejimas, montavimas
Pilnas kapo sutvarkymas

Darbo laikas: I-V 9 – 17, VI 9 – 15
Dirbtuvės. Tel. 8-684 66654
Jonavos naujosios Šmatų kapinės
Didžiausias pasirinkimas Jonavoje

MALKOS
Tel. 8 635 54215

    

 Remontuojame važiuoklę
 Automobilių elektrinės dalies remontas
 Turbinų restauravimas
 Parenkame autodažus pagal atspalvį
 Prekiaujame profesionaliais įrankiais
 Tiekiame prekes ir paslaugas išsimokėtinai
 KONDICIONIERIŲ PILDYMAS

baigėsi jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? 
Autoservisas viską sutvarkys: tereikia palikti automobilį, 
o mes atliksime techninę apžiūrą už jus. 

ADVOKATĖS JURGITOS 
SPAIČIENĖS KONTORA
Konsultacijos įvairiais tei-

sės klausimais:
• civilinės (santuokos nu-

traukimo, išlaikymo, skolų pri-
teisimo, tėvystės nustatymo, 
įmonių, fi zinio asmens bankro-
to, paveldėjimo, įmonių steigi-
mo, (po)vedybinių sutarčių ren-
gimas); 

• administracinės, bau-
džiamosios tesės.

• Teisinę reikšmę turinčių do-
kumentų rengimas;

• Atstovavimas tesimuose;
• Asmenims, atitinkantiems 

reikalavimus, galimas nemoka-
mos valstybės garantuojamos 
teisinės pagalbos teikimas (už-
pildome ir reikiamus dokumen-
tus);

Jonavos kontoros atida-
rymo proga kiekvieną antra-
dienį nemokamos konsultaci-
jos (būtina išankstinė reg. tel. 
8-646 08926).
Vasario 16-osios g.9, Jonava

8-657 77555; 8-646 08926
Darbo laikas: I-V 9-17 val.

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

Mus rasite Jonavoje,
PLENTO G. 25.
Užsakymai priimami

tel.: 51379, 8-684 90252

• Kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų)
• Dirželių keitimas (pagrindinio, generatoriaus, kondicionieriaus)
• Važiuoklės ir pakabos remontas
• Stabdžių sistemos remontas, STABDŽIŲ PATIKRA STENDE
(stabdžių diskų tekinimas nenuimant nuo mašinos)
• Aušinimo sistemos remontas
• Išmetimo sistemos – duslintuvų remontas
• Kondicionierių remontas Vairo kolonėlių, turbinų restauravimas

UŽ JUS RUOŠIAME IR ATLIEKAME
AUTOMOBILIŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ
ELEKTRINĖS DALIES REMONTAS
KOMPIUTERINE ĮRANGA ATLIEKAME
AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKĄ

autoservisas

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

Pasterizuojame ir pilstome į naujas 
modernias 5 l pakuotes

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

Gaminame 
PAMINKLUS, TVORELES.
Stalviršius, palanges iš 
įvairių spalvų granito.

Kiniškais paminklais 
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

sIūlo PAslAugAs

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas

Tel. 8 672 34241

AB „Audimas“ kviečia siuvėjus prisijungti prie Jonavos 
siuvimo cecho kolektyvo.

Darbo laikas I-IV 7:30-16:30, o penktadienį 7:30-14:00, 
švenčių dienos laisvos. Darbo užmokestis mokamas du kartus 
per mėnesį.

Pasiteirauti dėl darbo galite numeriu 869816563.

KVIEČIA Į  AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE kat. 
VAIRAVIMO MOKYMO KURSUS

Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Spalio 1 d. 16:00 val. popietinė grupė
 Spalio 1 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 229,99 €  (teorija 40 ak.val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
 229,99 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)  
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: Spalio 1 d. 19:30 val. vakarinė grupė
Kursų kaina: BE kat. 179,99 € (20 ak.val.teorija ir  praktinis vairavimas  10 ak.val.)
 C kat. 279,99 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 CE kat. 279,99 € (25 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 D kat. 289,99 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
Galimybė mokintis rusų kalba / Bозможно oбyчeнue на русском языке 
Į kursų kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręs-
ti KET prie kompiuterių! Grupės renkamos nuolat ! Teorijos užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę.
LAUKIAME JŪSŲ !
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:                           
- PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;                                                 
- PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ  
KET REIKALAVIMĄ (-US). 
Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 64,99 € 
(5 mokymosi val.).

Išsamiau dėl mokymų 
teirautis:

Adresu: Vasario 16-osios g. 1, Jonava
Tel. 8 657 81775,

El. paštu: jonava@rigveda.lt
www.rigveda.lt

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas 
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

RESTAURUOJA VONIAS
Daugiau inf. tel.: 8-617 13178, 8-673 56679

Parduodamas grynas 
galvijų mėšlas (be priemai-
šų, šiaudų, žolių). Kaina 10 
Eur (automobilio priekaba). 
Tel. 8-613 22379.

Dovanoju 
katinėlį. 

Tel. 8 652 79420


