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Kelionių agentūra,

turinti 11 metų patirtį 
turizmo srityje!
Mes dirbame 

Jums!!!
BULGARIJOJE

Pasimėgaukite puikiu 
klimatu, skania virtuve, švaria 

Juodąja jūra
Nuo 245 € (845,94 Lt)

vienam asmeniui
www.ingrima.lt, jonava@ingrima.lt

J. Ralio g. 5-17, Jonava, 
tel. 8-688 50100

Vasario 16-osios g.1, Jonava, tel. 
8-616 33440

Gauti nauji “Novaturo”, 
“Tez tour”, “Kauno grūda” 
vasaros kelionių katalogai

uždaroji akcinė 
bendrovė

uždaroji akcinė 

SPORTAS–
MASAŽAS

su „Roll Shaper“
MAŽOS 

PASTANGOS – 
STULBINANTYS 

REZULTATAI
 Pagerinkite odos būklę
 Sumažinkite celiulitą
 Sumažinkite apimtis
 Išvalykite organizmą nuo 
      toksinų
 Pagerinkite kraujotaką
 Pakelkite raumenų tonusą
 Sumažinkite patinimą
 Numeskite svorio

Tel. 8-650 80016

Nukelta į 5 psl.

Edmundas Gedvila

Ar susimąstome eidami bal-
suoti, pagal kokius kriterijus 
mes renkam asmenis į mero, 
Tarybos nario postą, Seimo 
narį ar Prezidentą?

Jau ne pirmi rinkimai, ir 
mes galime padaryti šiokias to-
kias išvadas. Pirma, mes visiš-
kai nekreipiame dėmesio į pre-
tendento kvalifi kaciją, patyrimą 
spręsti politinius, ekonominius, 
socialinius, kultūrinius ir kitus 
klausimus. Antra, mus pirmoje 
eilėje jaudina simpatijos ir anti-
patijos asmeniui (gal jis ką pa-
sakė, nors ir teisingai, bet jums 
nepatiko). Todėl labai populia-
rus atvykęs iš užsienio asmuo 
arba populiarus savo siauroje 
profesinėje veikloje, arba visai 
nežinomas. Trečia, mums šiuo 
metu taip pat patinka mėnesį 
prieš rinkimus tiražuojami kan-
didato nuopelnai, kurie dažnai 
nuopelnai ne to asmens, o viso 
kolektyvo. Ketvirta, puiki rekla-
ma – verslininkų-politikų labda-
ra, kuri daugeliu atvejų teikia-
ma ne iš savo kišenės, o sąs-
kaita galimai nesumokėtų tin-
kamų algų darbuotojams, kar-

tais galbūt apgaunant klientus 
prekyboje arba paslaugų sekto-
riuje. Penkta, mums labai patin-
ka šokėjai, dainininkai, didžėjai, 
įvairių juostelių karpytojai ir t.t.

Kaip rašė M. K. Čiurlionis: 
„Gražiausios idėjos nuskambės 
ore, žmonės joms pritariamai 
paplos, o kiauliškas gyvenimas 
velkasi savo vaga“.

Kodėl taip atsitinka? Manau, 
kad mes nesidomim savivaldy-
bės merų, administracijos va-
dovų, Tarybos narių darbo ypa-
tumais. Ypatumais, kokiu pa-
grindu sudaroma Tarybos dau-
guma, kuri, truputį dėl akių pa-
triukšmavusi, sprendžia kartais 
net visiškai nei ūkine logika, nei 
atsakomybe nesuderinamus 
klausimus. Kartais net su krimi-
naliniu kvapeliu (tiesa, šio kva-
po pagrindiniai uostytojai turė-
tų būti specialiosios tarnybos).

Kodėl taip išeina? Pirma, 
dauguma esančių ir būsimų sa-
vivaldybės Tarybos narių yra 
apolitiški. Antra, taip vadinami 
partijų bosai Vilniuje mažai dė-
mesio kreipia, kas darosi pe-
riferijoje (išskyrus didžiuosius 
miestus). Trečia, grupiniai bei 
pavieniai interesai, kurie kar-

tais, galima įtarti, galimai pe-
rauga į nusikalstamą grupelę. 
Ketvirta, asmeniniai interesai, 
pasididžiavimas Tarybos nario 
mandatu, šiokios tokios privile-
gijos, gaunama labai šilta ir pa-
togi darbo vieta, jeigu jos netu-
ri (kartais, atrodytų, ir dirbti ne-
reikia, o mokamas atlyginimas, 
kartais ir dar kai kas be atlygini-
mo...) ir t.t.

Ilgiausiai mūsų rajoną val-
dė B. Liutkaus – A. Štomber-
go duetas. Net devynerius me-
tus. Nors galima drąsiai teig-
ti, kad dirigavo ir vadovavo p. 
Andrejus. Tuo laiku - kaip Vals-
tiečių liaudininkų partijos Jona-
vos skyriaus pirmininkas, pas-
taruoju – kaip Valstiečių ir žalių-
jų sąjungos pilkasis kardinolas. 
O poną B. Liutkų apibūdinčiau 
kaip kokį vasalą, neturintį jo-
kio išprusimo politinėje erdvėje, 
suprantantį politinę organizaci-
ją kaip brigadą elektrikų (pats 
pagal profesiją elektrikas), ku-
rie turi jo klausyti, o jis priva-
lo vykdyti, ką pasakė jo ponas 
(apie tai buvo rašyta to meto 
nepriklausomojoje spaudoje, 
bet niekas nereagavo). Jo val-
dymo laikotarpyje pasikeitė eilė 

administracijos direktorių, nes 
dviem ponams įtikti tikrai buvo 
sunku arba net neįmanoma.

Žinoma, jums iškils klausi-
mas, kodėl eksmeras B. Liut-
kus taip ilgai valdė?  Labai pa-
prastai.

Abu ponai išrinktieji naudo-
josi mano anksčiau išvardintais 
metodais. Nesąžiningiems Ta-
rybos nariams leido daryti ką 
nori. Dalyvauti neskaidrių vie-
šųjų pirkimų komisijose. Rei-
kia pavyzdžių – prašom. Jo-
navos sporto, sveikatingumo ir 
pramogų komplekso statybos 
skandalinga istorija (statybos 
darbų pirkimas už 26,5 mln. litų, 
šiuo metu šito objekto kaina iš-
augusi iki 30 mln. litų, o kur dar 
pabaiga?). Kadangi tuometinis 
savivaldybės administracijos 
direktorius Remigijus Osaus-
kas nepasirašė šio pirkimo su-
tarties su „laimėtoju“, tuojau pat 
buvo atleistas iš darbo.

Ne tik šio objekto skandalin-
ga pati pradžia, bet ir tuojau po 
pirkimo buvo iš esmės keičia-
mas projektas. O ką tai reiškia, 
visi turbūt supranta, kad laimė-
jęs rangovas taip visada bando 

Apie 
šturmą 

ir jo 
dalyvius

i. už gražių iškabų slypi didelės niekšybės
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DIRBA VISĄ PARĄ

 8-687 44788

gysta

PERVEŽU KROVINIUS 
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO 
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799

civilių gyventojų 
dėmesiui!

Krašto apsaugos ministerijos 
Strateginės komunikacijos ir vie-
šųjų ryšių departamentas infor-
muoja, kad vasario 17-21 die-
nomis Gaižiūnų poligone, Ru-
kloje ir Jonavos mieste vyks 
Lietuvos kariuomenės Mecha-
nizuotosios pėstininkų briga-
dos „Geležinis Vilkas“ organi-
zuojamos lauko taktinės pra-
tybos „Sąveika 2015”. Jų metu 
Sausumos pajėgų pagrindu su-
darytos greitojo reagavimo pajė-
gų batalionų kovinės grupės kar-
tu su brigados „Geležinis Vilkas“ 
ir kitų Lietuvos kariuomenės vie-
netų padaliniais treniruosis rea-
guoti į hibridinio karo grėsmes. 
Pratybose dalyvaus apie 1800 
karių iš brigados „Geležinis Vil-
kas“ ir kitų Lietuvos kariuomenės 
vienetų.

Pratybų organizatoriai at-
kreipia civilių gyventojų dėmesį, 
kad vasario 18-21 dienomis Ru-
klos miestelyje, Jonavos mies-
te ir jo prieigose vykdyti taktinius 
veiksmus treniruosis ginkluo-
ti kariai. Gatvėmis važinės šar-
vuočiai M113 (šarvuočių vikšrai 
yra su guminėmis pagalvėlėmis, 
pritaikytomis važiuoti asfaltuota 
danga), skirtingi kariniai visurei-
giai ir sunkvežimiai, mieste pa-
truliuos pėstininkai, bus naudoja-
mos garsinės ir dūminės imitaci-
jos priemonės. 

Intensyvesni mokomieji 
veiksmai vyks Jonavoje (Žei-
mių gatvėje, Jonavos rajono 
savivaldybės prieigose, Dar-
bininkų gatvėje, Ukmergės ke-
lių tarnybos teritorijoje ir ša-
lia jos, Basanavičiaus gatvė-
je, prie Jonavos suaugusiųjų 
švietimo centro) ir AB „Ache-
ma“ teritorijos prieigose. Pra-
tybų organizatoriams talkins 
Karo policija ir Jonavos policijos 
pareigūnai. Kariai prašo vietos 
gyventojų būti atidiems ir paisyti 
apribojimų pratybų vietose.

Taktinės užduotys bus vykdo-
mos: vasario 20 dieną prie AB 
„Achema“ pagrindinio įvažiavi-
mo nuo 09.00 val. iki 11.00 val.; 
šalia Jonavos suaugusiųjų švie-
timo centro (Basanavičiaus g. 
7) nuo 14.00 val. iki 15.00 val.; 
Ukmergės kelių tarnybos terito-
rijoje ir jos prieigose (Darbinin-
kų g. 4) nuo 15.00 val. iki 17.00 
val.; prie Jonavos rajono savival-
dybės (Žeimių g. 13) nuo 17.00 
val. iki 19.00 val.; vasario 21 die-
ną  - prie AB „Achema“ pagrindi-
nio įvažiavimo nuo 09.00 val. iki 
12.00 val.
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Remigijus Osauskas – 
kandidatas į Jonavos 
rajono merus

Esu kandidatas į rajono 
merus bei vedu Liberalų sąjū-
dį (esu sąraše Nr.1) į savival-
dybės tarybą. Neabejoju, kad 
Liberalų sąjūdis - tai pati pro-
gresyviausia, turinti didžiulį po-
tencialą, susitelkusi dirbti rajo-
no žmonių gerovei, garbinga 
partija. 

Jonavos liberalams atsto-
vauja geriausieji. Mūsų kandi-
datų sąrašą sudaro kompeten-
tingi, veržlūs, dideliu autorite-
tu pasižymintys žmonės, tikri 
savo sričių profesionalai: sa-

vivaldybės vadovai bei speci-
alistai, verslininkai, medikai, 
seniūnai, pedagogai, teisinin-
kai, inžinieriai. Tai rajono žmo-
nės, kuriems rūpi daugiau nei 
savo kiemas, savo darbas, 
savo laisvalaikis – didelė da-
lis mūsų sąrašo narių dalyva-
vo steigiant ar vadovauja įvai-
rioms visuomeninėms organi-
zacijoms, yra išrinkti rajono se-
niūnaičiais. Mes nevengiame 
atsakomybės, esame pajėgūs 
priimti racionalius sprendimus, 
užtikriname stabilumą bei tęs-
tinumą.

Esu atviras - noriu, turiu 
jėgų, sumanymų, energijos, 
sveikatos ir entuziazmo dirb-

ti Jonavos rajono savivaldy-
bės meru. Galiu svariai pasi-
tarnauti Jonavos kraštui ir jo 
žmonėms, ir esu tam pasiren-
gęs. Išmėginau save įvairiuo-
se darbuose ir nė vienam ko-
lektyvui, būdamas vadovu, ne-
padariau gėdos, elgiausi gar-
bingai. Esu įsitikinęs, kad svei-
kas protas, o ne emocijos, am-
bicijos visada nugali. Gerą pa-
moką man davė 2 metų savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus darbas, pastaruosius 4 
metus esu rajono Tarybos na-
rys, mero pavaduotojas. Patir-
ties pridėjo ir dalyvavimas įvai-
riausioje kultūrinėje veikloje, 
gyvenimo sūkuryje sutikti geri, 

nuoširdūs, darbštūs žmonės.
Man nepriimtina „kietos 

rankos“ politika, kai rajono va-
dovas, neatsiklausdamas ar 
nekreipdamas dėmesio į ben-
druomenės narių nuomonę, 
priima vienas pats sprendi-
mus. Netinka ir apsimestinė 
demokratija, kuomet žmonių 
nuomonės klausiama tik „dėl 
akių“. Meras pirmiausia turi 
būti toks žmogus, kuris girdi, 
ką sako vietos žmonės, kuris 
juos išklauso ir stengiasi padė-
ti. Atvirumas paprastiems pi-
liečiams – viena svarbiausių 
mero savybių.

liberalų sąjūdis – patikimi kolegos 
ir tvirtas pagrindas geresnei rajono ateičiai!

Nukelta į 7 psl.

Sąrašas Nr.26

Kovo 1-oji - ne tik kalendo-
rinio pavasario pradžia, bet ir 
naujas žingsnis šalies politi-
niame gyvenime. Po gausybės 
svarstymų, diskusijų, pagaliau, 
Lietuvos gyventojai turės teisę 
rinkti savo savivaldybių merus. 
Pirmą kartą savivaldos istori-
joje atsirado galimybė balsuo-
ti ne tik už partiją, bet ir už as-
menybę, už žmogų, kuris galė-
tų vadovauti savivaldybės poli-
tiniam darbui, kuris galėtų kon-
soliduoti įvairias nuomones ir 
užtikrinti būtinų sprendimų pri-
ėmimą.

Kokie klausimai ir sprendi-
mai nagrinėtini ateinančios ka-
dencijos merui ir tarybai? Dau-
gelis šių klausimų yra paminė-
ti visų rinkimuose dalyvaujan-
čių kandidatų ir partijų progra-
mose, tačiau partijos progra-
ma – tai kryptis, kuria norima 
eiti, bet gyvenimas susideda iš 
detalių, tad apie jas ir norėčiau 
pakalbėti.

Savo priešrinkiminiuose pa-

sisakymuose akcentavau ir da-
bar noriu akcentuoti, kad priva-
lome visomis išgalėmis skatinti 
gyventojų verslumą, ypatingai, 
jaunimo, kad pastarasis galėtų 
siekti savo tikslų čia, Lietuvo-
je, Jonavoje, o ne ieškotų pa-
togaus reiso į emigraciją. 

Suprantu, kad savivaldybė 
negali įtakoti verslo, tačiau jei 
savivaldybė padės verslui atsi-
rasti, jam atsistoti ant kojų, su-
kurti daugiau darbo vietų – sa-
vivaldybės pastangos atsipirks 
sugrįžtančių mokesčių pavida-
lu, o svarbiausia, padidės gy-
ventojų motyvacija patiems 
dirbti ir užsidirbti. Palaikysiu 
Ruklos/Skarulių Verslo parko 
įsteigimo iniciatyvą, tačiau gal 
papildomai galima padaryti ir 
mažesnių žingsnelių bendram 
labui? Pavyzdžiui, siūlysiu ne-
naudojamas savivaldybei pri-
klausančias patalpas pritaikyti 
verslo „startuolių“ ar verslo in-
kubatorių steigimui, o tokių ne-
naudojamų patalpų, pasirodo, 

turime.
Sieksiu, kad Jonavos sa-

vivaldybė paremtų visus nau-
jai veiklą mūsų savivaldybė-
je pradedančius verslininkus, 
sumažinant jiems nekilnoja-
mo turto mokesčius ar pritai-
kant pajamų mokesčio lengva-
tą pirmuosius 3 veiklos metus, 
ar panašiai. Kad nebūtų vietos 
piktnaudžiavimams, panašios 
lengvatos būtų pritaikytos pa-
gal realiai pasiektus įmonių re-
zultatus. Pavyzdžiui, smulki ar 
maža įmonė, per metus padi-
dinusi darbuotojų skaičių dau-
giau kaip 50 proc. ir mokanti 
darbuotojams atlyginimus, ati-
tinkančius konkrečios verslo 
šakos šalies vidurkį, metų re-
zultatus susumavus, gautų 50 
proc. sumokėto pajamų mo-
kesčio lengvatą/dotaciją iš sa-
vivaldybės biudžeto. Jei plėtra 
mažesnė, lengvata galėtų būti 
mažesnė. Tokia savivaldybės 
politika padrąsintų darbdavius 
sukurti daugiau darbo vietų Jo-
navos mieste ir rajone, paska-
tintų mokėti didesnius atlygini-
mus. Mūsų miestas ir rajonas 
yra labai patogioje geografi nė-
je padėtyje, tad labai tikiu, kad 
tokios Savivaldybės skatinimo, 
rėmimo programos atkreiptų 
dėmesį ne vien tik vietinių vei-
klių žmonių dėmesį – mums to 
labai reikia! Ne mažiau svar-

bu yra skleisti verslumo idėją 
ir tarp moksleivių. Lietuvoje jau 
yra gerų pavyzdžių, kur mo-
kyklose, gimnazijose mokslei-
viai yra supažindinami su vers-
lo kūrimo subtilybėmis ir, net-
gi, suteikiamos jiems galimy-
bės tai išbandyti – manau, kad 
mūsų švietimo specialistai ga-
lėtų pasekti gera kai kurių mo-
kyklų praktika, o mano palaiky-
mą šioje veikloje jie tikrai turė-
tų.

Rinkimai - dauguma kandi-
datų prisimena Žmogų, tačiau 
neketinu veidmainiauti ir vai-
kytis populiarumo, tad pasaky-
siu atvirai – ir man svarbus yra 
Žmogus, tačiau jei jis gyveni-
me kelia sau iššūkius ir sten-
giasi juos pasiekti, jei jis nori 
dirbti ir tobulėti, tačiau jei žmo-
gaus vienintelis tikslas gauti 
pašalpą ar kokią kompensaci-
ją – tokiai tendencijai palaiky-
mo nebus. Suprantama, kal-
bu tik apie fi ziškai įgalius as-
menis. Pašalpų mėgėjų ten-
dencija Lietuvoje plinta, todėl 
būtina kritiškiau vertinti tokius 
atvejus.

Rinkėjas turėtų suprasti, 
kad šalies, bei savivaldybių gy-
ventojų gerovė priklauso nuo 
verslo ir jo sumokamų mokes-

čių. ES fi nansuojami projek-
tai po kelerių metų pasibaigs, 
tad jau dabar gyvybiškai būtina 
dėti pamatus verslumui, kad 
mūsų verslas galėtų išsilaikyti 
ir generuoti pajamas be išori-
nės pagalbos, kad verslas tu-
rėtų iš ko sumokėti mokesčius.

Paminėjau tik kelis, mano 
galva, pačius aktualiausius 
klausimus – jų yra gerokai dau-
giau, tačiau noriu tikėti, kad šio 
leidinio skaitytojas ir rinkėjas 
supras, kad dalyvaudama Jo-
navos savivaldybės Mero ir 
Tarybos rinkimuose siekiu kri-
tiškesnio požiūrio į savivaldy-
bės biudžeto išlaidas, raciona-
lesnio jo panaudojimo bei di-
desnio verslumo mūsų rajo-
ne. Statistika byloja, kad Jo-
navos rajono verslumas bent 
porą kartų mažesnis už bendrą 
Lietuvos vidurkį – su tuo dau-
giau taikstytis negalime, todėl 
visus jonaviečius ir Jona-
vos rajono gyventojus kvie-
čiu aktyviai dalyvauti Savi-
valdybių rinkimuose kovo 1 
d. ir balsuoti už mane ir LLS/
liberalai sąrašą Nr. 11. 

Pagarbiai – kandidatė į 
Jonavos rajono merus Jolita 
Peleckienė

Politinė reklama. Užs. Nr.10. Bus apmokėta iš Lietuvos laisvės sąjungos 
(liberalai) politinės kampanijos sąskaitos.

jonavos rajono savivaldybės gyventojų 
ateities gerovė – versle ir verlume

11
Sąrašo numeriS 

11

auginkime JonavoS kraštą ir mūSų gerovę!

rajono merą ir savivaldybės tarybą rinksime kovo 1-ąją.

Lolita 
keraitienė 

Jolita PeLeckienė 
(kandidatė į merus)

gediminas 
ramanauSkaS 

rasma 
gudonavičienė 

danutė 
cviLikienė
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Mieli jonaviečiai,
2011 metais, išrinkus naująją Jonavos rajono savivaldybės tarybą, buvo pasira-

šyta koalicijos sutartis ir parengta 2011-2015 metų veiklos programa. Pastarąja vi-
sus tuos metus vadovavomės ir įrodėme, kad ji buvo ne pažadas rinkėjams, o pa-
grindinės mūsų veiklos gairės, siekiant teigiamų permainų Jonavos rajone. Jų buvo 
išties nemažai. Tą pastebėjo ir pokyčius pripažino ne tik jonaviečiai, rajono svečiai, 
bet ir mūsų politiniai oponentai. 

Noriu pasakyti ačiū rinkėjams už tikėjimą ir pasitikėjimą socialdemokratais – Jūsų 
valia išrinkti prieš ketverius metus, dirbome iš peties ir esame pasiryžę tęsti mies-
to gerovės vystymą.

Didžiuojuosi būdamas vieno gražiausių Lietuvos miestų vadovu. Jonava – mano 
gimtasis miestas, dėl šio miesto ir jo žmonių drauge su savo bičiuliais socialdemo-
kratais dirbau ir dirbu iš visos širdies. 

Kviečiu kiekvieną iš Jūsų įvertinti atliktus darbus ir artėjančiuose rinkimuose pa-
sirinkti profesionalų komandą, kuriai visuomet labiausiai rūpėjo žmogus.

Mūsų sąraše – labai įvairios asmenybės, savo veiklos sričių profesionalai. Kai ku-
rie jau turi ilgametę politinę patirtį, kiti – gerai žinomi dėl savo visuomeninės veiklos.

Savo kandidatą atras ir senjorai, ir jaunimas, ir verslo atstovai, ir jaunos šeimos – 
mūsų pretendentai atstovauja įvairioms visuomenės grupėms, o ši įvairovė būsimos 
kadencijos metu leis kuo optimaliau užtikrinti kiekvieno iš Jūsų, kas bebūtumėte, in-
teresus. Ne kartą įrodėme, jog mums svarbiausia – Jonava ir Jonavos krašto žmo-
nės. Šios nuostatos visuomet laikėmės ir liksime jai ištikimi toliau. 

Kovo 1-ąją kviečių balsuoti už komandą, kuri pažadus verčia darbais. Už Jona-
vos socialdemokratus!

Jūsų meras Mindaugas Sinkevičius

Jono Sirvydžio asmeny-
bė yra žinoma ko gero kiekvie-
nam jonaviečiui. Šis žmogus –
vienas iš ilgamečių AB „Ache-
ma“ vadovų, Jonavos garbės 
pilietis. Jis yra pelnęs ne vieną 
reikšmingą nacionalinį apdova-
nojimą už nuopelnus verslui, o 
J. Sirvydžio, kaip iškilaus lyde-
rio ir vadovo, kompetencija pri-
pažįstama visoje šalyje. Šian-
dien, artėjant pirmą kartą Lietu-
vos istorijoje įvyksiantiems tie-
sioginiams mero rinkimams, J. 
Sirvydis dalinasi savo įžvalgo-
mis apie mūsų rajono valdymą 
ir vystymąsi. Ar dabartinis ra-
jono vadovas M. Sinkevičius – 
geras ir tinkamas lyderis? Ar 
teisingu keliu vedamas mūsų 
rajonas? Galbūt kažką reikia 
keisti? „Pokyčiai – akivaizdūs, 
- sako J. Sirvydis, pridurdamas, 
- nuo gero lyderio priklauso la-
bai daug“.

Jonavoje gyvenate, berods, 
nuo 1964 m. Vadinasi, gerus 50 
metų. Esate miesto garbės pi-
lietis. Ką jums reiškia Jonava?

Jonava nėra mano tėviškė, gi-
miau ir augau Rokiškio rajone, ta-
čiau Jonava įsigėrusi man į krau-
ją. Dar kokiais 1968 m. man buvo 
siūlomos gan aukštos tais laikais 
pareigos Vilniuje, gera alga. Bet 

nesusigundžiau, nors tuomet tai 
atrodė gal ir neblogas šansas, tu-
rint galvoje tai, jog man, grįžusiam 
iš tremties, praktiškai nebuvo įma-
noma užimti reikšmingesnių par-
eigų. Nesigailiu, kad anuomet at-
sisakiau. Aš nemėgstu didmies-
čių. Esu cholerikas, ne itin kan-
trus, todėl, tarkime, nesibaigian-
tys sostinės kamščiai mane er-
zina. Jonava – Lietuvos vidurys, 
puikioje strateginėje vietoje. Iš 
čia, galima sakyti, ranka pasiekia-
mi tiek Kaunas, tiek Vilnius. 

Esate apdovanotas Ūkio mi-
nisterijos medaliu „Už nuopel-
nus verslui“, Jūs laikomas vie-
nu geriausiu visų laikų vadybi-
ninku Lietuvoje. Viename inter-
viu esate sakęs, kad Jūsų va-
dybos sėkmės receptas – kon-
trolė ir sistema. Kaip pats, bū-
damas iškiliu vadovu, vertina-
te pastarųjų 4 metų rajono va-
dybą?

Turiu pasakyti, kad man tikrai 
sudėtinga vertinti Tarybos dar-
bą ar vadovavimą rajonui. Vady-
ba versle – tai ne tas pats, kas 
vadyba politikoje. Niekada nebu-
vau Tarybos narys, todėl galiu tik 
pasamprotaut, kaip rajono valdy-
mas atrodo iš išorės. Šituo požiū-
riu Jonavos rajono įvaizdis Lie-
tuvos kontekste tikrai neblogas. 
Dažnai girdžiu nuomonių, kad Jo-
nava ryškiai, akivaizdžiai pasikei-
tė. Jei anksčiau, pavyzdžiui, vers-
lo žmonės kalbėdavo apie Drus-
kininkų, Anykščių merus, kaip vie-
nus veikliausių, tai dabar kalbos 
sukasi apie mūsų merą Mindaugą 
Sinkevičių. 

Mūsų rajono vadovas – me-
ras Mindaugas Sinkevičius – 
yra jauniausias šalyje, užiman-
tis tokias pareigas. Su meru 
jums teko ne kartą bendrauti, 
spręsti įvairius klausimus. Kaip 
vertinate dabartinį rajono vado-
vą? Ar jo jaunas amžius tokio-
se pareigose – privalumas? O 
gal trūkumas?

Mūsų meras jaunas, išvaiz-
dus, turi gerą iškalbą. Jaunys-
tė, mano nuomonė, yra privalu-
mas. Be to, meras augo politi-
ko šeimoje, turėjo gerą mokyto-
ją – tėvą. Man asmeniškai patin-
ka tai, kad M. Sinkevičius nelaiko 
savęs aukštesniu, geresniu už ki-

tus. Žinote, esu įsitikinęs, kad ra-
jono valdyme, kaip ir įmonės, turi 
būti ūkiškas požiūris, t. y., į vis-
ką turi žiūrėti tarsi į asmeniškai 
tave, o ne su kažkuo kitu siejan-
tį reikalą. Viską turi tvarkyti taip, 
lyg tvarkytum savo buitį. Galvo-
ju, jog mūsų meras būtent toks ir 
yra - ūkiškas. Ne visi tokią savy-
bę turi... Mano supratimu, jis turi 
ir gerą vykdomąją komandą – tai 
taip pat svarbu.

Daug metų buvote vienas iš 
AB „Achema“ lyderių. Sakykite 
– kiek daug įmonės veiklos sė-
kmė priklauso nuo lyderio? Ar 
šis principas galioja ir miesto 
valdyme?

Nuo lyderio, nuo atsakingo 
valdymo priklauso tikrai daug. 
Matote, visas gyvenimas suside-
da iš kompromisų. Jei nebus ieš-
koma kompromisų tarp valdžios ir 
žmonių, nieko nebus. Turi vykti di-
alogas. Vadovui labai svarbu mo-
kėt apgint savo poziciją, o prieš 
tai – tą teisingą poziciją atrasti. 
Jei tikslų siekiama nuosekliai, ne-
siblaškant, rezultatas dažniausia 
būna geras. Čia dėsnis, kuris ga-
lioja ir verslo, ir miesto valdyme. 

Aš manau, kad lyderiui svar-
bu sugebėti sukurti santykį tarp 
vadovo ir žmonių. Pažiūrėkite, 
yra įmonių, kuriose žmogus ne-
uždirba labai aukšto atlyginimo, 
tačiau dirba patenkintas metų 
metusi ir nesusigundo net ir bran-
giau apmokama darbo vieta ki-
tur. Kodėl? Nes tokioje įmonėje 
jis gauna ne tik pinigus, jis gauna 
santykį, į jį žiūrima su pagarba, 
jis vertinamas – tai daug svar-
biau, nei pinigai. Žmogus jaučia-
si oriai. Jei vadovui pavyksta pa-
siekti tokios atmosferos įmonėje, 
jį galime vertinti kaip gerą lyde-
rį. Čia, manau, labai panašiai yra 
ir su miestu – jei kuriama palan-
ki žmogui atmosfera, jam čia gy-
venti yra gera.

Dar pridursiu, jog veikla sė-
kminga tuomet, kai darbe neap-
sistatai draugais ir giminėmis. Tai 
irgi viena iš sėkmingo valdymo 
taisyklių.

Jonava pastaruosius 4-erius 
metus akivaizdžiai keitėsi. Mies-
to infrastruktūra nuolat tobuli-
nama, gyventojai pripažįsta po-
kyčių naudą. Ar tokį rezultatą 
galima vadinti sėkmingos, kryp-
tingos, nuoseklios vadybos vai-
siumi? 

Pasakysiu taip – Jonava per 

tuos metus stipriai pažengusi į 
priekį. Visokių kalbų girdžiu. Yra 
sakančių, kad kai kuriems dar-
bams pamatai buvo padėti se-
niau, valdant ankstesnei valdžiai. 
Šito vertinti negaliu, nes, pasikar-
tosiu – niekad nedirbau rajono Ta-
ryboje. Aš matau gerus rezulta-
tus, jais džiaugiuosi. Žinoma, be 
nuoseklaus darbo tokių rezultatų 
nebūtų. 

Matau, kad dabar labai madin-
ga daug ir garsiai kritikuoti – tai 
tas blogai, tai anas. Žmonės kri-
tikuoja, bet nesiūlo, kaip situaciją 
pakeisti. Mums labai trūksta ele-
mentaraus pilietiškumo. Kritikuo-
jame, bet neteikiame pasiūlymų. 

Ko reikia, kad Jonava ir to-
liau vystytųsi, siektų klestėji-
mo, pritrauktų investicijų? Ar 
daug įtakos tam turėtų dabar-
tinės miesto vadybos tęstinu-
mas?

Žinote, šioje vietoje reiktų kel-
ti klausimą: kas Kėdainiai be „Lifo-
sos“, Mažeikiai be „Mažeikių naf-
tos“, Utena be „Utenos mėsos“ ir, 
žinoma, Jonava be „Achemos“. 
Tokios didelės įmonės aplink save 
telkia mažesnes – satelitus. Taip 
atsiranda ir darbo vietų, didėja gy-
ventojų perkamoji galia ir t.t. Tu-
rim pripažinti, kad mūsų mies-
to vystymasis yra glaudžiai susi-
ję su „Achemos“ veikla. Tačiau to-
kių didelių įmonių reiktų daugiau... 
Reikia galvoti apie jų pritraukimą. 
Tiesa, dabar jau sudėtinga tai pa-
daryti, nes labai daug jaunimo ir 
specialistų emigravo. Dabar reikia 
galvoti, kaip susigrąžinti jaunimą 
į regionus. Gal prie jauno mero 
ir jauniems žonėms bus smagiau 
Jonavoje gyventi ? Štai mums, 
vyresniems, visai neblogai.

Jonas Sirvydis (dešinėje) įsitikinęs, kad nuo lyderio, nuo atsakingo 
valdymo priklauso tikrai daug

LSDP kandidatų sąrašas 
savivaldybės tarybos 
rinkimuose
1 Mindaugas Sinkevičius
2 Jonas Klemensas Sungaila
3 Erlandas Andrejevas
4 Marijona Širvelienė
5 Platkauskienė Birutė
6 Alfonsas Meškauskas
7 Edmundas Mulokas
8 Birutė Gailienė
9 Artūras Neimontas
10 Asta Sivolovienė
11 Eugenijus Sabutis
12 Povilas Garbauskas
13 Vidmantas Šidlauskas
14 Dalia Autukienė
15 Nijolė Meškauskienė
16 Laurynas Gailius
17 Liudas Mediekša
18 Jūratė Drilingaitė
19 Artūras Šalaševičius
20 Rita Bulovienė
21 Ričardas Laboga
22 Rolandas Skuja
23 Laimonas Bagdonavičius
24  Irma Lukoševičiūtė  Kazokė 
25 Rasa Kerševičienė 
26 Arvydas Balčiūnas 
27 Gediminas Rimolaitis 
28 Romualdas Dautartas 
29 Olga Traskauskienė 
30 Rasa Striupaitienė 
31 Sigitas Vėbra 
32 Jonas Kaminskas
33 Juozas Jaruševičius 
34 Viktoras Labutinas 
35 Haroldas Pugačiovas 
36 Robertas Gailius 
37 Dainius Šlepetis 
38 Vilius Plytnikas 
39 Ruslanas Radionovas 
40 Sergejus Jefimenka 

Nuo gero lyderio priklauso labai daug

Politinė reklama. Užs. Nr.8. Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų parti-
jos Jonavos skyriaus politinės kampanijos sąskaitos.

MiNdaugas siNkevičius pripažiNtas  
geriausiu 2014–ųjų Metų šalies Meru

Panevėžyje įvykusiame renginyje – viešoje diskusijoje paskelb-
ti Lietuvos 2014-ųjų metų mero rinkimų nugalėtojai. Ekspertų komi-
sijos sprendimu Lietuvos metų meru tapo Jonavos r. meras, social-
demokratas Mindaugas Sinkevičius.

Galutinius Lietuvos metų mero rinkimų rezultatus lėmė 14 Lietu-
vos organizacijų ir asmenų išreikšta nuomonė apie 33 finale daly-
vavusius merus. Juos vertino ir rinko tokie visuomenei gerai žinomi 
žmonės kaip politologas prof. Lauras Bielinis, ekonomistas Gitanas 
Nausėda, Lietuvos pramoninkų konfederacijos prezidentas Rober-
tas Dargis, Lietuvos pramonės, prekybos ir amatų rūmų generalinis 
direktorius Rimantas Šidlauskas, Tarptautinių santykių ir politikos 
mokslų universiteto mokslininkai Ainė Ramonaitė ir Mažvydas Jas-
tramskis, Lietuvos švietimo profesinės sąjungos vadovas Audrius 
Jurgelevičius ir kiti.

Jonavos rajono gyventojai viešojoje erdvėje ne kartą yra pažy-
mėję, jog, būdamas jauniausiu miesto vadovu šalyje, Mindaugas 
Sinkevičius išsiskiria iš kitų tiek savo ryžtingumu, veiklumu, inovaty-
viu požiūriu, tiek politine kultūra. M.Sinkevičiaus lyderystę pripažįs-
ta ir politiniai oponentai.

M. Sinkevičius, dalyvausiantis ir pirmą kartą šalies istorijoje įvyk-
siančiuose tiesioginiuose mero rinkimuose, jį palaikiusiems išreiš-
kė viešą padėką socialiniame tinkle „facebook“: „Noriu nuoširdžiai 
padėkoti visiems, rėmusiems mane lrytas.lt organizuotuose 2014 
metų Mero rinkimuose. Tikrai nesitikėjau tokios nominacijos. Tikiu, 
kad lemiamas ekspertų žodis nėra susijęs vien tik su mano asmens 
vertinimu, o veikiau su savivaldybės darbu, atliktais darbais ir atei-
ties vizijomis. Todėl dėkoju ir sveikinu visus savivaldybininkus bei 
žmones, vienaip ar kitaip dirbančius Jonavos ir jonaviečių labui. Di-
džiuojuosi Jumis! Nemažinkim siekių bei tempų ir ateityje!“.
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Džiaugiuosi suteikta demo-
kratijos galimybe dalyvauti pir-
muosiuose tiesioginiuose mero 
rinkimuose, kadangi tikiu, kad 
rajono gyventojų išrinktas me-
ras ne tik iš tiesų bus arčiau 
visų žmonių, ne tik jaus dides-
nę atsakomybę savo rinkė-
jams, bet gautas rajono žmo-
nių palaikymas paskatins dar 
ryžtingesniems sprendimams 
ir žygiams dėl visų mūsų ben-
dros gerovės: rajono - turtingo 
jaunimu ir darbo vietomis, ku-
riame visiems nuo mažiausiojo 
iki vyriausiojo būtų gera ir pato-
gu gyventi.

Mano manymu, šiuo metu 
geriausiai demokratiniai princi-
pai veikia žemiausioje savival-
dos grandyje – bendruomenė-
se. Tiek miesto, tiek kaimo. Čia 
ir prasideda tikroji savivalda. 
Kitas jungiamasis grandies na-
relis yra seniūnaičiai. Tiesiogiai 
turėtų būti renkami 4 metų ka-
dencijai ir seniūnai, kaip yra vi-
soje Europoje. Tada savivalda 
atsistotų ant savo kojų, o da-
bar ji priversta žongliruoti že-
myn galva. 

Pasaulis turbūt neturi ir ne-
sugalvojo geresnio dalyko nei 
savikontrolė, kurios galėtume 
pasimokyti iš bendruomenių. 
Man keliaujant, besidomint sa-
vivalda, pastebiu, kad vis dau-
giau funkcijų perduodama že-
mesniosioms grandims. Pa-
vyzdžiui, visi socialiniai reikalai. 
Tai, beje, skatina ir 2014-2020 
metų Europos Sąjungos Lietu-
vos kaimo plėtros programa. 
Būtų trys žaidėjai: bendruome-
nės vykdytų darbus, finansuo-
tų ES, valdžios institucija parū-
pintų patalpas. Tokie socialiniai 
daugiafunkciai centrai veiktų 
kiekvienoje seniūnijoje – būtų 
ranka pasiekiami ir prieinami 
kiekvienam žmogui, nors ir gy-
venančiam atokiame kaimelyje. 
Žinoma, pakol kas tik ateities 
vizija. Bet kartu su jumis tai gali 
tapti netolima kasdienybe. Tai 
skatintų dar didesnį bendruo-
meniškumą – išsiplėstų seniū-
nijų teisės. Seniūnija būtų sa-
varankiška institucija, atskaitin-
ga bendruomenei.

Bendruomenės, esančios 
arčiausiai žmonių, išryškina vi-
sas esančias problemas. Tarp 
jų ir demografines. Matau, kad 
mieste ir kaime didėja mano 
kolegų - senjorų skaičius. Susi-
tikdamas su jais pastebiu, kad 
jie patenkinti Jonavos trečiojo 
amžiaus universitetu, kultūros 
programomis, tačiau daugelis 
jų, atvėrę savo pinigines ir pa-

matę savo pensiją eurais, išsi-
gąsta, todėl siūlo, kad senjorai, 
kurie dar turi noro, jėgų ir gebė-
jimų, galėtų pasididinti savo pa-
jamas, talkindami smulkiajam, 
o gal ir stambiajam verslui, gal 
ne visą dieną, dirbdami namuo-
se – atlikdami tam tikras kon-
krečias rankų darbo operaci-
jas ir pan. Pavyzdžiui, šveicarų 
senjorai namuose renka aukš-
tos prabos laikrodžius. Atve-
ža į namus įrangą, detales. Tas 
jau Alpių šalyje, garsėjančioje 
kokybiškais laikrodžiais, daro-
ma labai seniai. Tai būtų senjo-

rams ne tik finansinė paspirtis, 
bet jie žinotų esantys reikalin-
gi, bendrautų, turėtų galimybę 
jausti visą šalies ir bendruome-
nės pulsą. Tokia veikla daugelį 
senjorų išgelbėtų nuo pasmer-
kimo vienatvei, depresijų bei at-
skirties ir nereikalingumo visuo-
menei sindromų. Manau, tokią 
veiklą turėtų skatinti ne tik pats 
smulkusis bei stambusis vers-
las, bet ir savivaldybė.

Be abejo, reikalinga visais 
aspektais mūsų rajone skatinti 
ir vystyti tiek smulkųjį, tiek stam-
bųjį verslą. Kaip žinome, netoli 
„Achemos“ planuojama Jona-
vos laisvoji ekonominė zona. 
Tačiau, esant tokiai geopolitinei 
situacijai, kai už kelių šimtų me-
trų arba vos už vieno kito kilo-
metro šaudo patrankos bei aidi 
kiti kariniai pabūklai, vargiai, ar 
kuris užsienietis čia ryšis atva-

žiuoti, investuoti, kurti ar plėtoti 
savo verslą. 

Manyčiau, reiktų glaudesnio 
rajono vadovų ryšio su didžiau-
siais mūsų rajone darbdaviais, 
o ypač – su „Achemos gru-
pe“. Reiktų kalbėti su šios gru-
pės vadovais apie tai, kad jie di-
dintų čia, Jonavoje, darbo vie-
tų skaičių, o ne Klaipėdoje ir ki-
tur. Mieste, kur gimė jų pradinis 
ir pagrindinis verslas, vėliau su-
daręs galimybes smarkiai verslą 
išplėtoti visoje šalyje. AB „Ache-
ma“, kaip ir kitos „Achemos gru-
pės“ įmonės, esančios Jonavo-
je, sudarė ir sudaro didžiausias 
rajono biudžeto įplaukas. Aš pa-
menu tuos laikus, kai metų me-
tais buvo perviršiniai biudžetai. 
Merui reiktų būti geru diplomatu 
ir nuolat siūlyti, kalbėtis, tartis su 
didžiuoju verslu. Lygiai taip pat ir 
su smulkiuoju. Meras tokias de-
rybas turėtų vesti be perstojo, 
visą laiką. Be to, savivaldybė tu-
rėtų sudaryti visas sąlygas vers-
lui atsirasti, kurtis, plėtotis, pir-
muosius kelerius metus atleis-
dama ar sumažindama mokes-
čius.

Mano įsitikinimu, savival-
dybė negali būti pasyvi net ir 
tiems negatyviems reiškiniams, 
kurie, nors ir nuo mūsų savival-
dos nepriklauso. Kad ir dėl pen-
sijų. Man atrodo, kad valsty-
bė, įvesdama eurą, neparuošė 
žmonių, nepasakė, kad įvedus 
eurą, kils kainos. Paslaugų jau 
pakilo. Kyla ir maisto produktų 
kainos. Valstybė turėtų pasakyti 
žmonėms, kad esame pasiren-
gę ir sukaupę fondą jums padi-
dinti pensijas, o darbdaviams 
turėtų atsirasti galimybė padi-
dinti atlyginimus. Žmonės yra 
išsigandę. Sakykim, senjoras 

gauna 200 eurų pensiją. Ateina 
apsikirpti – jau 5 eurai. Tiek kai-
nuoja vyrams paprasčiausias 
apkirpimas. Moteriai – keliskart 
brangiau. Tai, kaip tada suge-
bėti būti oriam?

Dabar mūsų rajone yra pui-
kus viešasis transportas. Galė-
tume mieste pagalvoti apie ne-
mokamą transportą senjorams. 
Būtų graži dovana. 

Ir jaunimas – man ne nuo-
šalyje. Šiandieninis jaunimas 
be galo progresyvus ir gabus. 
Aš Lietuvos sveikatos mokslų 
universitete Veterinarijos aka-
demijos Neužkrečiamų ligų ka-
tedroje trečiakursiams skaitau 
farmakologijos paskaitas. Pa-
stebiu, kad jie kas metai ateina 
vis motyvuotesni, tačiau vis už-
daresni, bendraujantys tik savo 
socialiniuose tinkluose ir pan. 
Susvetimėjimas jaučiamas ir 
tarp jaunų žmonių. 

Reiktų skatinti mokyklose 
patriotizmo programas, meilę 
savo miestui, pagarbą savo tė-
vams ir seneliams. Šito moky-
klose pakol kas pasigendama. 
Kadangi tiesioginis paprastas, 
nuoširdus, atviras bendravimas 
sumažėjęs, atsiranda vis dau-
giau patyčių, kitų žiaurių poel-
gių, savižudybių.

Ką daryti? Sudominti ir 
įtraukti moksleivius, kitą jauni-
mą į pažintinę veiklą. Per atos-
togas organizuoti keliones po 
Lietuvą, skiepyti skautiškąją 
dvasią, krikščioniškąsias dory-
bes ir vertybes, skatinti pagar-
bą kolektyviniam jausmui, sa-
vanorystei. Savanorystę smar-
kiai skatina ir ES bei jos fondai.

Na, o savarankišką, moks-
lus baigusį jaunimą mes galė-

sime sulaikyti Lietuvoje ir savo 
rajone tik pasiūlydami gerai ap-
mokamą darbą. O tai gali iš-
spręsti investicijų pritraukimas 
į mūsų rajoną ir konkurencingų 
darbo vietų sukūrimas.

Kadangi esu Jonavos r. sa-
vivaldybės Sveikatos, ekologi-
jos ir socialinių reikalų komite-
to pirmininkas, dar norėčiau ke-
letą pastebėjimų apie sveika-
tos situaciją rajone. Jonavoje 
nėra taip blogai - turime ligoni-
nę, kuri teikia II lygio staciona-
rines ir ambulatorines paslau-
gas. Džiugu, kad naujoji Jona-
vos ligoninės direktorė, nors ir 
gavusi prastą palikimą – dide-
lę skolų naštą, energingai ban-
do spręsti problemas. Many-
čiau, kad dalį skolų, pavyzdžiui 
už šilumą ir kitas paslaugas, tu-
rėtų savivaldybė prisiimti į savo 
nuostolių krepšelį. 

Labai svarbu suturėti dir-
bančius Jonavoje sveikatos 
specialistus iš Kauno. Turime 
išlaikyti ne tik aukštą atlyginimų 
kartelę, bet ir ne mažiau svarbi 
bendra ligoninės vadybinė poli-
tika bei mikroklimatas. 

Mano nuomone, ne mūsų 
žmogus turėtų važiuoti į Kau-
no klinikas ir du mėnesius lauk-
ti eilėje specialisto konsultaci-
jos, bet sudaryti tokias sąlygas, 
kad pas pacientus atvažiuotų 
pats specialistas. Kad tai ga-
lėtume įgyvendinti, pagrindinis 
perspektyvinis uždavinys – pa-
sitelkus savivaldybės biudžetą, 
įvairius fondus, stambųjį vers-
lą ligoninę ir pirminės sveikatos 
priežiūros centrą aprūpinti šiuo-
laikine medicinos įranga. Be 
abejo, nevalia pamiršti ir kaimo 
ambulatorijų. Įvyko pertvarka, 
manau, jos stovi ant gerų vė-
žių, tačiau šiandien labiausiai 
reikalingas paties gydytojo dė-
mesys ir supratingumas. Labai 
linkėčiau abipusio pasitikėjimo, 
kiekvienam gydytojui žinoti kie-
kvieno savo paciento proble-
mas. Nukreipti pacientą kitur, tik 
esant ypatingam atvejui. Norė-
čiau, kad gydytojas savo paci-
entą žinotų kaip savo laikrodu-
ką: gydytų ir kūną, ir sielą. Būtų 
smagu, kad į mūsų visų gyveni-
mus būtų sugrąžintas pasitikėji-
mas, koks buvo senais laikais, 
trimis kelrodžiais: daktaru, ku-
nigu, mokytoju. Tam reikalingos 
abipusės pastangos ir pasitikė-
jimas. Ir visų mūsų geranoriš-
kumas. Tik, ištiesdami vienas 
kitam ranką, eisime pirmyn.

Tad pasitelkdami senjorų iš-
mintį, jaunų žmonių gebėjimus, 
mes galėtume visi gyventi ge-
riau: tiek tarpusavio santarvė-
je, tiek laikydamiesi susitarimų 
ir kompromisų meno politikoje. 
Tik tada, kai vienas kitam nusi-
šypsoję pasakysime „Labas ry-
tas“, jausimės orūs ir laimingi, 
o Jonavos savivalda bus įvyk-
džiusi savo uždavinius.

juozas jokimas – partijos „tvarka ir teisingumas“ 
kandidatas į jonavos merus:

„gyveNkiMe geriau, pasitelkę seNjorų išMiNtį ir jauNiMo gebėjiMus“

Politinė reklama. Užs. Nr. 9. Bus apmokėta iš Juozo Jokimo – politinės kampanijos dalyvio sąskaitos.

Juozas Jokimas – kandidatas į Jonavos rajono savivaldybės tarybą –  
merus įrašytas 2 numeriu partijos „Tvarka ir teisingumas“ sąraše Nr.25. 
Maloniai kviečiame balsuoti ir reitinguoti.

Ne Mūsų žMogus 
turėtų važiuoti į 
kauNo kliNikas ir 

du MėNesius laukti 
eilėje specialisto 

koNsultacijos, bet 
sudaryti tokias 

sąlygas, kad į joNavą 
atvažiuotų pats 

specialistas.

pasaulis turbūt 
Neturi ir Nesugalvojo 

geresNio dalyko Nei 
savikoNtrolė, kurios 

galėtuMe pasiMokyti iš 
beNdruoMeNių.

seNjorai, kurie dar turi 
Noro, jėgų ir gebėjiMų, 
galėtų pasididiNti savo 

pajaMas, talkiNdaMi 
verslui, taip daug Metų 

daroMa šveicarijoje. 
tai būtų seNjoraMs Ne 
tik fiNaNsiNė paspirtis, 

bet jie jaustųsi 
reikaliNgi, beNdrautų, 

turėtų galiMybę 
jausti visą šalies ir 

beNdruoMeNės pulsą.

Netoli „acheMos“ 
plaNuojaMa joNavos 
laisvoji ekoNoMiNė 
zoNa. tačiau, esaNt 
tokiai geopolitiNei 

situacijai, kai už kelių 
šiMtų Metrų arba vos 

už vieNo kito kiloMetro 
šaudo patraNkos 

bei aidi kiti kariNiai 
pabūklai, vargiai, 

ar kuris užsieNietis 
čia ryšis atvažiuoti, 
iNvestuoti, kurti ar 
plėtoti savo verslą. reiktų glaudesNio 

rajoNo vadovų ryšio  
su didžiausiais Mūsų 
rajoNe darbdaviais, 
o ypač – su „acheMos 

grupe“.

savivaldybė Negali 
būti pasyvi Net ir 

tieMs NegatyvieMs 
reiškiNiaMs, kurie 

Nuo Mūsų savivaldos 
Nepriklauso. kad ir dėl 

peNsijų.
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Politinė reklama. Užs. Nr. 12. Bus apmokėta iš Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų partijos politinės kampanijos sąskaitos.

žymiai sumažinti išlaidas (taip 
pat ir keisdamas medžiagas). 
Kaip tokie viešieji pirkimai gali 
nepatikti draugams Tarybos na-
riams, dalyvavusiems komisijo-
se arba rangovams? Vyko pa-
stovūs nesutarimai su adminis-
tracijos direktoriais. Jie buvo 
keičiami kaip pirštinės. Vienam 
buvo iškelta, manau, nepagrįs-
ta byla, nes tikrieji organizato-
riai, kurie ant savivaldybės do-
kumentų pieštuku parašydavo, 
ką reikia daryti arba kad STT 
neišgirstų – pirštu parodydavo, 
kur padėti parašą. Neapsieita 
ir be pakartotinio to paties klau-
simo teikimo ne viename Tary-
bos posėdyje balsuoti, jeigu pra-
dėdavo „svyruoti“ balsuojant net 
ir daugumą sudarantys Tarybos 
nariai, kai buvo perkama už dvi-
gubai, trigubai padidintą kainą. 
Vienas seniūnas gal juokavo, o 
gal iš tikrųjų taip buvo, pasako-
jo, kad jis, pirkdamas tik 5 ga-
tvės šviestuvus, triskart pigiau 
mokėjo už vieną, negu mero ir 
jo „slapto“ patarėjo sudaryta ko-
misija mokėjo už tokį šviestuvą, 
pirkdama urmu – beveik visam 
miestui.

Neapsieita ir be šou ele-
mentų. Taip buvo nupirkta iš 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ 
rajono skyriaus pirmininkės Ri-
tos Latviūnienės bei jos drau-
gų turėtas apiręs Žeimių vai-
kų darželio pastatas už nemen-
kus pinigus – 176 tūkst. litų. 
Kad įtikintų Tarybos narius, ku-
rie prieštaravo, buvo surengtas 

ištisas spektaklis. Lankėsi Vil-
niaus aukšti sporto srities pa-
reigūnai, meras ir jo paranki-
niai įtikinėjo, kad čia bus atren-
kami gabūs futbolo sportui au-
klėtiniai iš vaikų globos namų 
ir šio darželio bazėje bus įkur-
ti vaikų globos namai su futbo-
lo sportine pakraipa. Kaip ba-
zinė jaunųjų futbolininkų rengi-
mo mokykla. Dargi buvo žada-
ma, kad vaikai, atvykę į globos 
namus – futbolo mokyklą, iš tos 
savivaldybės atsiveš ir finansa-
vimą. Pinigai sumokėti, o jau-
nųjų futbolininkų mokyklos nie-
kas ir nesiruošė įrengti. Juolab, 
kad panaši įstaiga veikė dar 
prieš nepriklausomybės atkūri-
mą kitame mieste, tos patalpos 
taip pat apleistos. Dabar ir pati 
idėja seniai žlugusi, o pastatai 
Žeimiuose ir šiandien dūla. Kas 
galėtų paneigti, kad tokiais me-
todais sudaroma dauguma, lei-
džianti valdžiažmogiams sėdė-
ti, kad ir rajono lygmens pos-
tuose bei juos panaudoti asme-
niniams tikslams. 

Šiandien, praėjus daugiau 
kaip ketveriems metams po šio 
spektaklio, net gėda skaityt aiš-
kinamąjį raštą, pateiktą Tary-
bos nariams, kad tik jie balsuo-
tų. Bus įkurta šalia jau paminė-
tų būsimųjų futbolo žvaigždžių 
daugiafunkcis centras, vaikų 
darželis, kultūros centro Žeimių 
filialas, visuomeninė organi-
zacija „Žeimių bendruomenė“. 
Tuometiniai sukčiai su meru B. 
Liutkum priešakyje galėjo pa-
siūlyti įkurti ir Prezidentūrą, kad 
tik įsiteiktų Tarybos daugumos 

kai kuriems nariams ir tuo pa-
grindu, manyčiau, išlikti kuo il-
giau prie biudžeto lovio. Pinigai 
tai juk ne iš kišenės (pirkta buvo 
neskelbiamų derybų būdu).

Tarybos narė, partijos „Tvar-
ka ir teisingumas“ Jonavos sky-
riaus pirmininkė, mano many-
mu, visiškai neturinti kompe-
tencijos, bet sėkmingai su savo 
partijos Tarybos nariais beato-
dairiškai pritarusi savivaldybės 
administracijos sprendimų pro-
jektams, gavo šiai kadencijai 
Ekonomikos, finansų ir verslo 
plėtros komiteto pirmininko pos-
tą. Per ketverius metus itin svar-
baus komiteto darbas buvo vi-
siškai sužlugdytas, kas, galima 
spėti, džiugino ne visada sąži-
ningą Tarybos daugumą bei sa-
vivaldybės administracijos va-
dovus. Finansai plaukė laisvai.

Buvęs meras B. Liutkus (da-
bar taip pat kandidatas į merus 
ir Tarybos narius) „rūpinosi“ ir 
verslu Jonavoje. Uždarajai ak-
cinei bendrovei „Jonavos ran-
ga“ tiek vilkino sklypo skyrimą, 
kad pastarieji pastatė gyvena-
mąjį namą tuo laiku, kai Lietu-
vą buvo apėmusi krizė. Įmonė 
atsidūrė ant bankroto ribos. Gal 
šios įmonės vadovas buvo nai-
vus ir nesuprato, dėl ko yra vil-
kinama?

Koncerno „Achemos gru-
pė“ prezidentas, dabar jau velio-
nis B. Lubys, jausdamas tam ti-
krą meilę ir įsipareigojimą Jona-
vai, paprašė tuometinio mero p. 
B. Liutkaus ir Tarybos skirti skly-
pą boulingo statybai, motyvuo-
damas tuo, kad mieste trūks-

ta objektų pastovioms pramo-
goms. Vilkinama buvo be galo ir 
be krašto. Kada B. Lubio kantry-
bė baigėsi, kai boulingas jau ga-
lėjo būti bent du kartus pastaty-
tas ir užmirštas, jis per AVVA te-
leviziją neišturėjo ir Jonavos gy-
ventojus informavo apie negir-
dėto masto įžūlumą - iš jo pra-
šomas 3 mln. kyšis už sklypo 
paskyrimą (socialiniam-pramo-
giniam objektui statyti už priva-
čias lėšas). Gaila, kad jis viešai 
nepasakė, kas konkrečiai prašo. 
Sklypas po to kaip mat buvo pa-
skirtas, bet jau po laiko - Lietu-
vą buvo ištikusi krizė. Ne be B. 
Liutkaus pastangų jonaviečiai 
boulingo taip ir nepamatė. Beje, 
tai ne vienetiniai nutikimai. To-
kiems tuometinės savivaldybės 
veiklos pavyzdžiams aprašy-
ti reiktų ištiso romano, o ne lai-
kraščio straipsniuko.

Nebuvo nutiesta ir trasa iš 
AB „Achema“ gauti jonavie-
čiams pigesnę šilumą. Klausi-
mas buvo vilkinamas beveik 
visą kadenciją, kol „Achemos“ 
vadovams nusibodo.

Anksčiau sakydavo, kad te-
atras prasideda nuo rūbinės. 
Dabar rūbinė beveik nereikalin-
ga, ypač Jonavos kultūros cen-
tre. Bet kas be ko, į tualetą už-
eiti reikia. Taigi tualetai – tupy-
klos, kurios tik ne per seniau-
siai pakeistos į šiuolaikines, eg-
zistavo čia nuo kultūros cen-
tro pastatymo. Per šventes ir 
ne tik, sistemingai iš pažįsta-
mų moterų gaudavau pastabas 
dėl nepatogumų šios kultūrin-
gos įstaigos tualetuose, tai gal 

smulkmena, bet iš smulkmenų 
susideda gyvenimas.

Kaip anksčiau skaitėt, rajo-
no valdžiai buvo kuo užsiimti. 
Pradėjęs dirbti UAB „Jonavos 
paslaugos“, labai nustebau pa-
grindiniame bendrovės pasta-
te išvydęs tas pačias tupyklas, 
kur prieš tai, manau, tupėjo ir 
būsimasis meras, direktoriau-
damas šioje įmonėje, nors toje 
pačioje įmonėje dirba dešim-
tys santechnikų. Matyt, tupėda-
mas galvojo apie globalinius ra-
jono reikalus, nes ruošėsi tap-
ti bet kokiomis pastangomis il-
galaikiu rajono valdytoju, nors 
bandė laimę ir Europarlamento 
bei Seimo rinkimuose, kaip jam 
greičiausiai nurodydavo pilka-
sis kardinolas. Pilkasis ir da-
bar, galima spėti, padėjo suda-
ryti rinkiminį sąrašą, kad rinkė-
jai užkibtų. Pažiūrėjus į Valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos sąrašą, 
už vieną kitą kandidatą galima 
balsuoti, bet žinant, kai bus iš-
rinkta ir kaip bus veikiama (pra-
eities patirtis), gaila ne tik šios 
partijos būsimų Tarybos narių, 
bet ir rajono gyventojų. Labai 
tikėtina, kad ketverius metus 
po rinkimų vienas kitą girdėtų 
ir sprendimus priiminėtų po ki-
limu, kaip buvo ir anksčiau, tik 
tie patys du žmonės. 

Jonaviečiams linkiu tinka-
mai ir sėkmingai apsispręsti rin-
kimuose, nes, kas vyko, vyksta 
ir vyks, taip vadinamuosiuose 
mūsų rajono baltuosiuose rū-
muose, man, kaip piliečiui, ne 
tas pats, kaip ir jūs kiekvienas 
turėtumėte jausti atsakomybę. 

apie šturmą ir jo dalyvius
Atkelta iš 1 psl.
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Kaimynų pavyzdžiai
Vlado Vaicekausko pasi-

kalbėjimas su Punsko vals-
čiaus viršaičiu Vytautu Liš-
kausku.

- Pone Vytautai, mes al-
suojame artėjančių savival-
dos rinkimų karščiu, o pas 
jus Lenkijoje savivalda išrink-
ta lapkritį. Kodėl taip anksti?

- Kad nauja valdžia spėtų 
pati suformuoti ir patvirtinti 2015 
metų biudžetą. Nelogiška šaukti 
rinkimus, kai biudžetą suforma-
vo sena valdžia.

- Ar rinkimuose dalyvavo 
partijos?

- Ne. Partijos kaunasi aukš-
tesniuose sluoksniuose. Vals-
čiuje visus reikalus sprendžia 
bendruomenė: ji renkasi viršaitį 
ir 15 tarybos narių. Ji mūsų val-
džia ir partija.

- Ar turėjote konkurentą?
- Vieną, bet stiprų. Kovėmės 

garbingai. Mano veidelį pasirin-
ko 81 proc. rinkėjų.

- Lietuvoje mažai kas su-
pranta, kas per darinys yra 
valsčius...

- Mūsų Punsko valsčius 
savo dydžiu (14 tūkst. hektarų 
plotas), gyventojų skaičiumi (3,5 
tūkst.) prilygsta daugeliui jūsų 
seniūnijų, pvz., Alytaus rajono, 
Miroslavo seniūnijai. Anksčiau 
su ja maloniai bendravome.

- Jūs turite savarankišką 
valsčiaus biudžetą...

- Taip, mes turime savaran-
kišką, valstybės įstatymu įtvirtin-
tą 16 milijonų zlotų biudžetą, dar 
apie 6-8 milijonus prisiduriame 
pateikę projektus ES fondams. 
Visos biudžetinės valsčiaus įs-
taigos priklauso mums, kaip ir 
200 kilometrų vidaus kelių, kar-
jerai ir pan. Tai mūsų turtas. Mes 
jį valdome, prižiūrime, juo dispo-
nuojame. Mes iš savo biudžeto 
mokame atlyginimus, teikiame 
pašalpas. Laidotuvių išlaidas...

- Jūs išduodate verslo, ūki-
ninkavimo, gimimo, santuo-
kos ir kitus dokumentus?

- Visus, išskyrus vairuotojo 
pažymėjimą, nes neturime savo 
vairuotojų mokyklos. Neturime ir 
ligoninės. O šiaip visus darbo, 
verslo, švietimo, socialinės rū-
pybos, pirminės sveikatos prie-
žiūros, o ir kitus kasdienius rei-
kalus žmogus išsprendžia ne-
peržengdamas valsčiaus ribų. 
Darbymečiu, kad žmonės ne-
gaištų, važiuojame pas juos ir 
vietoje sutvarkome tai, ko la-
biausiai reikia.

- Kokie jūsų santykiai su 
ankstesnėmis institucijo-
mis?

- Draugiški. Mus kontroliuo-
ja ir prižiūri žmonių išrinkta 15 
garbingiausių valsčiaus žmonių 
taryba. Ji yra tiesioginis mano 
viršininkas. Valsčiaus admini-
stracija parengia išsamų metų 
veiklos planą, paskirsto finan-
sus, numato darbų užbaigimo 
terminus ir t.t. Taryba planą, jei 
reikia, koreguoja ir patvirtina.

Vėliau taryba tik kontroliuo-
ja, kaip dirbame. Kas pusmetį 
pateikiu išsamią ataskaitą tary-
bai ir visoms šeimoms. Taryba 
susirenka tik iškilus nenuma-
tytoms aplinkybėms, ji tą pa-
čią dieną pakoreguoja atitinka-
mus biudžeto straipsnius. Šiaip 
taryba nesikiša į administraci-
jos darbą, nes visa atsakomy-
bė gula ant mano pečių - atsa-
kau ne tik kėde, bet ir savo tur-
tu. Kadangi rinkimuose neda-
lyvauja partijos, tai nei admi-
nistracijoje, nei taryboje nebū-
na susikirtimų. Valsčiaus šei-

ma nedidelė, vieni kitus žino-
me kaip nuluptus. Viršaitis čia 
nepamandravos. Išspirs bema-
tant.

- Ar valsčius turi ilgalaikių 
skolų?

- Apsaugok Dieve nuo ilga-
laikių... Man to niekas neleistų. 
Trumpalaikių skolų imame tam, 
kad savo dalį pridurtume prie 
laimėtų ES fondų projektų. Vė-
liau skolas tuoj pat grąžiname. 
Praskolinti valsčių reikštų mano, 
kaip viršaičio, asmeninį bankro-
tą. Aš privalėčiau dėl savo kal-
tės padengti nuostolius. To ne-
būna, nes taryba akyla kaip pe-
lėda. Praskolinti valsčių galė-
tų tas, kuriam įstatymas neuž-
krautų asmeninės atsakomy-
bės. Man tai sunku įsivaizduo-
ti - vadovauti, asmeniškai neat-
sakant? Pas mus kaip privačia-
me versle - už rezultatus atsakai 
savo kailiu.

- Lietuvoje savivaldą, kaip 
ir visą valstybę, supurtė gar-
sioji ekonomikos ir finansų 
krizė.

- Lenkiją tik pakuteno. Buvęs 
premjeras ponas Tuskas ne kar-
tą džiaugėsi, kad provinciją gel-
bėjo būtent savarankiškų vals-
čių sistema. Iš tikrųjų mes ope-
ratyviai, iš anksto numatyda-
vome galimas įtakas, pokyčius 
versle, žemės ūkyje, švietimo, 
socialinėje sferose ir, jei reikė-
davo, tą pačią dieną perskirs-
tydavome biudžetą. Gydėme li-
gos simptomus, o ne jos pase-

kmes. Tai mus gelbėjo. Valsčiu-
je per krizę nedidėjo atlygini-
mai, pensijos, pašalpos, bet ir 
nė centu nesumažėjo. Neturėjo-
me bankrotų, neatsirado bedar-
bių, nepadidėjo mokesčiai. Mes 
tvarkėmės gaspadoriškai.

- Anksčiau girdėjau kalbų, 
kad centras ruošiasi stambin-
ti valsčius...

- Per krizę visi įsitikino, kad 
tokia, kokią turime, valsčių sis-
tema, veikė efektyviausiai. Šlu-
bavo centrinės institucijos... Vi-
sos kalbos apie stambinimus 
nuplaukė kaip pienės pūkas... 
Žmonių tiesiogiai rinkta valsčių 
valdžia, personalinė atsakomy-
bė, atsakingas, taupus požiūris į 
valsčiaus finansus ir turtą mums 
leidžia ramiai dirbti ir pasiturimai 
gyventi. Stiprėjome kaip šeima.

- Bet dviejų mokyklų ne-
išsaugojote... Beje, jūs buvo-
te pirmasis valsčiaus viršai-
tis, kurį taip pagarbiai priėmė 
mūsų premjeras.

- Ne tik maloniai priėmė, bet 
ir padėjo. Mokyklose buvo likę 
tik po kelis moksleivius, dabar 
juos vežiojame į kitas dvi mo-
kyklas. Autobusėlis senas, pra-
šiau jūsų švietimo ir mokslo mi-
nistro - gal ras progą padovano-
ti mokyklinį. Daugiau mums jo-
kios paramos ir nereikia, žino-
me, kad ir Lietuvai nelengva.

- Ar jus taip pat maloniai 
priima jūsų ministrai, minis-
tras pirmininkas...

- Taip. Juk mes pirminė, sti-
priausia visos valdymo siste-
mos pakopa. Mes žmonių rinkta 
ir kontroliuojama valdžia. Tokią 
valdžią turi gerbti visi. Atvirkš-
čiai, pirmiausia priima valsčiaus 
valdžios atstovas. Juk iš kaimo 
viskas kyla į viršų. Dažnai pasi-
džiaugiame, kad Lenkijoje savi-
valdos negniaužia centralizuo-
tas valdymas.

- Valsčius renka savus mo-
kesčius?

- Taip. Žemėnaudos, nekilno-
jamojo turto, komunalinių pas-

laugų. Du procentus nuo apy-
vartos moka karjerą eksploatuo-
janti įmonė, du procentus moka 
magistraliniai keliai, kertantys 
valsčiaus teritoriją. Moka mo-
kestį nuo magistralinio kelio ruo-
žo vertės. Taigi, prisiduriame, ir 
gana neblogai prisiduriame.

- Jūs turite valdiškų miš-
kų?

- Tik apsaugos zonas. Jei 
turėtume valdiškų miškų, tai 
juos patys ir tvarkytume. Nesu-
prantu, kodėl jūsų savivaldybių 
teritorijų valdiškus miškus tvar-
ko generalinė urėdija. Vadinasi, 
savivaldybių nelaiko valdžia, jo-
mis nepasitiki. Parceliuoti miš-
kų mums neleistų žmonės. 
Centras savivaldos neperlei-
džia, iš čia ir kyla visos bėdos. 
Tai gerai žinau, nes bendrau-
ju su daugeliu tautiečių. Galbūt 
aš klystu. Gal jums tai normalu. 
Lenkijoje taip nėra. Ir tuo džiau-
giamės.

- Dažnai lankotės Lietuvo-
je?

- Žemės ūkio akademijo-
je mokosi mano sūnus Povi-
las. Kasmet į Lietuvos aukštą-
sias mokyklas pasiunčiame po 
keletą abiturientų. Jiems moka-
me stipendijas, butpinigius, bet 
baigę studijas jie privalo grįžti į 
valsčių ir 3-4 metus dirbti mūsų 
įstaigose, valsčiaus administra-
cijoje. Specialistus rengiame 
tik Lietuvoje. Taigi, esu dažnas 
svečias. Lankausi ir seniūnijose.

- Lankydamasis jūsų 
valsčiuje sutikau lietuvių iš 
Lietuvos...

- Atvažiuoja pigiau apsipirkti. 
Tačiau maisto kokybė Lietuvoje 
geresnė. Žmonelė vis sako: va-
žiuojame, apsipirksime pasigar-
džiuoti. Lietuviai Punske lanko-
si mažiau, nes neturime didelių 
parduotuvių. Jie dažnai perka 
statybines medžiagas. Nes čia 
taikoma tik 9 proc. PVM, taip re-
miami naujakuriai.

Parengta pagal savaitraštį 
„Respublika“

kaip savivalda tvarkosi lenkijoje

Punsko valsčiaus viršaitis Vytautas Liškauskas

Aldona Skaisgirytė

Kovo 1-ąją jau įvyks treti rin-
kimai, prieš kuriuos garsiai ir tie-
siai kalbama apie partijų sąra-
šuose įrašytus asmenis – rinkė-
jų masalą - kurių Tarybos nario 
mandatas nesuderinamas su už-
imamomis pareigomis. Jau aš-
tuoneri metai akivaizdžiai įsitiki-
nome, kad atlikę jauko funkciją, 
šie partinukai, dar prieš pirmąjį 
naujai išrinktos Tarybos posėdį, 
kaip niekur nieko atsisako Tary-
bos nario mandato, o šis atiten-
ka toliau sąraše esančiam as-
meniui, už kurį rinkėjas net nesi-
ruošė balsuoti. Būtų turbūt utopi-
ja, jeigu žmogus, turintis šiltą vie-
tą ir gaunantis neprastą atlygini-
mą, atsisakytų darbo ir įniktų į vi-
suomeniniais pagrindais atlieka-
mas pareigas. Todėl po kiekvie-
nų rinkimų rinkėjai, po laiko su-
sigriebę, šaukia: „Rinkom Joną, 
valdo – Petras“. Patys ir kalti. 
Prieš 2007-ųjų metų savivaldy-
bių tarybos rinkimus „Jonavos 
garso“ pirmtakas, perspėdamas 
apie tokius slapukus, konstata-

vo: „Dalyvavimas savivaldybių 
tarybų rinkimuose, o po to savo 
vietos užleidimas kitiems partijos 
nariams, yra ne kas kita, o savo-
tiškos rūšies politinė korupcija“.

Vasario pradžioje prieš 2011-
ųjų metų savivaldybių tarybų rin-
kimus citavome tuometinės Sei-
mo pirmininkės Irenos Degutie-
nės žodžius, kad neketinantys 
atsisakyti Seimo nario (tuomet 
rinkimų sąrašuose netrūko ne tik 
savivaldybės įmonių vadovų, se-
niūnų, bet ir Seimo narių bei eu-
roparlamentarų) mandato savi-
valdos rinkimuose dalyvaujan-
tys parlamentarai elgiasi negar-
bingai, nes apgaudinėja rinkė-
jus. „Mano požiūriu, tai negarbin-
gas politikoje elgesys“, - mano I. 
Degutienė ir sako tokiu žmogumi 
niekada nepasitikėtų, nes tai „yra 
negarbinga ir neteisinga“.

Moralai, bet kokie beldimaisi 
į politikų sąžinę ir lieka moralais 
ir beldimaisi tik spaudos pusla-
piuose, politikams tai lyg vanduo 
nuo žąsies. Kitaip būtų, jei kartą 
principingai į tai pažiūrėtų rinkė-
jai, nuo kurių valios tai ir priklau-

so - ar dar kartą suteiksime po-
litinėms partijoms galimybę ei-
linį kartą mulkinti rinkėjus ir su 
mumis visais toliau žaisti katę ir 
pelę. Juk kiekvieno sąraše esan-
čiojo likimas – bus išrinktas ar ne 
– rinkėjo rankose. Be to, tam pa-
sitarnauti gali ir sąžiningas nu-
meriukų surašymas į reitingų len-
telę.

Vyriausiosios rinkimų komisi-
jos duomenimis, po 2007 ir 2011 
savivaldybių tarybų rinkimų iš-
kart Tarybos nario mandato atsi-
sakė beveik ketvirtadalis išrinktų-
jų, kadangi jų pareigos buvo ne-
suderinamos su Tarybos nario 
pareigomis. Kitaip sakant, atliko 
tik jauko rolę.

baNdyMas sutraMdyti 
NesąžiNiNgas partijas?

Kadangi jau ne vieneri me-
tai, kai garsiai reiškiama nuomo-
nė, kad partijos, į sąrašus įrašy-
damos asmenis, kurių pareigos 
nesuderinamos su Tarybos na-
rio pareigomis, tiesiai šviesiai – 
apgaudinėja rinkėjus, prieš šiuos 

savivaldos rinkimus atsirado ei-
lutė įstatyme, bandanti neva su-
tramdyti politines partijas, tole-
ruojančias tokį nesąžiningumą.

Savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymo 39 straipsnio 3 dalis nu-
stato, kad “Jeigu partijos ar rin-
kimų komiteto keliamame kandi-
datų sąraše yra įrašyti kandida-
tai, einantys pareigas, nesuderi-
namas su savivaldybės tarybos 
nario pareigomis, rinkimų užsta-
tas už kiekvieną tokį kandidatą – 
dviejų VMDU dydžio”. Tai sudaro 
4712 litų arba 1364,70 euro. Jei-
gu iš sąraše esančių kandidatų, 
kurių pareigos nesuderinamos 
su Tarybos nario statusu, po rin-
kimų nors vienas atsisako man-
dato, negrąžinama visa už kan-
didatų sąrašą sumokėta užstato 
suma.

Atrodytų šiokie tokie tramdo-
mieji marškinėliai. Užstato dy-
dis mums, savo darbu, uždirban-
tiems atlyginimus, lyg ir didelis. 
Tačiau sisteminėms politinėms 
partijoms, kurioms lengva ran-
ka pažeriama kiekvienai po ke-
lis milijonus iš biudžeto, vien už 

tai, kad jos patenka į Seimą, vi-
siškai nieko nereiškia. Pinigai 
tai ne savi, mokesčių mokėtojų. 
Kiekvieno mūsų. Vadinasi, už tai, 
kad būsime apgauti, patys dar ir 
susimokame. Dviguba apgavys-
tė vidury baltos dienos.

vargu, ar politiNį Melą 
pajėgtų sutraMdyti ir 

dideli piNigai

Šių metų vasario 5 d. Seimo 
narė Rima Baškienė užregistra-
vo Savivaldybių tarybų rinkimų 
įstatymo projektą, kuriuo siūlo 
asmenims, kurių pareigos nesu-
derinamos su Tarybos nario par-
eigomis, didinti rinkimų užstatą 5 
kartus t.y. iki 10 VMDU. Tai su-
darytų 6823,5 euro arba daugiau 
nei 23 560 litų. Tačiau ir vėl klau-
simas, ar partijas, besimaudan-
čias mokesčių mokėtojų piniguo-
se, tai sutramdytų? Manau, čia, 
apskritai, daugiau moralės ir pa-
dorumo klausimas. Pinigai ma-
žai kuo dėti. Čia man kažkaip pri-

apie šturmą ir jo dalyvius
ii. partijos ir toliau su rinkėjais žaidžia katę ir pelę: jaukas rinkimų sąrašuose 

brangesnis už bet kokią politinę moralę ir piniginius užstatus

Nukelta į 8 psl.
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Edmundas Gedvila

Laikas bėga nenumaldo-
mai, ir praeitis, kuri dabar labai 
nemėgstama arba iškraipoma, 
vis tolsta ir nyksta, lieka nuo-
traukose, filmuose, spektakliuo-
se, tik abejotinos vertės figūros, 
kurios, keičiantis visuomeninei 
santvarkai, kaip chameleonai 
keičia ne tik spalvą, bet tampa 
aršiausi naujų stabų garbinto-
jai. Tūkstančiai žmonių, dalyva-
vę kaitos procesuose, išlieka tik 
minios pavidalu prieš „žygdar-
bius“ atlikusius tautos gelbėto-
jus bei mulkintojus.

Vieną, išliekantį vis šešėlyje, 
bet daug nuveikusį pirmaisiais 
tikrosios Nepriklausomybės me-
tais, nepavargstantį ir iki šiolei, 
noriu jums pristatyti. Tai Gintau-
tas Brukas – tuometinio rajono 
valdytojo (atitikmuo – dabartinė 
administracijos direktoriaus pa-
reigybė) Vincento Pranevičiaus 
pirmasis pavaduotojas, žemės 
ūkio valdybos viršininkas.

Jeigu kam šiandien atrodo, 
kad Aukščiausiajai Tarybai - At-
kuriamajam Seimui paskelbus 
nepriklausomybę rajone įsivyra-
vo iškart tvarka ir ramybė, o kie-
kvienas jonavietis tapo taikus, 
viską suprantantis, einantis į de-
rybas, mandagus ir pasirengęs 
gyventi naujomis sąlygomis, 
taip, deja, nebuvo. Atgimimo vė-
jai kaip pavasarinė upė į kran-
tus išnešė šiukšles ir visą bru-
dą, taip atsitiko ir realiame 1990-
1995 metų gyvenime. Gintautui 
Brukui teko spręsti žemės ūkio 
problemas, spręsti tada, kada 
dar visa krūtine alsavo kolūkiai 
ir tarybiniai ūkiai, kada visiškai 
neaiški buvo Vilniaus ponų po-
zicija šiuo klausimu, nors, tei-
sybės dėlei, daug šūkaliojo, bet 
kaip ir šiandien, pagrindinių gai-
rių, kaip elgtis vietose, deja, ne-
buvo ir nėra. Pasipylė žemės 
„savininkai“ su savo reikalavi-
mais grąžinti žemę čia ir dabar, 
nors daugelio jų tėvai, seneliai 
prieškario Lietuvoje buvo užsta-
tę žemę bankams arba išvis ne-
turėjo reikiamų dokumentų, bet 
turėjo gerklę bei galimybę parė-

kauti (juk laisva Lietuva). Duris 
savivaldybėje koja atidarinėjo 
kas tik norėjo. Kažkaip staigiai 
dingo žmonių kultūra ir sampra-
ta apie logiką, iškeliant savas 
„problemas“.

Gintautas per tuos metus 
puikiai tvarkėsi, o dažnai man, 
kaip Tarybos pirmininkui (da-
bar – mero pareigybė) padėjo 
spręsti ir su jo tiesiogine tarny-
ba nesusijusius klausimus. Ne 
vieną kartą jam teko mane ly-
dėti į Rukloje įsikūrusią divizi-
ją pas generolą Staskovą, tuo 
metu derantis dėl divizijos kariš-
kių veiksmų, vienu ar kitu atve-
ju iškilus grėsmėms valstybėje, 
kartu ir savivaldybėje, kad išsi-
aiškintume tarpusavio pozici-
jas, nes tarp divizijos aukštų ka-
rininkų buvo ir nusiteikusių „ryž-
tingai“ tiek mano, kaip asmeny-
bės ir užimamų pareigų, atžvil-
giu, tiek ir Nepriklausomybės 
klausimu, nes mes, kaip rajono 
vadovai, atstovavome valdžios 
struktūrai pirmą kartą be visa-
žinančios partijos išrinkti visuo-
menininkai (partijos tik pradėjo 

kurtis). Pirmoji nepriklausomos 
Lietuvos nepriklausoma laisvų 
žmonių išrinkta rajono valdžia, 
dar rajono teritorijoje beesant 
okupacinei armijai.

Nepastebėjau, kad Gintau-
tas Brukas būtų persmelktas 
baimės ir gana ypatingomis są-
lygomis. Kaip pavyzdžiui, vi-
durnaktį buvo man paskambin-
ta, kad pašte gauta Vyriausybi-
nė telegrama. Nuėjus į paštą, 
toje Vyriausybinėje telegramo-
je buvo nurodyta tučtuojau per-
imti Jonavos karinio komisaria-
to dokumentaciją. Prikėliau Gin-
tautą, paprašiau, kad skubiai 
pasiimtų žmonių, prikėliau tele-
fonu ir karinio komisariato komi-
sarą ir, parodęs Vyriausybinę te-
legramą, paprašiau perduoti do-
kumentaciją. Komisaras pradėjo 
skambinti į Pabaltijo karinę apy-
gardą, o budėję karininkai davė 
mums suprasti, kad jiems labai 
niežti rankas mus paprasčiau-
siai nušauti. Faktiškai išgelbėjo 
per sekundę mus pasiekęs divi-
zijos vado pavaduotojo skambu-
tis, kad mes baigtume juokauti. 

Tuo metu kariškiai net negalvo-
jo iš Lietuvos pasitraukti, ir kari-
nio komisariato dokumentacijos 
vadinamas perėmimas buvo ne 
kas kita kaip provokacija, nuo 
kurios premjeras G. Vagnorius 
per Lietuvos televizijos vakaro 
žinias nusišalino, kaip šios pro-
vokacijos organizatorius, nors 
mes rankoje turėjom Vyriausybi-
nę telegramą su jo parašu. Bet 
mums su G. Bruku nuo to len-
gviau nebuvo.

Tai tik keletas aspektų, ku-
rie parodo su kokiais sunkumais 
ir provokacijomis mums tuo lai-
ku teko susidurti. Beje, iš nie-
ko buvo kuriama ir savivaldos 
struktūra.

Metai po metų, iš dalies sta-
bilizuojantis valstybės gyveni-
mui, daugelį, tarp jų ir Gintau-
tą, visuomeninė veikla nukreipė 
į savivaldybės esminių klausimų 
sprendimą. Manyčiau, ypatingai 
didelį indėlį Gintautas Brukas 
įnešė dirbdamas Jonavos r. sa-
vivaldybės Saugaus eismo ko-
misijos pirmininku ir Miesto rei-
kalų komiteto nariu (Miesto rei-
kalų komitetas, mano manymu, 
visą savivaldybės egzistavimo 
laiką dirbo geriausiai). Saugaus 
eismo komisija dirbo ne tik siū-
lydama nutiesti naujas gatves 
(Verbų gatvė), žiedines sankry-
žas, bet, išklausiusi gyvento-
jų pageidavimus, priėmė spren-
dimus panaikinti ar įrengti kelio 
ženklus, pagerinančius eismo 
sąlygas. Galbūt leidusius ir lei-
džiančius išsaugoti ne vieną gy-
vybę. Domėjosi gatvių apšvieti-
mu, mašinų stovėjimo prie dau-
giabučių aikštelėmis. Manau, 
ypatingai svarbu, kad komisijos 
darbą jos pirmininkas G. Brukas 
organizavo pastoviai. Nuolat iš-
klausydavo gyventojų skun-
dus bei pasiūlymus. Neužmirš-
davo ir su saugiu eismu susiju-
sių tarnybų, bendradarbiavo tiek 
su Kelių policijos, savivaldybės 
administracijos viešosios tvar-
kos skyriumi, Kauno regiono ke-
lių bei Jonavos filialo vadovais.

Ne mažą dėmesį skyrė vers-
lo plėtojimui. Siūlė suformuo-
ti laisvos žemės sklypus, kad 

įsigiję verslininkai galėtų plėto-
ti verslą. Savivaldybės Taryboje 
kaip Tarybos narys visada pasi-
sako už racionalų lėšų naudoji-
mą. Turi nemenką įtaką priimant 
vienokius ar kitokius sprendi-
mus. Nors ir priklauso Tarybos 
daugumai, kartais nuomonė iš-
siskiria, už sprendimus, kurie 
jam nesuprantami ir neūkiški, 
nebalsuoja, tuo sukeldamas ko-
legų nepagrįstus kaltinimus.

Būdamas uždarosios akci-
nės bendrovė „Jonavos paslau-
gos“ stebėtojų tarybos narys, 
deleguotas nuo savivaldybės 
Tarybos, negalėjo apsikęsti ma-
tydamas didžiulius darbo orga-
nizavimo trūkumus, tiesioginį pi-
nigų nurašymą nuo daugiabučių 
sąskaitų, neatliekant darbų arba 
prirašant darbo laiko valandų, 
pasistengė reorganizuoti visą 
šios įmonės valdymą, kas davė 
apčiuopiamų rezultatų, kurie ne-
išblėso ir šiandien, nors įmonė 
nebuvo iki galo pertvarkyta (ko-
kias užduotis asmeniškai aš bei 
Tarybos narys Gintautas Brukas 
buvome numatę). Sutrukdė da-
bartinio mero bei administraci-
jos direktoriaus požiūris.

Aktyviai, o ne tik sąrašuose, 
dalyvauja Jonavos r. verslininkų 
– darbdavių asociacijos veikloje. 
Išrinktas prezidiumo nariu.

Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų Jonavos filialo 
valdybos narys. Savivaldybės 
Taryboje taip pat netrūksta dar-
bų, kurių nesipurto. Dirba Kon-
trolės komitete, Antikorupcijos 
komisijoje. 

Pergirti nenoriu, bet mane 
imponuoja Gintauto Bruko ūkiš-
kos pažiūros, patyrimas politi-
nėje bei ūkinėje veikloje, ener-
gija visuomeniniame darbe, fak-
tiškai sprendžiant iškilusias pro-
blemas, atsižvelgiant į gyventojų 
pasiūlymus bei rekomendacijas.

Įvertindamas ir gerbdamas 
Gintauto Bruko savybes, siūly-
čiau gerbiamus rinkėjus atiduoti 
savo balsą už patyrusį, bet kuklų 
politiką bei visuomenininką Gin-
tautą Bruką, kuris yra įrašytas 
ketvirtuoju Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio sąraše Nr.26

Nebailus ir ūkiškas

Reprezentacinė mero dar-
bo dalis yra labiau matoma ži-
niasklaidoje, tačiau didesnį dė-
mesį reiktų skirti kitai – mažiau 
matomai, bet žymiai svarbesnei 
rajono gyventojams - tai vizitai 
į ministerijų, įvairių sostinės įs-
taigų, įmonių vadovų kabinetus, 
siekiant spręsti rajone vykstan-
čių projektų problemas, diskusi-
jos ir derybos su investuotojais, 
siekiant sukurti daugiau darbo 
vietų mūsų krašte. 

Tačiau vienas – lauke ne ka-
rys... Mus formuoja aplinka, su-
tikti žmonės, įvykiai. Esu nuo-
širdžiai dėkingas žmonėms, su 
kuriais kasdien dirbu, bendrau-
ju, būnu. Mano darbo tikslas – 
sutelkti žmones pagal jų suge-
bėjimus, įkvėpti bendrai veiklai. 
Tada – planuoti, analizuoti, or-
ganizuoti, patarti ir pareikalauti 
atskaitomybės. 

Mero veiklos efektyvumas 
priklauso ne tik kaip jis suge-
ba sutelkti Tarybos narius ben-
dram darbui, bet ir kokį admi-
nistracijos direktorių jis pasi-

rinks ir siūlys Tarybai patvirtin-
ti. Nuo administracijos direk-
toriaus profesionalumo, pasi-
tikėjimo darbuotojais, energi-
jos, veiklos skaidrumo priklau-
so pokyčiai rajone. Direktorius 
išstudijuoja ir pasirašo dešim-
tis dokumentų, kurie užveda 
ir palaiko rajono Savivaldybės 
administracijos, įstaigų, įmo-
nių, organizacijų veiklos me-
chanizmą, sudaro sutartis, gy-
vybiškai svarbias rajono pra-
monei, kultūrai, verslui bei kar-
tu su įvairių sričių specialistais 
sprendžia iškilusias proble-
mas. Administracijos direkto-
riaus rūpestis, kad visos inves-
tuojamos lėšos tarnautų krašto 
žmonėms.

Šiandien jonaviečiai turi 
galimybę išsirinkti puikią, są-
žiningą, profesionalią ir dar-
bingą komandą – gavęs rin-
kėjų pasitikėjimą ir tapęs ra-
jono meru, siūlyčiau Tarybai 
administracijos direktoriumi 
skirti dabartinį savivaldybės 

administracijos direktoriaus 
pavaduotoją Audrių Šulgą.

Šiuo vadovu pasitiki savi-
valdybės specialistai, rangovai, 
vykdę rajone statybos darbus, 
pagarbiai atsiliepia apie Au-
driaus reiklumą ir profesiona-
lumą. Rajono gyventojai Audrių 
žino kaip tolerantišką, žodžio 
besilaikantį ir visada proble-
mos sprendimą siūlantį vado-
vą. Ne kartą esame su Audriu-
mi diskutavę apie savivaldybės 
administracijos veiklos efekty-
vumo didinimą ir tam reikalin-
gus struktūrinius pokyčius. Tai 
sąžiningas ir atsakingas valsty-
bės tarnautojas.

Esu tikras, turėdami vietos 
gyventojų pasitikėjimą, Jona-
va gali tapti vienu geriausių Lie-
tuvos rajonų. Mūsų komandos 
darbas yra padėti žmonėms su-
sikurti tokį gyvenimą, apie kurį 
jie svajoja.

Kviečiu rajono gyventojus 
kovo 1-ąją dieną balsuoti už 
LR liberalų sąjūdį - ir viskas 
bus gerai!

liberalų sąjūdis – patikimi kolegos ir tvirtas  
pagrindas geresnei rajono ateičiai!

Atkelta iš 2 psl.

Audrius Šulga - Liberalų sąjūdžio kandidatas į savivaldybės 
administracijos direktoriaus pareigas

Politinė reklama. Užs. Nr. 11. Bus apmokėta iš Lietuvos Respublikos liberalų 
sąjūdžio Jonavos rajono rinkimų apygardos Nr. 10 kandidatų sąrašo sąskaitos.

Gintautas Brukas



8

UAB “VetPet LT” kolek-
tyvas džiaugiasi, kad 2015 
kovo 12 dieną į Jonavos ve-
terinarijos centrą atvyksta 
daugiametę darbo patirtį tu-
rintis veterinarijos gydytojas 
dr. Kamil Tomsa iš Šveicari-
jos! Vizito tikslas - padėti dia-
gnozuoti ir pritaikyti optima-
liausią gydymą itin sudėtin-
giems pacientams. 

„Jau ne pirmą kartą pas 
mus į svečius atvykstantis ko-
lega, vet. gyd. dr. Kamil Tom-
sa iš Šveicarijos, konsultuo-
ja vidaus ligų srityje itin sudė-
tingais atvejais. Kovo 12 dieną 
priimsime klientus, norinčius iš-
girsti objektyvią ir profesionalią 
nuomonę, esant rimtam susir-
gimui,“ - teigė UAB „VetPet LT“ 
klinikos direktorė Viktorija Lo-
kianskienė. 

VetPet klinikos gydytojai 

nuolatos bendradarbiauja su 
užsienio veterinarijos specia-
listais, stažuojasi įvairiose kli-
nikose už Lietuvos ribų, daly-
vauja tarptautiniuose kongre-
suose, tobulina žinias, semia-
si patirties dalyvaudami veteri-
narijos gydytojų tarptautiniuo-
se internetiniuose seminaruo-
se. Tarptautinis bendradarbiavi-
mas padeda siekti geresnių gy-
vūnų ligų gydymo rezultatų, tai-
kyti efektyviausius ir naujausius 
jų nustatymo metodus.

Dar viena džiugi žinia Jona-
vos veterinarijos centro klien-
tams! Šį pavasarį klinika įsigis 
skaitmeninį rentgeno aparatą, 
su kuriuo bus galima greičiau 
diagnozuoti įvairius susirgimus 
ir klientams nereikės važiuoti 
tirti savo gyvūnų į kitus miestus. 
Taip pat esant skubiems atve-
jams (įvairioms traumoms ir kt.) 
klinika turės visą reikiamą dia-

gnostinę įrangą vietoje.
„Mūsų VetPet klinikos ko-

manda 2014 m. spalio mėn. 
suorganizavo mokymus ne tik 
savo, bet ir kitiems Lietuvos 
veterinarijos gydytojams, ku-
rių metu dr. Kamil Tomsa aiški-
no apie rentgeno nuotraukų ver-
tinimo subtilybes. Taip pat vete-
rinarijos gydytojai šiuo metu to-
bulinasi užsienio šalių rentgeno 
teoriniuose ir praktiniuose semi-
naruose. Taigi būsimam darbui 
su rentgenu mes itin kruopščiai 
ir atsakingai ruošiamės “ - sakė 
vet. gyd. V. Lokianskienė.

Dr. K. Tomsa skaito paskai-
tas veterinarijos gydytojams 
įvairiomis vidaus ligų temomis 
(endokrinologija, rentgenologi-
ja, gastroenterologija, urologija, 
hematologija ir kt.) ne tik Lietu-
voje, bet ir kitose užsienio ša-
lyse.

DĖMESIO! Norėdami už-
registruoti savo gyvūną kon-
sultacijai mūsų klinikoje pas 
dr. K. Tomsą, prašome skam-
binti klinikos tel. 8 600 34409, 
nurodant gyvūno problemą ir 
gydytojo pavardę. Vietų skai-
čius ribotas. 

jonavos veterinarijos centras bendradarbiauja su veterinarijos 
gydytojais iš šveicarijos ir plečia paslaugų spektrą!

Vet. gydytojo K. Tomsa 
išsilavinimas:

1989-1995 – Studijos ve-
terinarijos ir farmakologijos 
universitete, Brno, Čekijos 
respublikoje.

1995-1996 – Studijos 
veterinarijos ir farmakologi-
jos universitete, radiologijos 
skyriuje, Brno, Čekijos res-
publikoje.

1997-2001 – Rezidentū-
ros studijos Ciuricho univer-
siteto smulkių gyvūnų klini-
koje. Ciurichas, Šveicarija.

2001-2002 – Studijos 
Džordžios universitete, ve-
terinarijos medicinos kole-
džo smulkių gyvūnų medi-
cinos skyriuje. Atėnai, Džor-
džija, Jungtinės Amerikos 
Valstijos.

Nuo 2002 m. iki dabar – 
privati vet. praktika smulkių 
gyvūnų veterinarijos kliniko-
je, Šveicarijoje.

mena Abraomo Kulviečio laikus, 
kai bažnyčia prasimanė pardavi-
nėti turtingiesiems indulgencijas, 
o gautais pinigais plėsti savo įta-
ką ir turtus.

R. Baškienės duomenimis, 
po 2007 m. savivaldybių tary-
bų rinkimų mandatų atsisakė 25 
proc. išrinktų Tarybų narių, 2011 
m. - 23 proc. išrinktų Tarybų na-
rių. Pagrindinė Tarybos nario 
mandato atsisakymo priežastis 
- Tarybos nario pareigų nesude-
rinamas su kitomis užimamomis 
pareigomis. 

"Peržiūrėjus 2015 m. kandi-
datų į savivaldybės tarybos na-
rius sąrašus, matyti, kad partijos 
į rinkimų sąrašų net pirmuosius 
dešimtukus ir vėl rašo asmenis, 
kurių pareigos nesuderinamos 
su savivaldybės tarybos nario 
pareigomis, ir kurių buvimas kan-
didatų sąraše yra naudingas tik jį 
įrašiusiai partijai, nes konkretaus 
asmens populiarumas paskatina 
rinkėjus balsuoti už kandidatą, 
nors šis net nesiruošia tapti Ta-
rybos nariu. Tai yra ne kas kita, 
kaip rinkėjų apgaudinėjimas, nes 
rinkėjas balsuoja už vienus as-
menis, o į Tarybą ateina dirbti kiti, 
mažesnį rinkėjų pasitikėjimą tu-
rintys asmenys", - sako projekto 
iniciatorė R. Baškienė. 

Ji atkreipia dėmesį, kad tie 
patys asmenys, kurių pareigos 
nesuderinamos su Tarybos na-
rio pareigomis (seniūnai, moky-
klų direktoriai, valstybės tarnau-
tojai), vėl rašomi į sąrašus, nors 
ankstesniuose savivaldybių ta-
rybų rinkimuose (2002 m., 2007 
m., 2011 m.) mandato iki pirmojo 

posėdžio jau buvo atsisakę. 
"Tai tampa negatyvia, nuolat 

besikartojančia rinkėjų apgaudi-
nėjimo praktika. Darytina išvada, 
kad dviejų VMDU dydžio užsta-
tas nėra pakankama kliūtis su-
stabdyti potencialius rinkėjų ap-
gaudinėtojus. Atsižvelgiant į tai, 
siūlome didinti užstatą ir numaty-
ti, kad jis būtų 10 VMDU, tikintis, 
kad tokia suma padės išvengti 
rinkėjų apgaudinėjimo, o asme-
nys, kurie bus išrinkti ir atsisakys 
Tarybos nario mandato iki pirmo 
Tarybos posėdžio, didesne suma 
papildys valstybės biudžetą. Te-
gul melas ir kainuoja brangiau.

Šiuose savivaldos rinkimuo-
se lieka tikėtis rinkėjų įžvalgumo 
ir nebalsavimo už tuos sąrašus ir 
tuos kandidatus, kurių pareigos 
nesuderinamos su Tarybos na-
rio pareigomis – kurie net neža-
da dirbti Tarybos nariais, o buvo 
sąmoningai įrašyti į partijų rinki-
mų sąrašus kaip rinkėjų vilioto-
jai“, - rašoma Seimo narės pra-
nešime žiniasklaidai.

kieNo pareigos 
NesuderiNaMos su tarybos 

Nario MaNdatu?

Savivaldybių tarybų rinki-
mų įstatymo 91 straipsnis „Par-
eigos, nesuderinamos su savi-
valdybės tarybos nario pareigo-
mis, ir išrinkto savivaldybės ta-
rybos nario mandato netekimas“ 
išsamiai paaiškina, kokiais atve-
jais tai nesuderinama: „Savival-
dybės tarybos nario pareigos yra 
nesuderinamos su Respublikos 
Prezidento, Seimo nario, Euro-
pos Parlamento nario, Vyriausy-

bės nario pareigomis, su Vyriau-
sybės įstaigos ar įstaigos prie 
ministerijos vadovo, kurio veikla 
susijusi su savivaldybių veiklos 
priežiūra ir kontrole, pareigomis, 
su Vyriausybės atstovo apskrity-
je pareigomis, su valstybės kon-
trolieriaus ir jo pavaduotojo par-
eigomis. Be to, savivaldybės ta-
rybos nario pareigos yra nesu-
derinamos su tos kadencijos sa-
vivaldybės mero politinio (asme-
ninio) pasitikėjimo valstybės tar-
nautojo pareigomis, su tos sa-
vivaldybės kontrolieriaus ar tos 
savivaldybės kontrolieriaus tar-
nybos valstybės tarnautojo par-
eigomis, su tos kadencijos savi-
valdybės administracijos direk-
toriaus ir jo pavaduotojo ar su 
tos savivaldybės administracijos 
valstybės tarnautojo ir darbuoto-
jo, dirbančio pagal darbo sutar-
tį, pareigomis, su tos savivaldy-

bės tarybos sekretoriato karjeros 
valstybės tarnautojo ar darbuo-
tojo, dirbančio pagal darbo sutar-
tį, pareigomis, su tos biudžetinės 
įstaigos, kurios savininkas ar vie-
nas iš savininkų yra savivaldybė, 
vadovo pareigomis, su tos viešo-
sios įstaigos, kurios savininkas 
ar vienas iš dalininkų yra savi-
valdybė, vienasmenio vadovo ir 
kolegialaus valdymo organo na-
rio pareigomis, su tos savivaldy-
bės įmonės vienasmenio vado-
vo ir kolegialaus valdymo organo 
nario pareigomis, su tos savival-
dybės kontroliuojamos akcinės 
bendrovės kolegialaus valdymo 
organo (valdybos) nario parei-
gomis arba su tos savivaldybės 
kontroliuojamos akcinės bendro-
vės vadovo pareigomis“.

Vyriausioji rinkimų komisi-
ja siekia atkreipti dėmes į keletą 
pavyzdžių:

koks Masalas paMėtėtas 
suvilioti joNaviečius?

Pareigos, nesuderinamos su 
savivaldybės tarybos nario parei-
gomis. Imkime ir panagrinėkime 
rinkimų sąrašus. 

Pavyzdžiu, Lietuvos social-
demokratų partijos sąrašo vien 
pirmajame vienuoliktuke įrašyti 
net keturi partinukai, kuriems pa-
tikėta ypatingai svarbi rinkėjų vi-
lioklių rolė:

1. Edmundas Mulokas – 
UAB „Jonavos autobusai“ di-
rektorius.

2. Birutė Gailienė – Jona-
vos rajono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus jaunimo rei-
kalų koordinatorė.

3. Asta Sivolovienė – VŠĮ 
Jonavos pirminės sveikatos 
priežiūros centro direktorė.

4. Eugenijus Sabutis – VŠĮ 
Jonavos greitosios medicinos 
pagalbos stoties direktorius.

Sakykim, jei Jonavos rajo-
no socialdemokratams pavyktų 
laimėti rinkimus, o administraci-
jos direktoriaus pareigas patikė-
tų dabartinam administracijos di-
rektoriui Jonui Klemensui Sun-
gailai, kuris įrašytas šios partijos 
rinkimų sąraše antruoju, vėl tek-
tų padėti Tarybos nario mandatą, 
ką padarė ir prieš ketverius me-
tus.

Lietuvos Respublikos libe-
ralų sąjūdžio pirmajame pen-
kioliktuke randame taip pat ketu-
ris asmenis, kurie įrašyti apgau-

Asmens einamos pareigos Nesuderi-
namos

Pastabos

Seniūnas Ne, nesu-
derinamos

Seniūnas – savivaldybės 
administracijos valstybės 
tarnautojas

Ūkvedys seniūnijoje, dirbantis 
pagal darbo sutartį

Ne, nesu-
derinamos

Bet kokie darbo ar tarny-
bos santykiai tiesiogiai su 
savivaldybės administra-
cija yra nesuderinami su 
tarybos nario pareigomis

Specialistas savivaldybės 
administracijoje

Ne, nesu-
derinamos

Mokyklos direktorius, jei mo-
kykla – viešoji įstaiga ar savi-
valdybės biudžetinė įstaiga

Ne, nesu-
derinamos

Nepriklausomai nuo to, ar 
savivaldybė viena yra VŠĮ 
dalyvis, ar tiki viena iš da-
lininkų.

Direktorius viešosios įstaigos, 
kurios dalininkai yra savival-
dybė ir Ūkio ministerija

Ne, nesu-
derinamos

UAB, kur savivaldybė turi 1/2 
akcijų, direktorius, valdybos 
narys

Ne, nesu-
derinamos

apie šturmą ir jo dalyvius
Atkelta iš 6 psl.

Vet. gyd. V. Lokianskienė su dr. K. Tomsa konferencijoje Lietuvoje

Dr. K. Tomsa lankėsi Jonavos veterinarijos centre

Jonavos veterinarijos centro organizuotas seminaras Lietuvos veterinarijos gydytojams rentgenologijos tema

Užs. Nr.5

Nukelta į 11 psl.
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Tokios mintys mane aplan-
kė neseniai dalyvaujant Jona-
vos kūno kultūros ir sporto cen-
tro (JKKSC) surengtoje tradici-
nėje, kartu pačioje geriausio-
je ir masiškiausioje, 2014 metų 
Jonavos rajono sportininkų pa-
gerbimo šventėje. Maloniai nu-
stebino šio centro veiklos apim-
tys, kultivuojamų sporto šakų 
įvairovė, pagerbimas tiek pa-
siekusių jau puikius rezultatus 

įvairiose sporto šakose, tiek ir 
visiškai jaunų, bet perspektyvių 
sportininkų.

Nuoširdžiai norėdamas pa-
gerbti bei pristatyti jonaviečiams 
visus, vertus tos pagarbos spor-
tininkus, bet, kaip visada, dėl 
vietos stokos tenka apsiriboti tik 
viena kita komanda arba atski-
ros sporto šakos atstovu. Ma-
nau, kad Kūno kultūros ir spor-
to centro administracija ateityje 

palaikys glaudžius ryšius ir tą in-
formaciją bus galima papildyti.

Tikrai būtina pažymėti, kad 
2014 m. Lietuvos moterų tinkli-
nio čempionate užimta pirmoji 
vieta nudžiugino ne tik tinklinio 
komandą „Achema – JKKSC“, 
bet ir šio sporto mėgėjus, jau-
nuosius tinklininkus ir sirgalius. 
Šios komandos vyriausioji tre-
nerė Jolita Kontvainienė, trene-
ris Saulius Matikonis, koman-
dos vadovas Vidas Makauskas 
ir Lietuvoje aukštumas pasieku-
sios komandos žaidėjos: Rai-
monda Strelkauskaitė, Inga Vai-
nilavičiūtė, Kamilė Mackelė, Vil-
tė Makauskaitė, Raminta Pe-
trauskaitė, Akvilė Kontvainai-
tė, Karolina Uvarovaitė, Ginta-
rė Mackevičiūtė, Oksana Ovči-
nikova.

Jonavos rajono 2014 m. po-
puliariausiu treneriu išrinktas 
sportinių šokių treneris Sergejus 
Jefimenka. Šio puikaus pedago-
go-trenerio pavardė iškilmėse 
buvo minima ne vieną kartą, ne 
vieną kartą jam teko lipti ir ant 
scenos priimti sveikinimus, gė-
les, dovanas. Beje, Jonavos ra-
jono 2014-ųjų sporto renginiu 
paskelbtos sportinių šokių var-
žybos „Bonus Kalėdos 2014“, 
surengtos to paties Sergejaus 
Jefimenkos.

Geriausiu metų treneriu pri-
pažintas – stalo teniso treneris 

Saulius Bureika. Geriausiu pra-
ėjusių metų sporto klubu nomi-
nuotas „Aero Gym“, vadovauja-
mas Jolantos Abramavičienės. 
Jeronimo Ralio gimnazija pripa-
žinta svetingiausia sporto moky-
kla (direktorius Arūnas Rimkus), 
o sportiškiausia mokykla – Se-
namiesčio gimnazija (direkto-
rė Rita Čiužienė), sportiškiausia 
mokytoja – Vyta Orlovienė.

Jonavos rajono 2014 m. ge-
neraliniu sporto klubų rėmėju 
nominuota Jonavos rajono savi-
valdybė (meras Mindaugas Sin-
kevičius), o dosniausiu sporto 
rėmėju – AB „Achema“ (gene-
ralinis direktorius Ramūnas Mi-
liauskas).

Kaip pažymėjo JKKSC direk-
torė Regina Stupurienė ir direk-
torės pavaduotoja Dalia Venc-
kevičienė, vienas iš svarbiausių 
Lietuvos sporto žaidynių užda-
vinių yra rengti sportininkų pa-
mainą šalies olimpinėms, sporto 
šakų nacionalinėms rinktinėms. 
Rajono sporto vadovės pasi-
džiaugė, kad talentingų sporti-
ninkų pamaina Jonavoje užde-
rėjo gausiai: stalo tenisas - Ri-
mas Lėsiv (1,2 vieta), Oskaras 
Šimelis (2 vieta), Rokas Bartu-
sevičius (2 vieta); boksas – Jo-
nas Janavičius (2 vieta), Nojus 
Eismontas (3 vieta), Edvinas 
Stonys (3 vieta), Evaldas Bal-
sys (1vieta), Nojus Kolosovas 

(3 vieta), Žygimantas Kalinaus-
kas (2 vieta), Edvinas Butkus (3 
vieta), Justas Grigaitis (2 vieta), 
Vasaris Statkevičius (3 vieta), 
Faustas Kinderevičius (1 vieta): 
lengvoji atletika – Gabija Galvy-
dytė (1 vieta) ir kiokušin karate – 
Donatas Širka (2 vieta). Šie visi 
išvardintieji – Lietuvos jaunučių 
sporto žaidynių prizininkai ir nu-
galėtojai.

Lietuvos jaunučių sporto žai-
dynių trenerių konkursų prizinin-
kais ir debiutantais tapo: Serge-
jus Jefimenka – sportiniai šo-
kiai (1 vieta), Ramūnas Kulbis 
– boksas (2 vieta) ir Alvidas Un-
čiūra – kiokušin karate. Jo treni-
ruojamas auklėtinis iškovojo si-
dabro medalį – puikus debiutas. 
Ką čia daugiau ir bepridursi.

Sportininkus bei šventės da-
lyvius pagerbė ir pasveikino 
sporto klubo „Akvaera“ šokių ko-
lektyvas, vadovaujamas Julijos 
Antanavičiūtės, malonaus tem-
bro dainininkė Karolina Jasiuly-
tė, sportinių šokių klubo „Bonus“ 
šokėjai, vadovaujami Sergejaus 
Jefimenkos, gatvės gimnastai. 
Smagiai nuteikė ir jaunojo bū-
gnininko Tomo Šniukštos muzi-
kinis pasveikinimas.

Belieka palinkėti ir šiemt 
sportininkams ir jų treneriams 
kuo geresnių rezultatų, o meni-
ninkams – kuo garsesnių plo-
jimų.

pagerbti geriausi rajono sportininkai

2014 metų geriausių sportininkų dešimtukas su treneriais ir šventės organizatoriais bei svečiais

Geriausiu praėjusių metų sporto klubu nominuoto „Aero Gym“ 
įkūrėja ir vadovė Jolanta Abramavičienė, sportiškiausios moky-
klos – Senamiesčio gimnazijos - direktorė Rita Čiužienė, geriau-
siu metų treneriu pripažintas Saulius Bureika ir sportiškiausios 
metų mokytojos titulą pelniusi Vyta Orlovienė

„Metų bite“ už nematomą popierinį ir atsakingą darbą tituluota Jonavos kūno kul-
tūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotoja moksleivių sportui Dalia Venckevi-
čienė (viduryje su gėlėmis)

Žaidynių prizininkai ir nugalėtojai su Lietuvos jaunučių sporto žaidynių tre-
nerių konkursų prizininkais – Sergejumi Jefimenka ir Ramūnu Kulbiu

Aerobinės gimnastikos klubo „Aero Gym“ sportinin-
kės pakerėjo sporto ir meno sintezės grožiu

Jonavos rajono 2014-ųjų sporto renginiu paskelbtos sportinių šo-
kių varžybos „Bonus Kalėdos 2014“, o kolektyvo vadovas Segr-
jus Jefimenka išrinktas praėjusių metų populiariausiu treneriu

Ri
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Edmundas Gedvila

Jeigu reikėtų diskutuoti, kas geriausiai atstovauja Lietuvai – tai 
išgirstume nuomonių įvairovę bei galbūt ir pyktį. Aukšti valstybės 
pareigūnai giliai įsitikinę, kad pagrindiniai veikėjai šioje srityje yra 
jie, nes apie juos sukasi žurnalistai, jie kalba įvairiuose tarptauti-
niuose renginiuose, jie žmonėms žada rojų žemėje, tik, žinoma, 
ateityje (dažnai iki visiškų nusikalbėjimų), jie leidžia milijonines pi-
nigų sumas ne valstybės įvaizdį pristatydami, o patys save. Tas 
pats ir žemesnėse valstybės valdymo grandyse.

O mano nuomone, geriausiai valstybę pristato sportininkai, kul-
tūros ir meno žmonės, pramonės, žemės ūkio subjektai. Tai jais 
domisi ir jiems ploja tūkstančiai žmonių. Skambant mūsų valsty-
bės himnui, pakeliama vėliava, įžymių sportininkų vardai susieja-
mi su Lietuvos vardu, garsūs režisieriai, orkestrai, solistai pripil-
do garsiausias ir lankomiausias koncertų ir teatrų sales. Lietuvos 
įmonių, žemdirbių išaugintas ir pagamintas produktas puikuojasi 
ne tik parodose, bet ir parduotuvėse, kur visada rasi užrašą – pa-
gaminta Lietuvoje.

Bet šiandien apie sportą. Galima užduoti sau klausimą, o kur 
pradžia? Mano manymu sportininko kelio pradžia – tai mokykla, iš 
kur sueina į miestų, rajonų kūno kultūros centrus (nesvarbu, kaip 
jie kur vadintųsi) gležnučiai želmenėliai, čia jie auginami, puoselė-
jami, treniruojami dažnai už menką atlygį (o kartais ir be jo). Tai jie 
būsimi mūsų tikrieji šalies pasiuntiniai.
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UAB „Baldai Jums“ - nuo-
lat ieško išskirtinumo tarp 
Europos gamintojų ir pirkė-
jams siūlo tai, ko negali pa-
gaminti dažnas vakarietis. 

Siekdama ne tik pateisin-
ti prestižinių mažmeninių tinklų 
lūkesčius, bet ir juos pradžiu-
ginti naujovėmis, įmonė kas-
met investuoja į naujas techno-
logijas ir tobulina savo gamy-
bos procesus. Bendrovėje sė-
kmingai vykdomas investicinis 
projektas Nr. S-VP2.2.1-ŪM-
06-K-02-009, kuriuo siekiama 
naujomis technologijomis atlik-
ti sudėtingas medienos apdir-
bimo operacijas ir įvykdyti šiuo-
laikinio dizaino sprendimus. Šis 
projektas įmonei atveria kelią į 
naujas rinkas ir sukuria sąlygas 
tobulėti.

Šio projekto įgyvendini-
me žengtas dar vienas žings-
nis ir pagal vykdomą investici-

nį projektą Nr. S-VP2.2.1-ŪM-
06-K-02-009 įsigytas ir sumon-
tuotas naujas programuoja-
mas medienos apdirbimo cen-
tras „Homag“. Šiame įrenginy-
je sumontuota pati moderniau-
sia medienos baldų pramonės 
įrengimuose naudojama pasku-
tinės kartos išmanioji valdymo 
sistema „Power Touch“. Visa 
staklių valdymo sistema su-
koncentruota dideliame lietimui 
jautriame ekrane. Visos sta-
klių funkcijos yra valdomos tie-
siog aktyvuojant jas piršto lie-
timu monitoriaus ekrane. Šia-
me įrenginyje taip pat įdiegtos 
naujos “pagalbos” ir “padėjė-
jo” funkcijos. Šios funkcijos pa-
lengvina darbą, o standartizuoti 
operaciniai elementai ir progra-
miniai moduliai užtikrina, kad 
staklės turėtų paprastą valdy-
mo koncepciją. Įdiegta ir nau-
jausia projektavimo ir staklių 
darbo programavimo programi-

nė įranga „WoodWop“. Ši pro-
graminė įranga leidžia naudotis 
visiškai naujomis trimačio ap-
dirbimo programavimo galimy-
bėmis. Jei anksčiau kiekviena 
įrankio eiga būdavo nubrėžia-
ma atskiru kontūru, tai su nauja 
programa pasirenkamas visas 
apdirbimo objektas ir visi įran-
kio judesiai yra apskaičiuojami 
automatiškai. 

Įdiegtos naujos technolo-
gijos leidžia įmonei tapti kon-
kurencinga dizaino, kokybės 
ir kainų atžvilgiu. Šiuolaikinė-
je, nuolat kintančioje techno-
logijų aplinkoje, technologinės 
plėtros veikla yra labai svarbi. 
Įgyvendinusi šį projektą įmonė 
(įsigijo keturis įrenginius) pra-
dėjo gaminti sudėtingus, di-
desnės pridėtinės vertės gami-
nius ir juos eksportuoti į Angli-
ją. Įmonė, uždirbdama pelną ir 
sukurdama naujas darbo vie-
tas, prisidės prie bedarbystės 
mažininio Jonavos rajono savi-
valdybėje. 

Nijolė Meškauskienė
UAB „Baldai Jums“ fi nansų 

direktorė, projekto vadovė
Užs. Nr. 3

Modernus hoMag cNc - galimybė 
gaminti įmantraus dizaino baldus 

Projekto vadovė Nijolė Meškauskienė ir CNC operatorius Ričardas Mieliauskas

Vadovaujantis Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės 2013 m. 
gegužės 22 d. nutarimo Nr. 438 
„Dėl ypatingos Valstybinės svar-
bos projekto „Rail Baltica“ Eu-
ropinio standarto geležinkelio li-
nijos Kaunas–Lietuvos ir Latvi-
jos valstybių siena specialiojo 
plano rengimo pradžios ir Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimo 
Nr. 1195 „Dėl europinio standarto 
geležinkelio linijos nuo Kauno iki 
Lietuvos ir Latvijos valstybių sie-
nos tiesimo parengiamųjų dar-
bų plano patvirtinimo“ 1 punktu 
„pradėti rengti ypatingos valsty-
binės svarbos projekto „Rail Bal-
tica“ Europinio standarto gele-
žinkelio linijos Kaunas–Lietuvos 
ir Latvijos valstybių siena specia-
lųjį planą“, Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2013 m. gruodžio 
18 d. nutarimu Nr. 1274 „Dėl Lie-
tuvos Respublikos Vyriausybės 
2012 m. rugsėjo 26 d. nutarimo 
Nr. 1195 „Dėl europinio standarto 
geležinkelio linijos nuo Kauno iki 
Lietuvos ir Latvijos valstybių sie-
nos tiesimo parengiamųjų darbų 
plano patvirtinimo“ pakeitimo“ 
patvirtinto europinio standarto 
geležinkelio linijos nuo Kauno iki 
Lietuvos ir Latvijos valstybių sie-
nos tiesimo parengiamųjų darbų 
plano 7 priemone (nurodyta, jog 
atsakinga institucija yra LG pa-
gal SM įgaliojimą ir įvykdymo ter-
minas – 2015 m. gruodžio 31 d.) 
ir Lietuvos Respublikos susisie-
kimo ministro 2013 m. liepos 10 
d. įsakymu Nr. 3-371 „Dėl Euro-
pinio standarto geležinkelio lini-
jos nuo Kauno iki Lietuvos ir La-
tvijos valstybių siena specialio-
jo plano planavimo darbų pro-
gramos patvirtinimo“ patvirtinta 
specialiojo plano planavimo dar-
bų programa (http://www.sumin.
lt/files/uploads/Isakymai/Isaky-
mas.pdf), skelbiama apie Europi-
nio standarto geležinkelio linijos 
Kaunas–Lietuvos ir Latvijos vals-
tybių siena specialiojo plano ren-
gimo pradžią.

Planavimo tikslai: Pareng-
ti specialųjį planą ir parinkus racio-
naliausią europinio standarto gele-
žinkelių linijos trasą sujungti Baltijos 
šalis su kitomis ES valstybėmis na-
rėmis.

Planavimo uždaviniai:
1. Atlikti žvalgybinius inžineri-

nius geologinius ir geotechninius ty-
rimus, vadovaujantis statybos tech-
niniu reglamentu STR 1.04.02:2011 
„Inžineriniai geologiniai ir geotech-
niniai tyrimai“, patvirtintu Lietuvos 
Respublikos aplinkos ministro 2011 
m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-
1053 „Dėl statybos techninio regla-
mento STR 1.04.02:2011 „Inžineri-
niai geologiniai ir geotechniniai ty-
rimai“ patvirtinimo“, įvertinti geologi-
nių sąlygų tinkamumą statybos są-
lygų pagrindimui ir atlikti kitus tyri-
mus pagal poreikį (archeologinius 
ir kt.). 

2. Atsižvelgiant į Europinio stan-
darto geležinkelio linijos Kaunas–
Lietuvos ir Latvijos valstybių siena 
strateginio pasekmių aplinkai ver-
tinimo (toliau – SPAV) ataskaitos 
išvadas ir planavimo uždavinių 1 
punkte nurodytų tyrimų rezultatus, 
atlikti SPAV Pasvalio rajono savival-
dybės ir Jonavos rajono savivaldy-
bės teritorijose (ir kitų teritorijų pa-
gal SPAV subjektų vertinimo išva-
das), siekiant parinkti optimalias tra-
sos alternatyvas ir nustatyti geriau-
sią alternatyvą.

3. Parengti planuojamos terito-
rijos plėtros koncepciją, kuriai raš-
tu turi pritarti planavimo organizato-
rius, pristatyti plėtros koncepciją vie-
šai, su ja supažindinti visuomenę.

4. Atlikti plėtros koncepcijos ne-
priklausomą profesinį vertinimą.

5. Išnagrinėti miško žemės pa-
vertimo kitomis naudmenomis ir 

valstybinės reikšmės miško plotų 
tikslinimo poreikius.

6. Suformuoti naujus žemės 
sklypus ir parengti konkrečius eu-
ropinio standarto geležinkelių linijos 
Kaunas–Panevėžys–Lietuvos ir La-
tvijos valstybių siena tiesimo spren-
dinius.

7. Atsižvelgiant į planavimo už-
davinių 2 ir 4 punktuose nurody-
tų vertinimų rezultatus ir specialiojo 
plano konkrečius sprendinius rezer-
vuoti teritorijas europinio standar-
to geležinkelių linijai Kaunas–Pane-
vėžys–Lietuvos ir Latvijos valstybių 
siena tiesti. 

8. Nustatyti planuojamos terito-
rijos naudojimo, tvarkymo ir apsau-
gos priemones ir kitus reikalavimus.

9. Nurodyti specialiąsias žemės 
naudojimo sąlygas.

10. Suplanuoti europinio stan-
darto geležinkelių liniją Kaunas–Pa-
nevėžys–Lietuvos ir Latvijos vals-
tybių siena, kuri atitiktų ES techni-
nės sąveikos specifi kacijų ir Lietu-
vos Respublikos teisės aktų reika-
lavimus ir vežimų poreikius, didintų 
atskirų transporto šakų tarpusavio 
sąveiką, siekiant sudaryti palankias 
sąlygas gamybos ir paslaugų sekto-
rių plėtrai, būtų susijusi su gretimų 
teritorijų planuojama plėtra ir šių te-
ritorijų planavimo dokumentų spren-
diniais.

11. Užtikrinti priemonių, didinan-
čių eismo saugą, įgyvendinimą ir 
mažinti neigiamą transporto povei-
kį aplinkai. 

12. Atlikti planuojamos ūkinės 
veiklos poveikio aplinkai vertinimą, 
vadovaujantis Lietuvos Respublikos 
planuojamos ūkinės veiklos povei-
kio aplinkai vertinimo įstatymo rei-
kalavimais.

Planavimo terminai: 2014-11-
27 – 2015-12-15

Specialiojo plano organizato-
rius: Lietuvos Respublikos susisie-
kimo ministerija, Gedimino pr. 17, 
LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 
239 3941; +370 5 239 3942, fakso 
Nr. +370 5 212 4335. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ pa-
gal, Lietuvos Respublikos susisie-
kimo ministro 2012 m. spalio 16 d. 
įsakymu Nr. 3-672 „Dėl įgaliojimo 
AB „Lietuvos geležinkeliai“ suteiki-
mo“, suteiktus įgaliojimus, juridinio 
asmens kodas 110053842, regis-
truota adresu Mindaugo g. 12, LT-
03603, Vilnius, tel. Nr. +370 5 269 
2888; +370 5 269 3283, fakso Nr. 
+370 5 269 2665, el. paštas: rail-
baltica@litrail.lt; v.griganaviciute@
litrail.lt; s.poskus@litrail.lt, interne-
to svetainės adresas www.rail-bal-
tica.lt.

Specialiojo plano rengėjas: 
URS Infrastructure & Environment 
UK Limited, atstovaujama URS Inf-
rastructure & Environment UK Limi-
ted fi lialo Lietuvos Respublikoje, ju-
ridinio asmens kodas 300104532, 
registruota adresu Vytenio g. 9, LT-
03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 5 260 
88 95; +370 645 51818, fakso Nr. 
+370 5 233 15 74, fi lialo direktorius 
Vitalij Vilesko, el. paštas vitalij.viles-
ko@urs.com, interneto svetainės 
adresas www.publicity.lt.

Planavimo pasiūlymų pateiki-
mo tvarka: Pasiūlymus dėl specia-
liojo plano projekto visuomenė gali 
teikti planavimo organizatoriui raš-
tu per visą teritorijų planavimo do-
kumento rengimo laikotarpį iki vie-
šo susirinkimo ir jo metu, taip pat 
konsultavimosi metu. Kontaktinis 
asmuo – Mantas Kaušylas, tel. Nr. 
+370 5 2608895, fakso Nr. +370 5 
233 1574, el. paštas mantas.kausy-
las@urs.com.

Pastaba: Apie konsultavimąsi 
su suinteresuota visuomene, susi-
pažinimą su parengta planuojamos 
teritorijos koncepcija ir su parengto 
specialiojo plano sprendiniais bus 
informuoti papildomais skelbimais, 
vadovaujantis teisės aktų nustaty-
ta tvarka. 

Užs. Nr.4

pradedaMas reNgti europiNio staNdarto 
geležiNkelio liNijos kauNas–lietuvos ir latvijos 

valstybių sieNa specialusis plaNas

Optikos salonas soNiNeta
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
Dirba darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.
Visą vasario mėnesį
Visiems akinių lęšiams 
(“stiklams”) – 25 %
Rėmeliams – 30-60% nuolaidos 
Akių diagnostika, akispūdžio matavimas, krislo šalinimas, akių du-
gno tyrimas, profi laktinis patikrinimas, regėjimo nustatymas, akinių 
bei kontaktinių lęšių parinkimas.
Pas akių gydytoją pageidautina išankstinė registracija 
tel.: 53021, 8-656 09224
Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną 14 – 18 val. 

AKCIJA! Visą vasario 
mėnesį - 40% nuolaida 

kolageno lempoms 

Laukiame Jūsų:
I – V 9-20 val.
VI – 10-18 val.
Chemikų g. 35, Jonava.
Tel. (8-349) 55144

Mob. 8-605 86422
Soliariumų studija – 
Grožio salonas

A.ŠIMKAUS KLINIKA
TEIKIA išblaivinimo pas-

laugas.
GYDO skydliaukės maz-

gus (be operacijos), širdies 
ritmo sutrikimus, hipertoniją, 
reumatą, sąnarių ligas, nutu-
kimą.

ATLIEKA echoskopiją.
Tel.: 50570, 8-674 50862

DIENINĖS IR NAKTINĖS 

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A), 
tel. 8-641 50677.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės
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giedrius savickas, arūnas 
sakalauskas ir darius Meškauskas 

komedijoje „Menas“ 
Komedija „Menas“ - tai spektaklis apie draugystę, apie tokius 

atrodytų neišskiriamus, nors ir labai skirtingus draugus, kuriuos 
Dainiaus Kazlausko pastatyme įkūnija Arūnas Sakalauskas (Ser-
žas), Darius Meškauskas (Markas) ir Giedrius Savickas (Ivanas). 
Spektaklyje veiksmas ir sukasi apie tris penkiolika metų pažįsta-
mus draugus ir vieną baltą bei labai brangų paveikslą. Vienas iš 
draugų trijulės vardu Seržas, įsigijęs 200 000 Prancūzijos frankų 
kainavusį paveikslą, įžiebia nuoskaudą ir pyktį savo draugo Marko 
sieloje. Trečiojo draugo Ivano bandymai delikačiai užglostyti nesu-
tarimus ne tik kad nenuramina užvirusio konflikto, bet net atvirkš-
čiai, įpila dar daugiau alyvos į jį. Ilgaamžės draugystės tvirtumas 
smarkiai susvyruoja. 

Neretas žiūrovas stebėdamas spektaklį pajus „Meno" herojuo-
se atpažįstąs save ar savo draugus – kartais viename jų, o kar-
tais po truputį visuose. Per humoro prizmę „Menas" kartais net iki 
skausmo įtaigiai atskleidžia draugystės, o ir paties gyvenimo sub-
tilybes. Draugystės, kuri ne ką mažiau ypatingas dalykas nei meilė 
ir, kurios puoselėjimas bėgant metams – nepaprastas uždavinys.

Komedija „Menas“ su vienais garsiausių Lietuvos aktorių 
- Jonavos kultūros centre vasario 27 d. 18 val. Bilietų kaina: 
9 € (31,08 Lt)

„Dainuoti su gyvai grojančia 
grupe yra nepaprastas malonu-
mas. Tai išskirtinės akimirkos ir 
man, ir muzikantams, ir neabe-
joju, visai publikai“, − sako ak-
sominio balso savininkė Inga 
Valinskienė. 

Ingos Valinskienės koncerte 
skambės puikiai jos gerbėjams 
ir visai Lietuvai žinomos ir po-
puliarios dainos, taip pat kūri-
niai iš naujausio atlikėjos albu-
mo „Mūsų meilė – mūsų turtas“. 
Kaip visada nuoširdi ir atvira 
savo klausytojams Inga su ne-
kantrumu laukia susitikimo su 
jais ir žada daug šiltų akimirkų, 
sušildysiančių šaltą rudens va-
karą. 

„Labai džiaugiuosi galėda-
ma savo gerbėjams koncertuo-
ti ne tik televizijos ekrane, bet 
ir koncertų salėse. Kai galiu 

žiūrėti jiems akis, jausti artimą 
ryšį, atiduoti save. Mano dainos 
kaip ir visada – iš visos širdies 
skirtos jiems. Jos jausmingos 
ir kalba apie tai, kas mums vi-
siems svarbiausia – apie gyve-
nimą, meilę – ir laimingą, ir liū-
dną. Koncerte mes dainuojame 
drauge ir išgyvename dainomis 
papasakotas istorijas“, − jaus-
mingai pasakoja Inga. 

Geriausių Ingos Valinskie-
nės dainų gyvo garso koncer-
te atlikėjai talkins grupė „Ali-
bi“, kurią sudaro profesionalūs 
ir gerai žinomi muzikantai: Vir-
gilijus Butkevičius – gitara, Vy-
tautas Mundinas – mušamieji, 
Audrius Jonaitis – klavišiniai, 
Arūnas Armonas – bosinė gi-
tara. Virgilijus Butkevičius taip 
pat atliks savo žinomiausias 
dainas „Tu mano žmona“, „At-

verkime meilei duris“, "Aš ne-
žinau" ir kt.

Inga Valinskienė – viena 
garsiausių Lietuvos dainininkių, 
filmų garsintoja, aktorė, dainų 
tekstų ir muzikos kūrėja. Išleisti 
šeši dainininkės muzikos albu-
mai, net trys iš jų buvo platini-
niai, o Ingos dainos nuolat pui-
kuojasi grojamiausių radijo dai-
nų topuose. 

Inga kuria vaidmenis miu-
zikluose, TV serialuose, veda 
televizijos laidas, dalyvavo ir 
įspūdingus pasirodymus kūrė 
televizijos šokių projekte. 

Ingos Valinskienės ir gru-
pės „Alibi“ gyvo garso kon-
certas Jonavoje – kovo 12 d. 
18 val. Bilieto kaina 10 Eur 
(34,53 Lt). 

Maloniai kviečiame pra-
leisti laiką kartu.

jonavoje - ingos valinskienės ir grupės  
„alibi“ gyvo garso koncertas 

lės būdu suvilioti rinkėjus:
1. Juozas Plukys – Kulvos 

seniūnas.
2.Lina Galvydytė - Jona-

vos rajono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vyriausioji 
specialistė.

3. Justas Budriūnas - Jona-
vos rajono savivaldybės admi-
nistracijos Teisės skyriaus ve-
dėjas.

4. Irena Kuršatienė – Šilų 
seniūnė.

Tėvynės sąjungos – Lie-
tuvos krikščionių demokratų 

sąrašo pirmajame penkioliktuke 
taip pat keturi kandidatai į Jona-
vos rajono savivaldybės tarybą, 
kurių pareigos nesuderinamos 
su Tarybos nario pareigomis:

1. Aldona Balutienė – VŠĮ 
Jonavos ligoninės direktorė

2. Darius Mockus – Jona-
vos r. Ruklos J. Stanislauko 
pagrindinės mokyklos direk-
torius

3. Gintas Jasiulionis – Ru-
klos seniūnas

4. Irena Pratkelienė – Jona-
vos r. savivaldybės visuome-
nės sveikatos biuro l.e.p. di-
rektorė

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos pirmajame dešimtuke 

rinkėjų vilioklio vaidmenį patikėjo 
vieninteliam Gintautui Kaišai – 
UAB „Jonavos paslaugos“ di-
rektoriui. 

Darbo partijos, partijos „Tvar-
ka ir teisingumas“ ir Lietuvos lais-
vės sąjunga (liberalai) sąrašuose 
masalo nerasta.

Pabaigai retorinis klausimas. 
Kokių pažadų tesėjimo galima ti-
kėtis iš minėtų partijų, jei net rin-
kimų sąrašus sudaro su dings-
timi apgauti rinkėjus. Apie kokią 
politinę moralę, kultūrą, politinių 
partijų ir rinkėjų pasitikėjimą ir pa-
dorų susikalbėjimą galima kalbė-
ti, jei partijos su rinkėjais, net nuo 
pačios rinkimų užuomazgos, už-
siprogramuoja žaisti katę ir pelę? 

Vyriausioji rinkimų komisija 
iš rinkimų sąrašų išbraukė be-
veik 300 kandidatų į savivaldy-
bių tarybų narius, nuslėpusių, 
kad buvo teisti. Tarp jų - ir 5 kan-
didatai į Jonavos rajono savival-
dybės tarybą: iš Darbo partijos 
sąrašo išbraukti du kandidatai – 
Daiva Dodikaitė ir Česlovas Ko-
lojanskas, partijos „Tvarka ir tei-
singumas“ sąrašas sutrumpė-
jo taip pat dviem kandidatais – 
išbraukti Diana Marcinauskie-
nė ir Michailas Zujevas, iš Lie-

tuvos Respublikos liberalų sąjū-
džio kandidatų išbrauktas Erlan-
das Petrauskas.

Kai kurie kandidatai teigė 
buvę suklaidinti pažymų apie 
išnykusį teistumą, todėl nenu-
rodė, kad buvo teisti. Savival-
dybių tarybų rinkimų įstatymas 
numato, kad kandidatas turi 
nurodyti anketoje, jei po nepri-
klausomybės atkūrimo Lietu-
vos ar užsienio valstybės teis-
mo įsiteisėjusiu nuosprendžiu 
buvo pripažintas kaltu dėl nusi-

kalstamos veikos. Teistumą dėl 
sunkaus ar labai sunkaus nusi-
kaltimo padarymo reikia nuro-
dyti be išlygų. 

Penki kandidatai į Jonavos 
rajono savivaldybės tarybą – Ar-
vydas Balčiūnas, Birutė Gailie-
nė (abu įrašyti į LSDP sąrašą), 
Arvydas Gasys (Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjunga), Darius 
Didžbalis (Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdis) ir Linas Bendi-
kas (Darbo partija) - savo anke-
tose nurodė, kad buvo teisti.

ii. partijos ir toliau su rinkėjais žaidžia katę ir 
pelę: jaukas rinkimų sąrašuose brangesnis už bet 

kokią politinę moralę ir piniginius užstatus
Atkelta iš 8 psl.

iii. penkiems jonaviečiams rinkimai jau baigėsi 

Visa informacija apie par-
duodamą nekilnojamąjį turtą 
(NT) www.joneda.lt

UAB “Joneda” šiuo metu 
siūlo išsirinkti pirkti 

iš 78 įvairios paskirties ne-
kilnojamojo turto objektų:

1 kamb. 
10 butų – kaina nuo 3 765 € 

(13 000 Lt) iki 13 033 € (45000 
Lt)

1,5 kamb. 
1 butas – kaina nuo 8 978 € 

(31 000 Lt) 
2 kamb. 
10 butų – kaina nuo 5 500 € 

(18 990 Lt) iki 22 011 € (76000 
Lt)

3 kamb. 
10 butų – kaina nuo 17 088 

€ (59 000 Lt) iki 33 596 € (116 
000 Lt)

4 kamb. 
2 butai – kaina nuo 17 400 

€ (60 079 Lt) iki 21 721 € (75 
000 Lt)

Namai 
2 – kaina nuo 30 410 € (105 

000 Lt) iki 32 437 € (112 000 Lt)
Sodybos 
4 – kaina nuo 20 000 € (69 

056 Lt) iki 34 754 € (120 000 Lt)
Sodai 
15 – kaina nuo 5 792 € (20 

000 Lt) iki 13 612 € (47 000 Lt)
Sklypai 
8 skl. gyvenamosios pa-

skirties – kaina nuo 237 € (818 
Lt) iki 1651 € (5700 Lt) už arą

14 skl. žemės ūkio paskir-
ties – kaina nuo 64 € (220 Lt) 

iki 446 € (1538 Lt) už arą
Komercinės paskirties sta-

tinys 
Kaina 173 772 € (600 000 

Lt) 
Gamybinės paskirties sta-

tinys 
Kaina 43 443 € (150 000 Lt) 

Išsami inf. apie parduo-
damus objektus tel.: 54607, 
8-612 11896; 8-655 54404, 
www.joneda.lt

darius ir girėNas per atlaNtą skrido

Vaidina Mantas 
Stonkus, Justinas 
Jankevičius, Rasa 
Marazaitė. Režisie-
rius Kostas Smori-
ginas. Pjesės auto-
rius Sigitas Paruls-
kis. Dekoracijų auto-
rius Gintaras Maka-
revičius

Palikite istorijos vadovėliams ir bibliotekų pelėms viską, ką 
iki šiol buvote skaitę apie Lietuvos didvyrius Steponą Darių 
ir Stasį Girėną. Tikrų herojų legendos yra gyvos, o tikri hero-
jai pirmiausiai yra žmonės. Jie neatsparūs kuriozams, kuriuos 
kartais iškrečia gyvenimas, moteriškiems kerams ir kaip kie-
kvienas iš mūsų trokšta pakilti virš pilkos kasdienybės. Bet ar 
kada susimąstėte apie tai, iš piniginės traukdami melsvą ban-
knotą su garsiųjų lakūnų atvaizdais?..

„Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“ – tikrais faktais ir iš-
galvotais nuotykiais paremta provokacija, kuri nepaliks abejin-
go nei jauno, nei brandaus amžiaus žiūrovo. Spektaklis - ko-
medija „Darius ir Girėnas per Atlantą skrido“ Jonavos kul-
tūros centre – kovo 4 d. 18 val. Bilieto kaina 9; 12, 15 Eur.

MeNo galerija  
„hoMo ludeNs“

Šiuo metu eksponuoja-
ma A. Kuliešio portretinių foto-
grafijų paroda „Kūrėjų veidai“. 
Paroda veiks iki vasario 24 d.

Vasario 27 d. 18 val. L. 
Alekseiko personalinės tapy-
bos darbų parodos atidary-
mas.

Kovo 3 d. 11 val. Lietuvos 
vaikų ir moksleivių – lietuvių 
liaudies kūrybos atlikėjų – kon-
kurso „Tramtatulis“ rajoninis 
turas. Renginys nemokamas.

Kovo 7 d. 13 val. Eduka-
ciniai tapybos užsiėmimai, 
pageidaujantiems įgyti tapy-
bos meno pradmenų (moky-
mai skirti asmenims nuo 25 m. 
amžiaus).

didžioji salė
Vasario 25 d. 18 val. Už-

sienio magijos meistrų šou 
(Ukraina). Bilietų kaina – 4 
Eur/13,81 Lt, 6 Eur/20,72Lt ir 
8 Eur/27,62Lt.

Kovo 6 d. 18 val. TV pro-
jekto „Lietuvos balsas“ daly-
vių koncertas. Bilietų kaina – 
6 Eur/20,72Lt, 7 Eur/24,17 Lt 
ir 9 Eur/31,08 Lt.

Kovo 7 d. 14 val. Kultūros 
centro moterų choro „Guoba“ 
jubiliejinis koncertas. Daly-
vauja Kauno ir Palangos cho-
rai. Renginys nemokamas. 

Kovo 12 d. 18 val. I. Va-
linskienės gyvo garso kon-
certas su grupe „Alibi“. Bilieto 

kaina – 10 Eur/34,53 Lt.
Kovo 13 d. 18 val. L. Mi-

kalausko koncertas. Bilie-
tų kaina – 7 Eur/24,17 Lt ir 9 
Eur/31,08 Lt.

Kovo 16 d. 18 val. „Do-
mino“ teatro spektaklis „Tes-
tosteronas“. Bilietų kaina – 
9 Eur/31,08 Lt, 12 Eur/41,43 
Lt, 15 Eur/51,79 Lt ir 17 
Eur/58,70 Lt.

Išsamesnė informacija 
www.jkc.lt

Kas? Kur? Kada?

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

Sąžininga ir profesionali 
pagalba perkant, 
parduodant. Sutvarkome 
visus sandoriui 
reikalingus dokumentus.

Laima  
Kovalenkovienė
Tel.: 54607, 
8- 655 54404

Vanda Rameikienė
Tel.: 54607;
8-612 11896

Kovo 17 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
Kauno Sveikatos universiteto klinikų gydytojas urolo-

gas, medicinos mokslų daktaras, docentas Darijus Skau-
dickas konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo 
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, 
sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skaus-
mingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos 
metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turin-
čius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir potenci-
jos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jei-
gu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nu-
kreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo centruose. Iš-
samesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 
arba 8-685-48050                       Užs. Nr. 40
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 200 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

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys 

Jonalaukio g. 16 Tel. 8-699 
69731, (8-349) 50005

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

    

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

baigėsi jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? autoservisas viską 
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už jus. 
NeMokaMas variklio alyvos keitiMas (perkant alyvą ir fi ltrą pas mus)

MALKOS
Tel. 8 635 54215

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

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

Tel. 8 672 34241

VETERINARIJOS GYDYKLOJE
(J. Ralio g. 1A, prie tilto)
Tik vasario mėnesį kačių sterilizacijai 
ir katinų kastracijai

20% 
nuolaida

Būtina išankstinė 
registracija tel.: 

62029; 8-670 25542
Kreiptis J. Ralio g.1A.

perka

siūlo darbą

parduoda

UAB „BINČIS“ kviečia į savo kolektyvą elektroninės įran-
gos aptarnavimo ir remonto specialistus.

Daugiau informacijos telefonu +370 698 06311 arba el. paš-
tu: ep@bincis.lt

Kolekcionuoju ir 
brangiai nupirkčiau 

senus gintaro karolius 
ar kt. gintaro dirbinius. 

Tel 8 603 11816

Perku tarybinius medalius 
ir ženkliukus, uniformas 

bei sidabro gaminius.

Tel. 8-652 05694

Parduodame akmens 
anglį, lapuočių pjuvenų 
briketus, baltarusiškus 

durpių briketus. 
Atvežame. 

Tel. 8-674 24111

Parduoda anglį, 
baltarusiškus durpių 

briketus, lapuočių pju-
venų briketus. Atveža.

Tel. 8-686 09222

RESTAURUOJA VONIAS
Ilgametė patirtis (paslauga teikia-
ma nuo 1995 m.). Vonias dengia-
me specialios paskirties, ypatingo 
atsparumo ekologiška danga be 
tirpiklių. Aukšta kokybė. Pažangi 
liejimo technologija. Darbas atlie-
kamas be dulkių. Platus spalvų 
pasirinkimas. Ilgas tarnavimo lai-
kas. Suteikiama 5 m. garantija.
Tel.: 8-673 56679, 8-617 13178

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS 
(16 - 23 vietų).

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

Įdiegia programinę įrangą 
ir remontuoja kompiute-

rius. Valo virusus, atnaujina 
programas. 

Gali atvykti į namus.
Tel. 8-653 66214

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir skalbyklių 

remontas
Tel. 8-601 92887

Parduodu akardeoną 
“HORCH Superior” 

120 bosų. 
Tel. 8-613 87215

Ieškau papildomo ir santechniko darbo. 
Tel. 8-634 62293

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas 
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

Parduodu naują akustinę mono kolonėlę.
Kaina - 8 EUR Tel. 8-634 62293

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

VASARIO MĖNESĮ – 
NUOLAIDOS iki 20 %

Išsinuomočiau 
patalpas ofi sui nuo 

30 iki 100 kv. m.
Tel. 8-644 90432

Pjaunu medžius, 
miškelius, krūmus, 

malkas.
Didelius kiekius krūmų 

pjaunu nemokamai.
Tel. 8 601 30865

UAB „Elektrobig“ darbui Jonavoje kviečia kandidatuoti į šias pareigy-
bes: pardavėjo ir vadybininko.
Pirmumas teikiamas asmenims su elektrotechniniu išsilavinimu. 
CV siųsti info@elektrobig.lt


