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• automobilių kėbulų lopymas;
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• dokumentų pildymas;
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priežiūra;
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Aldona Skaisgirytė

Šį rugsėjį sueina 35-eri 
metai, kai Danutė Snitkienė 
visą savo darbinę veiklą ski-
ria Jonavos rajono kraštoty-
rai: dešimt metų dirbo Jona-
vos rajono kraštotyros drau-
gijos atsakingąja sekretore, 
jau 25-eri metai triūsia Jona-
vos krašto muziejuje. Danu-
tė – tas žmogus, kuri pradė-
jo rajono kraštotyrinės me-
džiagos ir eksponatų rinki-
mą, buvo tarp tų iniciatorių, 
kurie surengė pirmąją eks-
ponatų parodą „Senoji Jo-
nava“, savo tiesioginiu dar-
bu ir rūpesčiu prisidėjo prie 
to, kad Jonavoje būtų įkur-
tas muziejus. Ne ką kitą, o 
kraštotyrininkę D. Snitkienę 
galima drąsiai vadinti Jona-
vos krašto muziejaus krikš-
tamote. 

Baigusi Vilniaus valstybi-
nio pedagoginio instituto Is-
torijos fakultetą ir įgijusi isto-
rijos mokytojo specialybę, Da-
nutė Snitkienė, kilusi iš Jona-
vos krašto, keletą metų moky-
tojavo kaimyniniame Kėdai-
nių rajone. Tačiau gimtųjų vie-
tų trauka nugalėjo. Puoselėjo 
viltį įsidarbinti Jonavos neaki-
vaizdinėje vidurinėje mokyklo-
je. Bet tuometis Liaudies švie-
timo skyriaus vedėjas Ratkus, 
prisimena Danutė, tik šyptelė-
jo: „Patekti į šią mokyklą tas 
pats kas Vilniuje prie Ministrų 
Tarybos“. Ne be reikalo sako-
ma: nėra to blogo, kas neišei-
tų į gera. Jonavos kraštotyros 
draugijos pirmininkė Stasė Ši-
melienė kvalifikuotą ir kruopš-
čią istorikę pakviečia dirbti 
šios draugijos atsakingąja se-
kretore.

„Čia darbo pagrindą sudarė 
kraštotyrinės medžiagos apie 
Jonavos rajoną rinkimas. 

Skatinome, kad įstaigos, 
organizacijos, kolūkiai, tary-
biniai ūkiai rašytų metraščius, 
savo darbo veiklos istorijas. 
Nebuvo mokyklos ar vaikų dar-
želio, kad nerašytų savo įstai-
gos istorijos. Buvo organizuo-
jami net konkursai. Savo me-
traščius rašė ir Jonavos baldų 
kombinatas, ir „Azoto“ gamy-
binis susivienijimas, ir Jona-
vos chemijos statybos trestas, 
ir kiti. Net atskiri didžiųjų pra-
monės ar gamybos įmonių pa-
daliniai. 

Paskui persimetėm rašy-
ti kaimų, šeimų, giminių istori-
jas“, – prisimena darbą LTSR 
Paminklų apsaugos ir krašto-
tyros draugijos Jonavos rajono 
skyriuje D. Snitkienė. Krašto-
tyrininkė taip pat rengė ekspe-
dicijas. Tiek stacionarias, tiek 
neakivaizdines. Užrašinėjo iš-
nykusių kaimų vietovardžius, 
tautosaką, padavimus, papro-
čius. „Eidavom per kaimus ir 
užrašinėdavom“, – sako Danu-
tė. Muziejininkė pasakoja, kad 
ji vienintelė buvo etatinė dar-
buotoja, o jos pagrindiniai pa-
galbininkai buvo visuomeninin-
kai, daugiausia – mokytojai en-
tuziastai. Apie kažkokį užmo-
kestį net minties nebuvo.

„Prasidėjo Atgimimas, Są-
jūdis. Dėkingas laikas buvo is-
torinei atminčiai skleistis. Toks 
buvo pakilimas, toks žmonių 
sujudimas, toks didžiulis no-
ras išlaikyt tradicijas. Bet ras-
ti dar ką nors iš vertingų istori-
jai daiktų, buvo sudėtinga: jau 
buvo jie išmesti, sudeginti ar 
atiduoti. 

Visa laimė, kad visą dešim-
tmetį aktyviai dirbome ir pri-
kaupėme daugybę eksponatų. 
Jie visi buvo susandėliuoti tuo-
metinio LDT Miesto vykdomojo 
komiteto (dabar įsikūręs Jona-
vos apylinkės teismas) rūsyje. 
Atsirado idėja – Jonavai reika-

lingas muziejus. Jurgis Bielinis 
su tokia mintim skambindavo į 
namus man kas vakarą, vis ra-
gindamas ir klausdamas, kada 
ir kaip čia kas bus. „Jonavos 
balso“ žurnalistui Vidmantui 
Jankauskui topteli mintis – su-
rengiam parodą“, – prisimena 
kraštotyrininkė. Tada D. Snit-
kienė, pasitelkusi savo aktyvą 
– Juliją Jurčicienę, Gintarą Ku-
biliūną, Reginą Karaliūnienę, 
Aleksandrą Grendienę – 1988-
ųjų sausį surengia pirmąją par-
odą „Senoji Jonava“ tuometi-
nės Neakivaizdinės mokyklos 
salėje, dabartinėje Janinos 
Miščiukaitės meno mokyklo-
je. Ta proga V. Jankauskas net 
parengia, o Jonavos spaustu-
vė atspausdina tam skirtą in-
formacinį plakatą.

Pirmoji paroda atidaro-
ma ne šiaip sau kurią die-
ną, o tada, kai Miesto vykdo-
mojo komiteto salėje susiren-
ka Jonavos kraštotyros drau-
gijos bičiuliai į ataskaitinę kon-
ferenciją, atvyksta ir pati Lietu-
vos TSR Paminklų apsaugos 
ir kraštotyros draugijos pirmi-
ninkė, tuometinės LTSR Aukš-
čiausiosios Tarybos prezidiu-
mo pirmininko pavaduotoja Le-
okadija Diržinskaitė. Viešnia 
lieka sužavėta Jonavos krašto-
tyrininkų surengta paroda. Nu-
stebina vyriausiąją tuometinės 
Lietuvos kraštotyrinio ir kultū-
rinio darbo kuratorę ir Užusa-
lių devynmetės mokyklos mu-
ziejus, vadovaujamas R. Kara-
liūnienės. 

Kaip atsimena kraštotyri-
ninkė, tąsyk Neakivaizdinės 
(dažniau jonaviečių vadina-
mos Vakarine) mokyklos salė 

Muziejininkų misija – ne teisti, o fiksuoti faktus

Nukelta į 3 psl.

Kraštotyrininkė Danutė Snitkienė lyg ta bitutė 35 metus kantriai po kruopelytę ren-
ka kas brangu ir saugotina mūsų istorijai.
Tyliai, kruopščiai, atsakingai pildo mūsų rajono atminties korio akeles. Nemėgs-
tanti viešumos, pagyrų, skambių žodžių, dažnai ir liekanti nematoma ir negirdima 
po istorinių faktų eilutėmis, pristatomų parodų ekspozicijomis, surengtais susiti-
kimais, viktorinomis bei kitais susiėjimais Jonavos krašto muziejuje. 
Tai nedovanotina. „Jonavos garsas“ panūdo bent kiek atskleisti šį kuklųjį „ano-
nimą“.
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Nuomonės

Petras Zlatkus

Kada nors, gerbiamieji po-
nai, būtinai tai įvyks.

Mus perstos gąsdinti Rusi-
jos agresija, daryti tą, nežinau 
ką. Paverkę ant Europos pleiš-
to (brekseto), išugdysime savy-
je sveiką jausmą abejotinai po-
litikai ir kartu visiems tiems, kas 
ją rezgia ir lipdo. Tik kai kada 
kai kas Alos Pugačiovos balsu 
pagrasins jiems dėl aštrumo: 
„Ei, jūs, ten viršuje!“, kad prisi-
mintų ir visą laiką būtų įsitem-
pę. O patys atsiduosime šei-
myniškam džiaugsmui ir kito-
kiems būties reikalams. Paga-
liau pradėsime gyventi. Tiesiog, 
velniai griebtų, gyventi. Plaukti, 
taip sakant, gyvenimo vilnimis. 
Orientuodamiesi pagal nuosa-
vą kompasą. Kodėl gi ne? Juk 
mes ateiname į šį pasaulį tik 
vieną kartą.

Atvirai kalbant, kiek metų 
„kasdienybių karštligė“ – malo-
nus laiko jausmas mus stiprino 
ir šildė. Ir vaidenosi: štai jinai, il-
gai laukta žalia laimės šviesa. 
Pagaliau mes pasinėrėme į ją, 
pasimatavome, kaip pasima-
tuojamas naujas rūbas.

Taip, pasimatavome – ir 
kas?.. Nors stengėmės, kirpo-
me iš peties su dideliu užmo-
ju. Nepatiko, sakykim, tarybinė 
valdžia – ir štai jinai „sužaidė 
medinę dėžę“. Nuvedė ne tuo 
keliu mus komunistai. Smau-
gė „Maskvos ranka“ – dabar ir 
„imperinis centras“ palinkėjo il-
gai gyventi.

Tad kur šuo pakastas, bro-
lyčiai? Kodėl tūpčiojame vieto-
je? Juk, anot idėjos, mes jau – 
o-cho-cho!

Mokome gruzinus, ukrainie-

čius ir baltarusius gyventi. Ach, 
ar ne plačiai mes užsimojome? 
Ir ar ne per anksti apie save pui-
kią nuomonę susikūrėme, kuri 
pačių akivaizdoje išnyksta kaip 
sapnas, kaip rytmečio rūkas. O 
karti mūsų tikrovė – viena iš ku-
rių: mes, kaip ir anksčiau, esa-
me kalėjime. Jo tvirtos grotos 
ir tokios pat sienos. Gal todėl 
daugeliui neatrodo, kad laimin-
gi. Nes tai kalėjimas mūsų vi-

duje. Mus ilgai ir rafinuotai jau-
kino, vedė už rankutės, paver-
gė mintis, iškreipė pasaulėžiū-
rą, sulipdė psichologiją.

Nereikia globalių pavyzdžių. 
Globalumas aprėpiamas užver-
tus galvą. Čia ne tas įvykis, kaip 
sumaniai išlenkti sprandą. Mes-
kime greitą žvilgsnį į mūsų kas-
dienybės rutiną. Štai, sakykim, 
medikai. Gydė jie, gydė ir vie-
nąkart išgydė ligonį. Na, ir kas, 
sakysite jūs – būna ir taip. Rei-
kalas tai paprastas, eilinis. Bet 
tai jūs taip manote, o mūsų ek-
sligonis taip negalvoja. Jam tai 
– beveik kaip žygdarbis. Jį visi 
stumdė, jo atsikratydavo, ir jis 
įprato. O čia – rimtai, išvydo 
jame žmogų, padėjo. Kaip ne-
sijausti be galo pamalonintam. 
Nebūti dėkingam. Išmuštas iš 
vėžių nepaprastu atsitikimu, 
žmogelis ilgai negali nusiramin-
ti, pasakoja draugams ir pažįs-
tamiems, rašo į spaudą...

Vairuotojas grąžino kelei-
viui pamirštą piniginę – ach, 
kaip nuostabu, tai jis, pasiro-
do, ne vagis. Ir visuomenė pa-
siruošusi pakelti jį ant pjedesta-
lo. Santechnikas paveržė kele-
tą varžtelių ir, nepaisant priim-
to nerašyto įstatymo, nereikala-
vo arbatpinigių. Sujaudinti gy-
ventojai garbingu poelgiu. Par-

davėjas neapsigavo, valdinin-
kas neapibarė – jau gerai, jau 
džiaugsmas. „Paprastas žmo-
gelis“, „mažas žmogelis“ – jis 
laukia smūgio iš visur. Ir dė-
kingas jau už tai, kad nemu-
ša. O jeigu atkreipia į jį dėme-
sį, nors ir trumpalaikį – pasiren-
gęs šaukti „valio!“ ir į orą kepu-
rę mesti.

Nuolankumas, nepilnaver-
tiškumo jausmas kaip rakštis 
įstringa į sąmonę. Pažeminto-
jo atitinkamas ir požiūris į darbą 
– nemąstančio vergo. Kam plė-
šytis, kam stengtis, jeigu puikiai 
galima apsieiti be viso to. Jeigu 
galima vaizduoti dirbantį – imi-
tuojantį įtemptą triūsą.

Štai vaizdelis iš natūros: 
2015 m. vasaros pabaigoje 
vyko laiptų, vedančių nuo kalno 
į turgelio pusę, rekonstrukcija. 
Rekonstravo, bet... neužbaigė. 
Apdailos darbus – „dėti grani-
tą“ pradėjo, kai oro temperatū-
ra tapo minusinė. Pavasarį, at-
šilus orams, granitas subyrėjo. 
Teko atnaujinti darbus.

Tai buvo mūsiškai, kūrybin-
gai, primenančiai mūsų tikrovę. 
Darėsi absoliučiai aišku: ši ti-
krovė niekur neišnyko. Įnešėm į 
gyvenimo sceną naują dekora-
ciją, o spektaklis tebevyksta se-
nas. Neskubu apibendrinti, bet 
ar ne tokia visa mūsų ekonomi-
ka? Mes, kaip ir anksčiau, – ne 
kūrėjai, o abejingi nuomininkai.

Prisiminkime, kad ir Ru-
klos poligoną. Tarybiniais lai-
kais dėl saugumo, kaip ir vi-
same civilizuotame pasaulyje, 
kariškiai šaudydavo į taikinius, 
už kurių stūksojo specialūs py-
limai. Nebuvo pažeista nė vie-
no medžio. Visur augo uogos, 
grybai. Dabar taikiniai sustaty-
ti ant plyno lauko. Kulkos lekia 
tiesiai į „Dievo langus“. Kur be-
pažvelgtum – pušys be šakų, 
vietoj beržų – stuobriai. Didžiu-
lis plotas sušaudyto miško. Šią 
skaudžią žinią pranešiau tuo-
mečiui krašto apsaugos minis-

trui J. Olekui. Gavau tokį atsa-
kymą: „{...}Apie visus planuo-
jamus šaudymus Gaižiūnų po-
ligone visada iš anksto yra in-
formuojama valstybės įmo-
nė Jonavos miškų urėdija, kuri 
Gaižiūnų poligone vykdo kom-
pleksinę miškų ūkio veiklą Lie-
tuvos Respublikos miškų įsta-
tymo ir kitų teisės aktų nusta-
tyta tvarka.

Dėkojame Jums už parody-
tą pilietiškumą ir neabejingumą 
Lietuvos gamtai“. Apie tai, ko-
kios bus priimtos priemonės – 
nė žodžio.

Abejingumas – yda. Bet bai-
siau kitkas. Sugriautas žmo-
gaus protinio tobulėjimo pra-
das.

Gerbiamieji ponai, turtuoliai 
ir kita pinigingoji publika! Nuo-
savo ir visuomeninio turto ser-
gėtojai! Liaudies skurdo valan-
dą nedemonstruokite savo ge-
rovės! Alkanų akivaizdoje ne-
valgykite raudonuosius ikrus 
šaukštais. Elkitės protingai, nes 
išbadėję „šarikai“ sukils ir pa-
rodys į jus pirštu. Ir vėl pano-
rės „paimti ir viską pasidalinti“. 
Mes ir be aukštų tvorų pakan-
kamai įelektrinti ir susvetimė-
ję. Užsidarę „ant visų užsklan-
dų ir spynų“, užsisagstę visas 
sagas. Bendrai, užkrečiantis 
noras atsiriboti, apsitverti. Nu-
žiūrėję ruoželį neužimtos sau-
sumos, skubam aptverti jį tvo-
ra, paversti savo zona, kalėji-
mu. Galbūt tai genų pasireiški-
mas. Juk kalėjimas – mūsų vi-
duje. Ir mes veikiame į save pa-
našiu būdu ir metodais. Kaž-
koks homo sapiens yra pasa-
kęs: tai neišnyks, turi pasikeisti 
karta. Prognozė per daug niūri, 
kad ją besąlygiškai priimtume. 
Prognozuoti – tai kaip kavos 
tirščiais burti. Norisi tikėti, kad 
mūsų „didieji vyrai“ perstos dre-
binti orą ir atsisuks veidu į žmo-
gų. Tuomet jo požiūryje nubus 
orumas, ryžtas ir valia. Ir kalėji-
mo sienos sugrius.

Kai išsisklaidys rūkas...

ĮNEŠĖM Į GYVENIMO 
SCENĄ NAUJĄ 

DEKORACIJĄ, O 
SPEKTAKLIS TEBEVYKSTA 

SENAS.

Edmundas Gedvila

Praėjusį rudenį ir ką tik 
mums, Jonavos rajono savival-
dybės teritorijos gyventojams, 
buvo suteikta galimybė dar kar-
tą parodyti politinį išprusimą bei 
taip bent šiek tiek prisidėti prie 
valstybės bei savivaldybės val-
dymo.

Pernai rudenį rinkome Sei-
mo narį, šį pavasarį – vėl rajono 
merą. Ar teisingai mes, pasinau-
doję balsavimo teise, nuspren-
dėme – parodys laikas teisėjas, 
bet, pasinaudodamas sutelk-
ta daugiamete politine teorija ir 
praktika (domiuosi ir aktyviai da-
lyvauju šioje žmonių šiandien 
prakeiktoje, o dievo pamirštoje, 
veikloje daugiau kaip penkias-
dešimt metų), pateiksiu keletą 
pastebėjimų.

Taigi, kaip pavasarinis per-
kūnas iš dangaus eilinį kartą nu-

dundėjo, nugriaudėjo su milži-
nišku pažadų debesiu rinkimai 
į Seimą. „Tūlas“ jonavietis, ki-
taip sakant, doras ir patiklus rin-
kėjas, nelabai turėdamas laiko 
ir svarbiausia noro sužinoti, kas 
dėjosi per tuos ketverius metus 
iki naujų rinkimų Seime, ir ne-
sidomėjo: kaip kai kurie Seimo 
nariai, viešai visaip smerkiami 
ir persekiojami, norėjo ką nors 
pakeisti, kaip kai kurie galimai 
dėjosi į kišenes, praplatintas iki 
maišo dydžio, kyšius ir vaizdavo 
valstybės gelbėtojus (turbūt ne-
išskirčiau nė vienos partijos), kai 
kurie net tapo jaunimo (ir ne tik) 
numylėtiniais, o arčiau tiesos – 
nelabai sąžiningais „politikais“.

Mūsų Seimo narys Rimantas 
Sinkevičius Jonavos ir Respubli-
kos naudai jau dirba ketvirtą ka-
denciją (su pertrauka po pirmos 
kadencijos). Ir ką mes matome? 
Pasirodymus per šventes (labai 
ačiū), kai sūnus Mindaugas tapo 
meru – dar perkerpant juostelę 
prie kokio nors skersgatvio ar 
suolelio naujai pastatyto. Labai 
gerbiu šį žmogų už aštrų protą, 
greitą reakciją į aplinkybes, bet 
nelabai įžiūriu nuveiktų darbų 
savivaldybės teritorijoje, o tuo 
labiau įstatymų leidybos srityje. 
Kas nutiko? Kodėl užvaldė poli-

tinys nuobodulys ir atsainumas? 
Dar, galima sakyti, prasčiau at-
rodo balso atidavimas posėdžių 
metu už abejotinus projektus 
tiek įmonėms, tiek valstybei, tiek 
žmonėms. Arba ko vertas vie-
nas iš paskutinių balsavimų už 
lietuviškos abėcėlės papildymą. 
Ir ne tik. 

Sinkevičių dinastijos politinė, 
ekonominė veikla, jaunėlio po-
linkis į mankurtizmą*, akivaizdus 
karjerizmo kaip gyvenimo tiks-
lo siekimas, ko gero, galėtų būti 
verti ne šio laikraščio puslapių, 
o atskiros monografijos, nes, ko 
gero, ir šiuo metu sugebėjo su-
statyti savivaldybės vadovus (net 
ir renkamą merą pakišti jonavie-
čiams) – žmones be idėjų, be 
stuburo ir be nuomonės.

Tai ko mes galime tikėtis iš 
naujojo Seimo? Būtų gerai, kad 
neapviltų. Nors šiandien mato-
me tik sumaištį, kėlimą neapgal-
votų klausimų, po kiek laiko jų 
atsisakymą ir vėl naujų kėlimą. 
Nepanašu, kad mes išrinkom 
politiškai ir ekonomiškai profesi-
onalų Seimą ir profesionalią Vy-
riausybę. Gal tik „perspektyvų“ 
Skvernelį, kuris, matyt, taikosi į 
prezidentus, O Grybauskaitė – į 
premjerus, jeigu užsienio galin-
gieji teigiamai neįvertins jos pa-

stangų Lietuvą paversti užsienio 
valstybių kariniu poligonu. Pa-
čios ir jos liokajų, kaip socialde-
mokrato užsienio reikalų minis-
tro Lino Linkevičiaus, šūkalioji-
mai bei spjaudymai Rytų pusėn 
tikriausiai laukto efekto ES va-
dovams nesudarė. Dalia, per-
šasi mintis, net delsė paskelb-
ti, kad dalyvaus rinkimuose an-
trajai kadencijai, galimai tikėda-
masi, kad pakvies už „nuopel-
nus“ į ES vadovaujamas aukš-
tumas. Deja, nepasisekė. Kaip 
ir, ko gero, Vokietijos kanclerei 
gauti Nobelio premiją demons-
truojant, kaip ji myli pabėgėlius 
ir kaip garsiai kviečia juos apsi-
gyventi ne tik Vokietijoje, bet ir 

Kaip šauksi – taip ir atsilieps

Mankurtas – (pagal kirgi-
zų rašytojo Čingizo Aitmato-
vo (g. 1928) rusų kalba pa-
rašytoje knygoje („Ilga kaip 
šimtmečiai diena“; 1982) su-
kurtą žodį, virtusį terminu) 
– žmogus, neatsimenan-
tis savo ir kitų tautų istori-
nės praeities, patirties, pra-
radęs istorinę perspektyvą ir 
gebantis gyventi tik šia diena 
(LIETUVIUŽODYNAS.LT).
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5605 RINKĖJAI IŠ  
36 679 IŠRINKO 

JONAVOS RAJONO 
MERU EUGENIJŲ 

SABUTĮ
Gegužės 10 d. vykusia-

me posėdyje Vyriausioji rinki-
mų komisija (VRK) patvirtino 
2017 m. balandžio 23 d. nau-
jų savivaldybių tarybų narių – 
merų rinkimų Jonavos ir Ša-
kių rajonų savivaldybėse ga-
lutinius rinkimų rezultatus.

Jonavos rajono meru iš-
rinktas Eugenijus Sabutis. 
Už Lietuvos socialdemokra-
tų partijos kandidatą, iki šiol 
ėjusį laikinai mero pareigas, 
balsavo 5605 rinkėjai: 4 663 
apylinkėse ir 942 – paštu. 
Kas sudaro 77,49 proc. nuo 
visų atėjusiųjų balsuoti.

Už varžovą liberalą Remi-
gijų Osauską antrajame rin-
kimų ture, kaip nebūtų keis-
ta, balsavo lygiai toks pat rin-
kėjų skaičius kaip ir pirma-
jame – 1569 Jonavos kraš-
to žmonės, kas sudaro 21,69 
proc. atėjusių rinkėjų.

Pagal VRK duomenis, iš 
viso rajone gyvena 36 679 
asmenys, turintys balsavimo 
teisę. Antrajame ture merą 
rinko tik 7 233, kas sudaro 
vos 19,72 proc. rinkėjų. Beje, 
dar 59 rinkėjai iš jų – biulete-
nius sugadino.

Antrajame ture buvo iš-
rinktas tas kandidatas, už 
kurį balsavo daugiau, nepri-
klausomai nuo to, kiek atė-
jo rinkėjų prie balsadėžių. O 
atėjo iš tikrųjų katastrofiškai 
mažai. Meras šįsyk išrinktas 
mažos saujelės jonaviečių.

PRISIEKS MERAS IR 
NAUJAS TARYBOS 

NARYS

Kaip informuoja VRK, pa-
gal rinkimų įstatymą, į savi-
valdybės tarybos narius – 
merus išrinkti asmenys turi 
atsisakyti pareigų nesuderi-
namų su savivaldybės tary-
bos nario – mero pareigomis 
ir apie tai, likus 10 dienų iki 
savivaldybės tarybos pirmo-
jo posėdžio dienos, pranešti. 
Abu išrinkti merai prašymus 
atsistatydinti dėl nesuderina-
mų pareigų VRK jau pateikė.

Vadovaujantis rinkimų 
įstatymais, savivaldybės ta-
ryboje atsiradus laisvai vie-
tai, savivaldybės tarybos na-
riu tampa kandidatų sąraše, 
pagal kurį buvo išrinktas ne-
besantis tarybos narys, pir-
masis tarybos nario manda-
to negavęs kandidatas.

VRK posėdžio metu nu-
sprendė patenkinti Jonavos 
rajono savivaldybės tarybos 
nario E. Sabučio rašytinį pra-
šymą atsistatydinti ir pripa-
žinti jo įgaliojimus nutrūku-
siais prieš terminą. Atsira-
dus laisvai savivaldybės ta-
rybos nario vietai, tarybos 
nariu tampa Rolandas Skuja, 
45 metų Jonavos miškų urė-
das, Valstybės įmonės „Jo-
navos miškų urėdija“ vado-
vas, išrinktas pagal Lietuvos 
socialdemokratų partijos iš-
keltų kandidatų sąrašą.

Numatyta, kad prisieks 
ir pradės vykdyti įgaliojimus 
meras E. Sabutis kartu su 
nauju tarybos nariu R Skuja 
gegužės 25 d. įvyksiančiame 
rajono savivaldybės tarybos 
posėdyje.
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Muziejininkų misija – ne teisti, o fiksuoti faktus
visa buvo pilnutėlė eksponatų. 
„Per daug tų daiktų buvo, vos 
ne kaip kokia saugykla atrodė. 
Buvo eksponuojama apie 400 
eksponatų. Ką turėjom – tuos 
kelis šimtus – tą ir sudėjom, 
kad parodytume, jog yra iš ko 
kurti muziejų, tik reikia žmo-
gaus ir patalpų“, – pasakoja 
tuometinė LTSR Paminklų ap-
saugos ir kraštotyros draugijos 
Jonavos skyriaus atsakingoji 
sekretorė D. Snitkienė.

Ne kas kita, o Danutė tuo-
metinio LKP RK ideologijos 
skyriaus vedėjui Jonui Jacini-
čiui ir LDT Rajono Vykdomo-
jo komiteto pirmininko pava-
duotojai Reginai Geštautie-
nei išdėsto, kad Jonavos mu-
ziejus gali būti kuriamas, net 
tam žinanti tinkamą žmogų – 
ir pasiūlo Reginą Karaliūnienę. 
Netgi motyvuoja, kad Užusa-
lių devynmetės mokyklos isto-
rijos mokytoja iniciatyvi, aktyvi, 
daug talkinanti draugijai kraš-
totyrinėje veikloje, yra įkūrusi 
gerą ir turtingą mokyklos mu-
ziejų, kuris labai patikęs ir pa-
čiai L. Diržinskaitei.

Viskas klostosi tarsi pagal 
numatytą scenarijų: 1989 m. 
įkuriamas Jonavos visuome-
ninis muziejus, jo direktore pa-
skiriama D. Snitkienės reko-
menduota R. Karaliūnienė. Vi-
suomeninis muziejus lankyto-
jams duris atveria nacionali-
zuotame ištremto mokytojo Ba-
lio Garmaus name Birutės ga-
tvėje Nr. 2. Muziejus su vienin-
teliu direktoriaus etatu taip vei-
kia trejus metus. 1992-aisiais 
metais pirmoji atkurtos Nepri-
klausomybės Jonavos rajono 
deputatų taryba suteikia iki šiol 
veikusiam visuomeniniam Jo-
navos krašto muziejaus statu-
są ir paskiria jam istorines se-
nojo arklių pašto stoties patal-
pas bei įkuria dar pora etatų.

Jonavos krašto muziejuje 
fondų saugotoja pradeda dirbti 
ir gerą dešimtmetį kraštotyros 
baruose besidarbuojanti Da-
nutė.

„Pradžia buvo tokia. Vaiz-
das išlikęs iki šių dienų. Sėdim 
trise – aš, direktorė ir dailinin-
kė – Istorijos skyriuje ant grin-
dų, tarp dulkių ir rakandų: aš 
su knyga ant kelių, Regina, pa-
ėmusi eksponatą, diktuoja, ką 
rašyti, o dailininkė su dažais 
ant jo užrašo suteiktą inven-
torinį numerį. Buvome sava-
mokslės. Nebuvo nė tų inven-
torinių knygų. Mokėmės, kon-
sultavomės, gilinomės.

Prisimenu, į knygas eks-
ponatus reikėdavo įrašyti juo-
du rašalu. Mano pirštai buvo 
kaip pirmoko – kažkaip parke-
ris praleisdavo rašalą. Gal kad 
visą dieną rašydavau“, – prisi-
mena D. Snitkienė.

Ir čia Danutė nenustygo vie-
toj – nedavė ramybės mintis: 
„O gal dar kur užsilikęs koks 
svarbus muziejui rakandas ar 
namų apyvokos reikmuo, ar 
koks kitas netikėtas radinys“. 
Kartais bendraujant su žmo-
nėmis nugirsdavusi gerą žinią, 
kad toj ir anoj sodyboj dar gali 
būti senosios jonaviečių bui-
ties rakandų, kad toks sodietis 
turėjo tą ir tą... Ir patys žmonės 
pranešdavo apie dar turimus 
senovinius padargus, kurie ga-
lėtų būti įdomūs muziejui ir au-
gančiai jaunajai kartai.

Tada muziejininkė savival-
dybės Kultūros skyriaus pra-
šydavo sunkvežimio ir taip su 
gryna „palutarka“ ir „šoferuku“ 
leisdavosi į paieškas: Rukla I, 
Rukla II, Gegužinė, Piliakal-
niai. „Išlandžiodavau visas pa-
lėpes, tvartus, daržines. Ir su-
rasdavau. Geldų, kubilų, ko-
čėlų, kultuvių, spragilų. Įvairių 
buities rakandų, senovinių dar-
bo įrankių, puošybos elemen-
tų. Net komodų. 

Parsiveždavau ir mėšlinas, 
ir apipelijusias, ir su žemių 
sluoksniu apkerpėjusias. Išsi-
kraudavome muziejaus kieme 
– o tada, pasiėmusi skudurą, 
plaudavau, šveisdavau... 

Pradėjome skelbti ir akcijas 
„Padovanok muziejui ekspo-
natą“. Atsiliepdavo ir atnešda-
vo eksponatų mokyklos, pavie-
niai gyventojai. Tai taip ir pildė-
si muziejaus fondai“, - pasako-
ja pašnekovė.

Šiandien Jonavos kraš-
to muziejaus fonduose apie 
50 000 įvairių eksponatų. Pa-
tys didžiausi fotografijų ir bui-
ties daiktų rinkiniai. Tarp Jona-
vos krašto muziejaus vertybių 
lobių – viena didžiausių sakra-
linio paveldo kolekcijų – 700 
ikonų, kurią jonaviečiams yra 
perdavęs Lietuvos dailės mu-
ziejaus direktorius Romualdas 
Budrys.

Muziejininkė D. Snitkienė 
sako, kad „bet kurią einamą-
ją medžiagą reikia rinkti kaip 
eksponatus, nes praėjus tam 
tikram laikui, tai bus vertybė“.

„Tai, kas šiandien – tik pa-
prasčiausias informacinis pla-
katas, afiša, skrajutė, nuotrau-
ka, sąrašas, rytoj – jau istorija. 
Be to, turime mes, muziejinin-
kai, išlikti objektyvūs: ne teis-
ti, o fiksuoti faktus“, – sako be-
veik keturis dešimtmečius tam 
paskyrusi istorikė.

Pasak jos, XXI amžius 
į kraštotyrinę veiklą atnešė 
daug naujų dalykų: skurdžias 
fiksavimo priemones, ranka ra-
šytus kraštotyros rinkinius pa-
keitė kompiuteriu surinkti dar-
bai, skaitmeniniai fotoapara-
tai, filmavimo kameros. Ta-
čiau, pastebi kraštotyrininkė, 
medžiagos, eksponatų rinkimo 
principai liko tie patys.

Turbūt ne vienas istorija be-
sidomintis jonavietis yra gir-
dėjęs apie daug metų rengia-
mą rajono moksleiviams vikto-
riną „Ar pažįsti gimtą kraštą?“. 
Užpernai vyko jau vienuo-
liktoji, skirta Jonavos miesto 
265-osioms įkūrimo metinėms. 
Tai – taip pat Danutės suma-
nymas.

Žinom, kad Jonavos kraš-
te kuria 14 sertifikuotų tauto-
dailininkų ir 4 amatų meistrai. 
Tai taip pat ši muziejininkė yra 
parengusi ir pristačiusi reikia-
mą medžiagą, kad šie Jona-
vos krašto kūrėjai būtų įvertin-
ti ir sertifikuoti. Dabar šioje sri-
tyje Danutei talkina jaunosios 
kartos muziejininkė – Ramunė 
Rugienė.

Ukmergės krašto tautodai-
lininkai skundžiasi, kad kaimy-
ninio rajono kultūros įstaigos 
sunkiai prisikviečia žmonių į 
renginius, tarp jų – ir į parodas, 
ir stebisi, kaip čia tie jonavie-
čiai tokie aktyvūs.

„Viską lemia gyvas žodis. 
Kur bebūčiau – gatvėje, par-
duotuvėje, turguje – žmones 
užkalbinu, kviečiu: „Atsiminki-

te, būtinai ateikite“. Visus pa-
žįstu, visų vardus žinau. Kaip 
gi nežinosi – tiek metų besisu-
kanti tarp jonaviečių, neabejin-
gų istorijai“, – sako kraštotyri-
ninkė Danutė, seniai tapusi tuo 
ryšininku ar tiltu tarp muziejaus 
ir Jonavos krašto žmonių.

„Gyvas žodis – veiksmin-
gas. Išbandytas. Kokios geros 
bebūtų šiuolaikinės informaci-
nių technologijų priemonės, vi-
sokie feisbukai ir kitokie šian-
dieniniai stebuklai, gyvo žo-

džio niekas neatstos“, – štai 
kur atsakymas, kodėl Jonavos 
krašto muziejus dažnai sun-
kiai talpina visus atėjusius į čia 
vykstančius renginius.

Tarp kitko, D. Snitkienė dar 
ir Trečiojo amžiaus universite-
to Krašto pažinimo fakulteto 
programos vadovė, kiekvieną 
mėnesį turinti po užsiėmimą su 
brandžiais, neabejingais savo 
krašto istorijai jonaviečiais.

Danutė sako, kad muziejai 
įkuriami ne dėl to, kad to nori 

muziejininkai, bet dėl to, kad to 
reikia visuomenei.

„Muziejus – ne ta vieta, kur 
viešpatauja tyla ir ramybė. Mu-
ziejuje turi būti įdomu, jauku ir 
šilta. Tik nuoširdžiai ir su meile 
dirbdami savo darbą mes už-
siauginsime naują muziejaus 
lankytojų kartą ir virš muzie-
jaus nebekabos nuolatinė už-
darymo grėsmė“, – įsitikinusi 
ilgametė Jonavos krašto mu-
ziejaus darbuotoja, kraštotyri-
ninkė Danutė Snitkienė.

Taip atrodo pirmosios par-
odos „Senoji Jonava“, sureng-
tos 1988-ųjų sausį, plakatas-
pristatymas, kurį parengė rajo-
no laikraščio „Jonavos balsas“ 
žurnalistas Vidmantas Jan-
kauskas, o atspausdino Jona-
vos spaustuvė. Kadangi pa-
grindinai parodos surengimu 
rūpinosi Jonavos kraštotyros 
atsakingoji sekretorė Danu-
tė Snitkienė su savo aktyviais 
pagalbininkais, tarp kurių buvo 
ir Savanoriškosios knygų bi-
čiulių draugijos (SKBD) Jona-
vos rajono organizacijos atsa-
kingoji sekretorė Aleksandra 
Grendienė, todėl afišos viršuje 
kaip du pagrindiniai organiza-
toriai buvo nurodyta – SKBD 
Jonavos rajono organizacija 
ir LTSR Paminklų apsaugos ir 
kraštotyros draugijos Jonavos 
rajono skyrius.

„Mieli jonaviečiai. Jei jau 
jūs radote laiko apsilankyti šio-
je parodoje, tai manome, kad 
išeisite iš jos ne visiškai abe-
jingi tam, ką pamatėte ir gal 
dar net pagalvosite, kaip patys 
galėtumėte prisidėti prie mūsų 
krašto atminties turtinimo.

Paroda „Senoji Jonava“ iš-
skirtinė ne tiek savo eksponatų 
verte ar gausa, kiek pobūdžiu. 
Bene pirmą kartą mūsų rajone 
žiūrovui bandoma pateikti bent 
dalinai susintetintą šio krašto 
praeities vaizdą. Parodos ren-
gėjų galimybes ribojo daug da-
lykų, tačiau jie mano, kad pra-
džia padaryta ir jeigu visuome-
nė parems, galbūt ši iniciaty-
va neliks tik eiliniu mūsų rajo-
no kultūrinio gyvenimo faktu, o 
taps pirmuoju žingsniu dauge-
lio laukiamo Jonavos muzie-
jaus kūrimo kelyje.

Dalį to, ką matome šioje 
parodoje, kelių žmonių grupė 
surinko per nepilnus metus in-
dividualiai arba rengdama ne-
dideles ekspedicijas. Nema-
žai eksponatų gauta iš Užusa-
lių devynmetės mokyklos mu-
ziejaus, šis tas atkeliavo iš kitų 
mokyklų, organizacijų. Parodą 
noriai papildė V. Aravičius, A. 
Ražinskas, H. Briedis, J. Jur-
čicienė ir kiti kolekcionieriai. 
Rengėjai nuoširdžiai dėko-
ja jiems. Kartu gaila, jog susi-
griebta truputį pavėluotai. Me-
lioracija sunaikino daug senų 
sodybų, nebe kažin kas spėta 
išgelbėti iš nykstančio Skarulių 
kaimo. Nepavyko gauti daiktų 
iš asmeninės kolekcijos, ilgą 
laiką buvusios Žeimių mieste-
lyje.

Ir taip žiūrovui pateikiame 
apie keturis šimtus įvairių eks-
ponatų. Tai buities rakandai, 
darbo įrankiai, dokumentai, 
liaudies meno dirbiniai, nuo-
traukos. Kad žiūrovui būtų pa-
togiau susiorientuoti parodoje, 
ji struktūriškai padalinta į ke-
lias dalis: etnografinę, revo-

liucinių kovų ir Didžiojo Tėvy-
nės karo, literatūrinę, liaudies 
meno, istorinę, skirtą XIX a. 
pabaigos ir XX a. pradžios Jo-
navai, bei švietimo“, – buvo ra-
šoma specialiai parodai išleis-
tame plakate.

Taip pat čia buvo pristato-
mi parodos talkininkai - V. Jan-
kausko piešti A. Ražinsko, H. 
Briedžio ir V. Aravičiaus portre-
tai, penkių eksponatų nuotrau-
kos ir keleto jonaviečių mintys 
apie tai, ar Jonavai reikalingas 
muziejus: 

Muziejus? Ar tai įmanoma? 
Manau, kad taip. Tik reikia no-
rėti. Viskas priklauso nuo to, 
ko siekiama: ar surasti būdų 
ir priežasčių, kaip nedaryti, ar 
priešingai – kaip padaryti!

G. ILGŪNAS
ChST darbuotojas, 

kraštotyrininkas

Esu įsitikinęs, kad kiekvie-
nas miestas turi kurti savo mu-
ziejų. Kultūra negali remtis tik 
kino teatru ir dar šiuo tuo. Pa-
talpas muziejui Jonavoje gali-
ma rasti, reikia tik norėti. Ma-
nau, kad tam labiausiai tiktų 
pašto stoties pastatas. Žmo-
nės tikrai padėtų kurti muziejų.

V. ARAVIČIUS
Kolekcionierius

Negali būti ir kalbos, kad 
nereikalingas rajoninis muzie-
jus. Kai kuriose mūsų moky-

klose yra vietiniai muziejai ar 
šlovės kambariai ir jie daug 
prisideda auklėjant mokslei-
vius. Jeigu būtų muziejus, skir-
tas visam rajonui, jo poveikis 
be abejonės būtų daug dides-
nis. Manau, kad renkant eks-
ponatus galėtų prisidėti moks-
leiviai, mokytojai, padėtų jau 
egzistuojantys mokyklų mu-
ziejai. Pagrindinė problema, 
matyt, ta, kad nėra patalpų ir 
žmogaus, kuris tuo užsiimtų.

V. GYLYS
Švietimo skyriaus vedėjas

Aišku, gali nuvykti pasižiū-
rėti muziejų kitur. Ir nuvyks-
tam... ir pažiūrim. Tik apie 
mūsų Jonavėlę ten – labai ne-
labai... Taigi...

Teiginį, kad, girdi, nereikia 
muziejaus, nes nėra ekspona-
tų, (galima ir reikia!) pasukti ki-
taip: nėra eksponatų, kad nėra 
kur dėti!

Mūsų miestas jaunas žmo-
nėmis. Dauguma suvažiavę iš 
įvairiausių respublikos, o ir ša-
lies kampelių. Ir kas žino: gal 
mes lankydami SAVO mu-
ziejų, pradėsime dirbti ge-
riau SAVO rajonui? Gal tada ir 
nauji namai SAU greičiau dyg-
tų, butų ir parduotuvių daugiau 
būtų. Gal labiau tausotume 
SAVO miesto skverus, SAVO 
aikštes ir gatves.

J. LENČIAUSKAS
„Jonavos balso“ 

redaktorius
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persikelti gyventi į visas ES ša-
lis, netgi prieš (su vargu pava-
dinkim) suvenerių valstybių gy-
ventojų valią. Atskirų valstybių 
liokajai bei jų samdoma žinias-
klaida, kad sugraudintų, paro-
dė net nuskendusius vaikus, pa-
bėgėlių stovyklas bei ten tingi-
niaujančiuosius. Įdomu, kodėl 
niekas iš ponų nekreipia dėme-
sio į tūkstančius nuo bado ir ligų 
mirštančius kitų Afrikos valsty-
bių vaikus. Į vaikus – jau kelis 
dešimtmečius kariaujančio Af-
ganistano tai su vienu agreso-
riumi, tai su kitu. Į ES valstybė-
se ubagaujančius vaikus ir pen-
sininkus.

Mes įsitikinkime, kad galime 
padėti visiems, ir padėsime, jei-
gu sau padėsime netapti man-
kurtais ir zombiais.

NEEILINIAI RINKIMAI
Vangiai einančius balsuoti 

jonaviečius (buvusio ir, ko gero, 
ateityje tapsiančio meru) Min-
daugo Sinkevičiaus paskyrimas 
ūkio ministru (nors socdemams 
turėjo pagal išankstinį susitari-
mą priklausyti gana svarbi So-
cialinės apsaugos ir darbo mi-
nisterija) privertė visus, akty-
viau dalyvaujančius visuome-
ninėje ir politinėje veikloje, per-
žiūrėti nuveiktus savivaldybės 
administracijos kolektyvo dar-
bus, ką ruošiasi pasiūlyti kandi-
datai, kad atgytų miestas ir rajo-
nas, kad dviračių takais važinė-
tų dviratininkai, vaikščiotų pės-
tieji, mokyklose, žaidimų aikšte-
lėse krykštautų vaikai – o Jona-
va nebūtų tik daugiabučių san-
grūda, įsprausta į betono šaliga-
tvius ir gatves, bei lengvųjų au-
tomobilių spūstis.

Bet apie viską iš eilės.
Peržvelgiant rajono savi-

valdybės tarybos ataskaitą už 
2015-2016 m., galima rasti daug 
ir teigiamų dalykų, nors ir toliau 
buvo skolinamasi iš banko bei 
naudojami ES pinigai, kuriuos – 
ir vienus, ir kitus – ko gero, teks 
grąžinti. Nes IV Reicho gudruo-
liai, pasimokę iš praeities, kad 
automatu ne ką laimėsi, nuta-
rė pasinaudoti žmogaus neat-
sakingumu ir godumu leidžiant 
pinigus. Girdėjau, iš Jungtinės 
Karalystės pageidaujama ski-
riantis net 100 milijardų eurų.

Vartant ataskaitą, krenta į 
akis ir Joninių slėnis, ir renovuo-
ti aikštynai, ir renovuojami dau-
giabučiai. Tiesa, šis klausimas 
iš dalies užmigdytas, įvestos re-
novuotinų namų kvotos, kadan-
gi valstybė neturi ir neranda, o 
gal neieško, žadėtų finansavi-
mo šaltinių, o savivaldybės, tarp 
jų ir mūsų, – pasirodo, be jo-
kios iniciatyvos. Beje, ir dauge-

lis kitų smulkių darbelių, kurie, 
kaip nekeista, visada prirašomi 
kaip didžiausias nuopelnas me-
rui. Šioje reklaminėje knygelėje 
yra ir gana juokingų laimėjimų, 
pvz., tokių kaip Šveicarijos kul-
tūros centre atnaujinti seni vitra-
žai, šalia Joninių slėnio įreng-
ta geriamojo vandens kolonė-
lė (įrengė UAB „Jonavos van-
denys“), vėliavos iškėlimas į 25 
metrų aukštį, neformaliojo vai-
kų švietimo krepšelio finansa-
vimas. Nors čia pat pripažįsta-
ma, kad šis finansavimas buvo 
iš valstybės ir ES fondų lėšų. Ir 
daugelis kitų smulkmenų, kurios 
net platesniu mastu vykdomos 
kitose savivaldybėse.

Ypatingą dėmesį visada krei-
piu į tuos esminius klausimus, 
kurie suteikia galimybių miesto 
vystymuisi, papildo jį naujais iš-
šūkiais, suteikia gyvybingumo. 
Tai verslas, ypač gamyba, pas-
kui kurią seka prekyba, paslau-
gos, gyvenamojo ploto statyba, 
darželių, mokyklų užpildymas, 
kas suteikia miestui judesio, gy-
vybės, nes tada iš jo ne tik ne-
išvyksta, bet ir atvyksta jauni 
žmonės, atgyja sportas, menas, 
kultūra.

Ką radau grafoje „Verslo plė-
tra. Darbo vietų kūrimas“, ga-
lima susidaryti nuomonę, kad 
buvusieji ir besireklamuojantys 
dabar visiškai nesupranta, ką 
jiems reikėtų daryti, kaip dieną 
ir naktį galvoti (jeigu dar galvoja-
si nuo feisbuko ir savo „žygdar-
bių“ jame demonstravimo), be 
to, pakelti sėdynes nuo minkš-
tų krėslų ir ieškoti investuotojų 
gamybininkų. Be to, reiktų mes-
ti madą ieškoti bei šantažuoti 
pasirodžiusį verslininką pagal-
ba pinigine išraiška arba atlieka-
mais darbais savivaldybei geri-
nant infrastruktūrą arba prievar-
ta dovanoti pinigus savivaldos 
reikmėms (manyčiau, ydinga 
praktika). Reiktų tik džiaugtis, jei 
į rajoną užklysta bent koks, kad 
ir smulkusis verslininkas, priva-
lu būtų sudaryti visas sąlygas 
ir vietiniui gyventojui, kuris nori 
pradėti verslą arba jį plėtoti. O 
ne atvirkščiai – jį „skalbti“.

Tad pažvelkime „kas nuveik-
ta“ šioje srityje per dvejus metus 
(ir per dešimt, ir per dvidešimt 
taip pat). Atidarytos parduotu-
vės „Norfa“, „Lidl“, „Ermitažas“, 
2017 m. duris atvers greitojo 
maisto restoranas „Hesburger“. 
Kuo čia dėtas meras ar Taryba. 
Miestas ir rajonas tuštėja, gali 
būti, kad ir ne viena parduotuvė 
užsidarys. Jau pradžia yra.

Suprantu, ši ataskaita dau-
giau taikyta į rinkimus – koks 
šaunus laikinai einantis mero 
pareigas p. E. Sabutis.

Didžiausias topas – suprask 
Tarybos ir mero nuopelnas – 

2016 m. inicijuotas konkursas 
„Sukurta Jonavoje“ ir jo laimė-
tojai. Medaliai įteikti už informa-
cinį portalą, apie kurį aš patylė-
siu; už gaminį „Jonavos bato-
nas“ (UAB „Baltasis pyragas“), 
be abejo, skonio reikalas, už dar 
vieną gaminį – lovą BOSS (UAB 
„Lonas“). Batoną valgiau – ska-
nus. Ant lovos, gaila, nemiego-
jau. 

Tik norisi M. Sinkevičiaus ir 
E. Sabučio paklausti – tai čia ir 
visas Jūsų darbas verslininkų 
skatinimo srityje išsivaikščiojan-
čios Tėvynės akivaizdoje? Na, 
gal reikėtų bent šiek tiek garbės 
ir sąžinės turėti. Ir savo darbą 
taip organizuoti, kad kuo mažiau 
reiktų skolintis, o žmonės dirbtų, 
miestas plėstųsi ir būtų gyvybin-
gas, apie ką aš rašiau anksčiau.

KANDIDATAI IR JŲ 
PROGRAMOS

Mus savo darbais ir vizijo-
mis buvo nutarę pradžiuginti 
šeši kandidatai į rajono merus. 
Tai Alina Batulevičienė, Riman-
tas Kiseliovas, Bronislovas Liut-
kus, Darius Mockus, Remigijus 
Osauskas ir Eugenijus Sabu-
tis. Nesinori net rašyti, kokioms 
partijoms atstovavo minėti kan-
didatai, kadangi šiandien kal-
bėti apie partiškumą arba poli-
tinius idealus būtų beprasmiš-
ka, nes manyčiau, kad šiuolaiki-
nes partijas visumoje, taip pat ir 
esančias Jonavoje, galima įvar-
dyti kaip grupes piliečių, siekian-
čių sau ir savo aplinkai naudos. 

Pavarčius Jonavos rajono 
savivaldybės rinkimų komisijos 
informacinį leidinį, apima nyku-
mo jausmas, nes nė vieno kan-
didato programoje nesutikau iš-
reikštos vilties ir krypties, kaip 
išsaugoti mūsų valstybę, jos 
struktūras, žmones nuo degra-
dacijos ir visiško žlugimo.

Žmones apėmusi neviltis, 
netikrumo jausmas. Taip vadi-
namų politikų Seime – blašky-
masis, rajonuose – pažadai pro-
gramos, kaip padalinti nesamus 
pinigus, neapčiuopiant ir nesu-
prantant, kad neuždirbti pinigai 
gali greitai baigtis, o kas tada? 
Tada, žinoma, susiranda tylią 
vietelę – ir žadėtojas „politikas“ 
visam laikui dingsta iš taip va-
dinamos politinės veiklos. Kiek 
per tuos kelis Nepriklausomos 
valstybės dešimtmečius buvu-
sių aukštuose valdžios ešelo-
nuose, taip pat ir savivaldoje, 
veikėjų dingo. O gal galėtų iš-
lįsti, pasidalinti savo politiniu ir 
ekonominiu patyrimu. Deja, to-
kių, matyt, vargiai atsiras.

Jei neatsiras tarp kandida-
tų suprantančių, kad kiekvienas 
žmogus – tai asmenybė ir su juo 
reikia elgtis dorai ir neapgaudi-
nėti, atėjus kitai bangai, norinčių 

dalyvauti politikoje ir suprantan-
čių tai, šie bus nušluoti.

Rinkimai jau praėjo ir nieko 
nepakeisi, kaip ir mūsų rinkėjo. 
Jį galima kaltinti, kad, kaip visa-
da, ne tą išrinko, bet ką iš šito 
buvusio būrio kandidatų rinkti? 
Ne vienas rinkėjas sako, neva 
sąžinę užglostęs pasirinkdamas 
išeitį balsuoti bent už gerą žmo-
gų. Bet jūs pasakykit, ką gali nu-
veikti individas, teturintis vie-
nintelę savybę ar etiketę – ge-
ras žmogus. Greičiausiai – tai 
nieko. Paprasčiausiai – geras ir 
tiek. Galima įvardinti kaip žmo-
gų be savybių: minioje neišsiski-
riantis, neklystantis, nes sava-
rankiškai beveik nepriimantis jo-
kių sprendimų, bent tik gal kaip 
reikia ką nors pasidalinti arba 
įsiteikti savo viršininkui.

Buvo organizuoti keli susiti-
kimai su kandidatais, kurių vie-
ną iš jų – Rimantą Kiseliovą – 
pamatyti buvo retas įvykis. Ne-
drąsus būt buvęs meras. Matyt, 
žmogui liepė ir jis kandidatavo, 
kaip ir rudenį rinkimuose į Sei-
mą pora damų. Net gėda prisi-
minti.

Man labiausiai patiko susi-
tikimas su kandidatais, kurį or-
ganizavo Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Jonavos 
filialo vadovas Allfonsas Meš-
kauskas. Susitikimo moderato-
rius Vadimas Nurulinas leido ra-
miai visų paklausti ir ramiai vi-
siems pasisakyti. Kadangi „eg-
zaminuotojai“ buvo verslininkai, 
tai ir klausimai sukosi apie šią 
gana svarbią temą. Šiame ir ki-
tuose susitikimuose, galima sa-
kyti, „pasižymėjo“ Darius Moc-
kus. Jis vis kartojo, kad reikia 
pasinaudoti pritraukiant vers-
lą į šią teritoriją, kuriai jau se-
niai parengtas projektas, ir, ži-
noma, sumokėti pinigai. Juokas 
ėmė, nes ta numatyta teritorija – 
tai pelkė ir krūmynai, kuriai su-
tvarkyti reikia investuoti dešimtis 
milijonų eurų. O nauda abejoti-
na, bent tik tvarkant šią teritori-
ją pinigus būtų galima paplauti. 
Tiek praėjusios kadencijos me-
rui, taip ir dabar rinkimus laimė-
jusiam ir laukiančiam manos iš 
dangaus (kartu su savo koman-
da), net ir sutvarkius visą teritori-
jos infrastruktūrą, bijau, kad nie-
kas iš verslininkų gali nepasiro-
dyti – o su kuo kalbėti? Manau, 
kad kandidatams, prieš einant į 
susitikimus vis dėl to reikėtų pa-
sidomėti siūlomų sprendimų re-
alybe. Kito kandidato, Remigi-
jaus Osausko, pagrindinis ar-
kliukas – baseino statyba. Ge-
ras pasiūlymas. Bet kas jame 
plaukios? Išlipkite, ponai, iš ma-
šinų, pasivaikščiokit po miestą. 
Jis pustuštis. Tušti dviračių ta-
kai, vaikų žaidimo aikštelės, tuš-
čia sporto arena (turiu omeny-

je lankytojus). Kandidatams ir 
išrinktiesiems vertėjo užsiduoti 
patiems klausimą – kodėl?

Realiai žmonės įvertino vi-
sus kandidatus. Už Aliną Ba-
tulevičienę balsavo 430 rinkė-
jų. Už Rimantą Kiseliovą – 172; 
už Bronislovą Liutkų – 809; už 
Darių Mockų – 742; už Remigi-
jų Osauską – 1 569; už Eugeni-
jų Sabutį – 6 004 Jonavos sa-
vivaldybės teritorijos gyventojai 
turintys rinkimų teisę, kai rinkėjų 
sąraše buvo įrašyta 36 681 rin-
kėjas. Pirmajame ture renkant 
rajono merą dalyvavo 9 791 rin-
kėjas, kas sudaro 26,69 proc. 
visų rinkėjų.

Antrajame ture už Remigi-
jų Osauską, sutapimas ar toks 
ištikimų gerbėjų ratas, balsavo 
lygiai toks pats skaičius rinkė-
jų kaip ir pirmajame ture – 1569 
Jonavos krašto žmonės, kas su-
daro 21,69 proc. atėjusiųjų bal-
suoti. Už Sabutį savo balsus ati-
davė 5 605 rinkėjai, kas sudaro 
77,49 proc. nuo dalyvavusių rin-
kimuose. Bet kiek atėjo balsuoti 
iš turinčių tokią teisę? Iš 36 679 
rinkėjų rajono merą rinko tik 
7 233, dar 59 iš jų – biulete-
nius sugadino. Neaišku, ar at-
sitiktinai, ar tokia buvo pasirink-
ta asmeninio protesto forma. 
Antrajame ture prie balsadė-
žių rinkti rajono merą atėjo tik 
19,72 proc. rinkėjų. Katastro-
fiškai mažai. Dar taip niekada 
nebuvo.

Jeigu ir toliau taip skatins 
savo darbais ir sprendimais rin-
kėjus kandidatai ir išrinktieji, at-
eis į rinkimus tik tie, kurie pati-
kės, kaip patikėjo Eugenijumi 
Sabučiu, kad pastarasis asme-
niškai:

 - įrengs daugiau vaizdo ste-
bėjimo kamerų (nors jau įreng-
tos už šimtus tūkstančių nedavė 
jokio efekto); 

 - organizuos kokybiškus 
masinius sporto renginius Jona-
vos sporto arenoje;

 - renovuos kultūros centro 
didžiąją salę ir organizuos žino-
mų atlikėjų koncertus Jonavos 
sporto arenoje.

Žinokite, jeigu nebūtumė-
te išrinkę E. Sabučio – niekas 
nebūtų daroma. Juokinga, nes 
meras ir jo komanda turi spręs-
ti strateginius – dabar jau miesto 
išlikimo klausimus, o ne pudrinti 
gyventojams smegenis. 

Kaip „masiškai“ atėjo bal-
suoti – turbūt toks gyventojų pa-
sirinktas atsakas į visa tai. Ne 
veltui sakoma: kaip šauksi, taip 
ir atsilieps. O E Sabučio rekla-
moje paskelbtus darbus jau se-
niai palaimino Tarybos nariai, 
balsuodami už 2017 m. biudže-
tą. Ir juos privalu vykdyti savival-
dybės administracijai – net jeigu 
mero ir išvis nebūtų.

Kaip šauksi – taip ir atsilieps
Atkelta iš 2 psl.

MOKYTIS KVIEČIA JONAVOS 
JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO 

MOKYKLA 
 
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno 

mokykla maloniai kviečia visus norin-
čius mokytis muzikuoti, šokti, piešti ir 
vaidinti. 

Dokumentai priimami 11.00-17.00 
val. (mokytojų kambaryje)  arba 9.30-
12.00 val. (raštinėje) iki gegužės 29 d.

Pageidaujančių gauti išsamesnės 
informacijos bei artimiau susipažinti su 
mokykloje  dėstomais dalykais laukiame 
visą gegužės mėnesį. Jūsų patogumui 
galime iš anksto suderinti susitikimą 
su pedagogais. Tel. 8-659 58 058 arba 
8-659 57088.

KVIEČIA VIEŠOJI 
BIBLIOTEKA

23 d. 17 val. Skaityklo-
je vyks Stanislovo Abromavi-
čiaus knygos „Tremties vaikai“ 
3 tomo pristatymas. Dalyvauja 
autorius ir Lietuvos politinių ka-
linių ir tremtinių sąjungos val-
dybos pirmininkė Rasa Duo-
baitė-Bumbulienė.

30 d. 17 val. Lauksime 
Jūsų Jonavos viešojoje bibli-
otekoje Knygos klubo susitiki-
me.

Plačiau apie renginius 
www.jonbiblioteka.lt

KVIEČIA KRAŠTO MUZIEJUS 
PARODOS

Jono Butkevičiaus tapy-
bos darbų paroda „Skamban-
tys kontrastai“ (Dailės skyriu-
je). Veiks iki birželio 5 d. 

RENGINIAI, SKIRTI 
TARPTAUTINEI MUZIEJŲ 

DIENAI IR NAKČIAI
18 d. 11 ir 15 val. Ama-

tų pristatymas - kūrybinės 
dirbtuvės muziejaus kiemely-
je „Mūsų krašto audinių raštai 
šiandien“. Būtina registracija 
tel. (8 349) 53388.

19 d. 20-24 val. Meninės 
instaliacijos ir kūrybinės dirbtu-
vės muziejaus kiemelyje.

Paroda muziejaus rūsyje 
„Neįprasta paroda“.

Naktinis koncertas (progra-
ma derinama).

EDUKACIJA
17-31 d. Amatų pristatymas 

- kūrybinės dirbtuvės „Etninio 
tapatumo ženklai kasdienybė-
je: lininio maišelio dekoravi-
mas“. Būtina registracija tel. (8 
349) 53388.

Visą mėnesį edukacinis už-
siėmimas moksleiviams „Šei-
mos vertė“. Būtina registracija 
tel. (8 349) 53388.

Visą mėnesį edukaciniai 
užsiėmimai moksleiviams: 
„Tremties istorija“, „Žydų gyve-
nimo ženklai Jonavoje“. Būtina 

registracija tel. (8 349) 51446.

PROJEKTINĖ VEIKLA
PROJEKTO „TARPE NYČIŲ 
NYTUŽĖLIŲ“ VYKDYMAS
15-31 d. Amatų pristatymas 

- kūrybinės dirbtuvės „Etninio 
tapatumo ženklai kasdienybė-
je: lininio maišelio dekoravi-
mas“.

UŽSIĖMIMAS TREČIOJO 
AMŽIAUS UNIVERSITETO 

KRAŠTO PAŽINIMO 
FAKULTETO KLAUSYTOJAMS

25 d. 9 val. Baigiamasis 
renginys. Ekskursija po Šiau-
rės Aukštaitiją.

Daugiau informacijos  
www.jonavosmuziejus.lt

Kas? Kur? Kada?
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A. ŠIMKAUS KLINIKA
TEIKIA išblaivinimo paslaugas.
GYDO skydliaukės mazgus (be opera-

cijos), širdies ritmo sutrikimus, hipertoniją, 
reumatą, sąnarių ligas, nutukimą.

ATLIEKA echoskopiją.
Tel. 8 674 50862

REI KI mokymai
Kviečiame visus, norinčius sustiprinti savo sveikatą,  

į I pakopos REI KI seminarą:
• Meistras-mokytojas papasakos apie REI KI energiją, jos 

naudojimo metodiką.
• Perduos energiją iš savo rankų į mokinių rankas (energija 

suteikiama visam gyvenimui).
• Mokiniai atliks gydomuosius seansus sau ir vienas kitam.

REI KI metodas paprastas ir veiksmingas, to-
dėl jį gali įvaldyti visi norintys.

Seminarą veda IV pakopos REI KI meistras-
mokytojas Kęstutis Miliukas. 

Tel. pasiteirauti 8 657 86680.

Gyd. R. Kvedaravičiaus
Odontologijos klinika

KLINIKOJE TEIKIAMOS ŠIOS PASLAUGOS:
                                      

Profesionali burnos higiena  
Dantų gydymas
Implantavimas
Dantų protezavimas
Periodontologija 
Chirurgija
Dantų balinimas
Dantų puošyba
Dentalinės rentgeno nuotraukos.

Odontologinės paslaugos atliekamos pažangiausiomis 
technologijomis, naudojant kokybiškas, profesionalias medžia-
gas bei modernią įrangą. 

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

Raidentas

Pataria provizorė 
Vida Jokimienė

Onkologinės ligos, liaudyje 
dar vadinamos vėžiu, yra sun-
kiai įveikiama mįslė mokslinin-
kams bei medikams.

Ši tema šiandien labai jau-
tri ir aktuali daugumai žmonių. 
Diskutuoja specialistai, kalbasi 
ir tariasi ligoniai, daug patarimų 
pateikia žolininkai.

Gyvenimas parodė, kad ne 
viena vaistažolė jau yra smar-
kiai prisidėjusi prie pergalingos 
kovos su onkologinėmis ligo-
mis. Žolininkų patarimai šian-
dien iš tiesų labai vertinami.

Kiekviena liga turi priežas-
tį, tačiau apie „onko“ ligas žino-
me ne per daugiausiai, nors ir 
turime daug jų patogenezės te-
orijų.

Žinios apie nuolatinius 
mokslinius tyrimus, bandymus 
ir išradimus pasiekia ir Lietuvą.

Informavimo priemonėse 
nuolat minimos augalinės kil-
mės medžiagos, turinčios citos-
tatinį poveikį, augaliniai antina-
vikiniai vaistai, kurių veikimas 
gydant šią ligą yra pagalbinis. 
Plačiai kalbama apie amalą, 
ežiuolę, kartųjį kietį, ugniažolę, 
beržo grybą.

Imunologų nuomone, ama-
las gali būti vartojamas orga-
nizmo gyvybinėms jėgoms sti-
muliuoti, stabilizuoti piktybinį 
procesą, stabdyti naviko augi-
mą. Tai patvirtino šiuolaikiniai 
klinikiniai stebėjimai. Dauguma 
amalo preparatų jau nėra vien 
fitoterapiniai. Daug pavadinimų 
vaistų gaminama iš amalo alko-
loidų.

Ne mažėjant, o didėjant vė-
žinių susirgimų skaičiui, geriau-
sias pirmalaikis sprendimas ir 
išeitis iš šios padėties – užkirs-
ti kelią šiai ligai, rūpintis jos pro-
filaktika.

Tą tvirtina ir viso pasaulio 
mokslininkai. Juk geriausia or-
ganizmo apsauga nuo bet ko-
kių ligų, tarp jų ir vėžinių, –  

stip ri imuninė sistema.
Pas šeimos gydytoją ir vais-

tinėje visada galite gauti daug 
patarimų šiuo klausimu.

Profesionalus vaistininkas 
visada ne tik parinks medika-
mentą, bet ir patars, kokius or-
ganizmo stiprinimo būdus gali-
te pasirinkti.

Čia ypatingą vaidmenį atlie-
ka vaistažolės. Žmonės teigia, 
kad geras vaistininkas tas, ku-
ris pirmiausia pasiūlo natūralų 
vaistą.

Gamybinėje vaistinėje imu-
ninei sistemai stiprinti gami-
nama unikali ir naudinga vais-
tažolių ištrauka, į kurios sudėtį 
įeina kraujažolė, pelynas, ber-
žo lapai, pušų pumpurai, beržo 
grybas bei natūralios alijošiaus 
sultys.

Šios ištraukos veikimas pa-
teisino ne vieno su sunkia liga 
kovojančio žmogaus lūkesčius.

Džiugu, kuomet liaudies iš-
mintimi pagrįsti receptai ne tik 
sugrąžina vaistininkui nuošir-
džią kliento padėką, bet ir aki-
vaizdžiai sustiprina ligonio svei-
katą.

Dėkodama už nuolat išsa-
komus gražius žodžius, džiau-
giuosi kiekviena Jūsų pergale 
prieš ligą.

Geras vaistininkas pirmiausia 
pasiūlo natūralų vaistą

Gerbkime save ir kitus
 

Kapinės – amžinojo poilsio, ramybės ir čia palaidotų atmini-
mo ir pagarbos vieta.

Tačiau kaskart, kai atvažiuoju aplankyti artimųjų kapą, esan-
tį Šmatų kapinėse, ir pamačiusi, kad vėl ir vėl kažkieno su tech-
nika pervažiuotas kraštas kapavietės, apima liūdesys ir nusivyli-
mas – kodėl mes tokie negerbiantys patys savęs, kitų triūso bei 
čia palaidotų žmonių ramybės.

Kad nebūtų kliudoma kapavietė, net krašte kaip ženklą „stop“ 
pastačiau nemažą akmenį.

Pasirodo, tai jokia kliūtis. Atėjusi Motinos dienos proga aplan-
kyti ir pagerbti mirusiųjų, išvydau dar liūdnesnį vaizdą – kliudy-
tas kapavietės bordiūras, granito plokštės išklaipytos, atplėštos 
nuo pagrindo.

Kiti kapų lankytojai sako ir pati įtariu, kad tai darbininkų, tvar-
kančių kapavietes ir įvažiuojančių į kapų teritoriją su įvairia trans-
porto technika, darbo kultūros ženklai.

Gerbiamieji, čia ne autostrada ar kaimo keliukas, būkime at-
sargūs ir dėmesingi vienas kitam, tuo labiau gerbkime čia besiil-
sinčių žmonių ramybę ir atminimą.

Lina Gezevičienė

NUO 2018-ŲJŲ LIGOS 
IŠMOKAS TURĖS TEISĘ 

GAUTI IR SENELIAI, 
SLAUGANTYS SERGANTĮ 

VAIKĄ NAMUOSE AR 
STACIONARE

Balandžio 20 d. Seimas pri-
tarė Seimo nario Valentino Bu-
kausko inicijuotoms Ligos ir 
motinystės socialinio draudimo 
įstatymo 10 straipsnio patai-
soms, kurios suteiks teisę ligos 
išmoką gauti ne tik tėvams, bet 
ir ne vyresnį nei 14 metų vaiką 
slaugantiems seneliams.

"Seneliai yra pilnateisiai šei-
mos nariai, todėl šiandien pri-
imtos įstatymo pataisos ateityje 

užtikrins, kad  susirgus vaikui, 
jiems nereikėtų imti laisvų die-
nų ir prarasti pinigus norint pa-
sirūpinti savo anūku. Juk tėvai 
ne visuomet turi galimybę pasi-
imti laisvų dienų, įtemptas gy-
venimo ritmas ne visada leidžia 
rinktis, todėl šiandien žengė-
me žingsnį į priekį, Seimo na-
rių pritarimas išreiškė požiūrį, 
kad norime rūpintis savo jauni-
mu, savo vaikais ir savo žmo-
nėmis", – sakė projektą prista-
tęs Seimo narys V. Bukauskas.

Politikas taip pat pabrėžia, 
kad priėmus šią pataisą, naudą 
gaus ne tik tėveliai, kurie galės 
savo sergančius vaikus patikė-
ti seneliams, tačiau ir valstybė, 
nes tėvai, užuot gavę ligos pa-

šalpą, toliau eis į darbą, mokės 
mokesčius ir taip valstybės biu-
džetas nepraras pajamų.

Priimtos įstatymo projekto 
pataisos taip pat numato, kad 
vaiką slaugantys seneliai išmo-
ką gali gauti ir tuo atveju, kai 
prižiūrimas stacionare sergan-
tis ir ne vyresnis nei 7 metų vai-
kas, ir, jei vaikas iki 18 m., ser-
gantis sunkiomis ligomis,  ku-
rių sąrašą tvirtina sveikatos ap-
saugos ministras ir socialinės 
apsaugos ir darbo ministras, 
gydomas stacionare, ambula-
toriškai ar medicininės reabili-
tacijos ir sanatorinio gydymo įs-
taigoje. 

Priimtos pataisos įsigalios 
nuo 2018 m. sausio 1 d.

NUSTATĖ KADENCIJĄ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ ĮMONIŲ VADOVAMS
Seimas įvedė penkerių metų kadenciją valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių vadovams. Nuo 

2018 m. jie bus priimami tik viešo konkurso būdu, tas pats asmuo tai pačiai įmonei galės vadovauti 
ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės.

SIŪLO ĮTEISINTI INDIVIDUALŲ SKUNDĄ
Mažėjant kreipimųsi į Konstitucinį teismą (KT), jo pirmininkas D. Žalimas pareiškė, kad reikėtų 

įteisinti ir individualų skundą. Pasak teisininko, taip ne tik būtų užtikrinta geresnė asmenų teisių ap-
sauga, bet ir pasiekta, kad KT pasiektų daugiau svarbių bylų.

Šiuo metu 70 proc. visų prašymų KT gauna iš tesimų. 17 proc. – iš Seimo narių grupių, 9 proc. – 
iš Seimo ir 4 proc. – iš prezidento. 2010 metais prašymų buvo beveik 160, pernai ir užpernai – kiek 
daugiau kaip po 20. 

Tarp geriausių Lietuvos vai-
kų ir jaunimo teatrų, gegužės 
13 d. pasirodžiusių Rokiškio 
kultūros centro scenoje, prieš 
pat apdovanojimų ceremoni-
ją V.V. Landsbergio „Uodų pa-
sakas“ vaidino jungtinė jaunų-
jų jonaviečių komanda – Jona-
vos rajono savivaldybės teatro 
jaunimo grupės aktoriai ir Jona-
vos Janinos Miščiukaitės meno 
mokyklos teatro skyriaus ugdy-
tiniai, vadovaujami Jonavos ra-
jono savivaldybės teatro reži-
sierės Živilės Martinaitienės.

IX vaikų ir jaunimo tea-
trų apžiūra-šventė „Šimtako-
jis 2017“, apkeliavusi visus ša-
lies regionus, iš 96 vaikų ir jau-
nimo teatrų spektaklių atrinko 
16 laureatų, įvertintų aukščiau-
siais komisijos balais. „Šim-
takojo 2017“ laureatų spekta-
klius žiūrovai turėjo progos pa-

matyti baigiamuosiuose apžiū-
ros-šventės renginiuose, vyku-
siuose Pasvalyje ir Rokiškyje. 
„Šimtakojo 2017“ komisija lau-
reatų diplomu bei atminimo len-
tele įvertino originaliai režisie-
rės Ž. Martinaitienės pastaty-
tas V.V.Landsbergio „Uodų pa-
sakas“ bei puikią jaunųjų Jona-
vos aktorių - Vasario Statkevi-
čiaus, Manto Kučinsko, Aus-
tėjos Dobilaitės, Arno Boč-
kaus, Gustės Cvilikaitės, Ka-
milės Jaščemskaitės, Gabi-
jos Janušauskaitės, Justės 
Kuokštaitės, Aistės Lileikai-
tės, Deimanto Macaičio, Mi-
litos Matuzaitės, Arno Rocki-
no, Monikos Stankevičiūtės, 
Nojaus Šukio ir Vakarės Ta-
rozaitės – vaidybą.

Jonavos savivaldybės  
teatro inormacija

Jonavos jaunimas – 
„Šimtakojo 2017“ laureatai
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PASIRINKITE PATAISOS PAREIGŪNO PROFESIJĄ
Kviečiami asmenys:

- turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą, – mokytis,
- turintys ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesi-

ją, – įsidarbinti.

Mokytis kviečiami abiturientai ir kiti asmenys, turintys ne že-
mesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir norintys kuo greičiau įsidarbin-
ti. Pataisos pareigūnų profesinis mokymas bus vykdomas 
Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos Teisingu-
mo ministerijos Mokymo centre (Subačiaus g. 1, Vilnius) nuo 
2017 m. rugsėjo 1 d. iki 2018 m. birželio 8 d. Tai 9 mėnesių pro-
fesinis mokymas, kurį baigus – įdarbinimas ir nuo 550 eurų atlygi-
nimas į rankas garantuotas. Taip pat sudaromos sąlygos (tiems, 
kurie nori) toliau neakivaizdiniu būdu studijuoti kitose aukštosiose 
mokyklose, nes suteikiamos mokymosi atostogos, kurių metu mo-
kamas vidutinis darbo užmokestis.

Visiems (neatsižvelgiant į mokymosi rezultatus), besimo-
kantiems kursantams (taip vadinami asmenys, kurie mokysis 
pagal profesinio mokymo programas) bus:

• mokama stipendija – nuo 140 iki 200 eurų (geriau besimokan-
tiems – stipendija didesnė);

• atidėta privaloma karo tarnyba;
• visi bus apgyvendinami ir nemokamai gyvens Mokymo centro 

bendrabutyje, kuris yra Vilniaus senamiestyje;
• gyvendami 9 mėnesius nemokamai Vilniuje, kursantai galės 

papildomai studijuoti ar dirbti;
• bus išduoti kursantų pažymėjimai, su kuriais galės naudotis 

visomis lengvatomis (pvz., visuomeninio transporto ir pan.) kaip 
ir kitų aukštųjų mokyklų, kolegijų ar profesinių mokyklų studentai.

Profesinio mokymo baigimo pažymėjimas suteiks pirmi-
nę pataisos pareigūno kvalifikaciją, rangą ir garantuotą gali-
mybę iš karto įsidarbinti į bet kurią pataisos įstaigą Lietuvoje 
(baigęs šiuos mokymus pats kursantas turės teisę nuspręsti, 
kur jis norėtų įsidarbinti). 

Įsidarbinti kviečiami asmenys, turintys ne žemesnį kaip vidu-
rinį išsilavinimą ir įgytą profesiją. Dėl ko verta įsidarbinti patai-
sos įstaigoje?

• nuo 550 eurų atlyginimas į rankas (vėliau atlyginimas didėja); 
• darbas pamaininis (kas ketvirtą parą), todėl yra visos galimy-

bės toliau mokytis neakivaizdiniu būdu arba laisvu nuo tarnybos 
metu dirbti kitą darbą;

•  tai yra statutinė valstybės tarnautojo pareigybė, todėl įsidar-
binus, atidedama privaloma karo tarnyba;

• pataisos pareigūnui suteikiamas tarnybinis rangas;
• suteikiamos apmokamos mokymosi atostogos;
• turi teisę į ilgesnę kasmetinių atostogų trukmę;
• yra galimybė – ištarnavus 25 metus arba sulaukus 55 metų 

amžiaus – gauti pataisos pareigūnų pensiją;
• rūpinamasi pareigūnų sveikata, vykdomi periodiniai sveikatos 

patikrinimai tarnybos metu už įstaigos lėšas;
•  kompensuojamos atvykimo į darbą ir iš darbo transporto kuro 

išlaidos;
• yra galimybė kelti kvalifikaciją ir aiškios karjeros galimybės;
• lankstus darbo grafikas, galimybė rinktis laisvadienių datas;
• suteikiamos ir kitos įstatymais nustatytos socialinės garanti-

jos ir lengvatos, o svarbiausia – bendradarbiaujantis, darnus ir šil-
tas kolektyvas.

Registruokitės į mokymus arba atvykite įsidarbinti jau da-
bar!

Susidomėjusius asmenis kviečiame dėl smulkesnės in-
formacijos paskambinti jau šiandien tel. 8 346 56389, 8 656 
16166 arba atvykti į Pravieniškių pataisos namų-atvirosios 
kolonijos Personalo skyrių, adresu Pravieniškių g. 5, Pravie-
niškės II, Kaišiadorių r. 

Atvykstant su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį do-
kumentą, gyvenimo aprašymą, brandos atestatą su priedais (ori-
ginalus arba notaro patvirtintas kopijas), profesinio baigimo pažy-
mėjimą ar kitos mokymo įstaigos baigimo pažymėjimą – jei tokią 
mokymo įstaigą yra baigęs).

Abiturientai, norintys mokytis Mokymo centre, bet dar ne-
turintys atestatų, kviečiami taip pat atvykti arba paskambin-
ti nurodytais telefonais ir užsiregistruoti į minėtus mokymus. 

Jei norite tobulėti, pasirinkite pataisos pareigūno profesiją ir 
Jūs tikrai neapsiriksite... 

Pravieniškių pataisos namų-atvirosios kolonijos
Personalo skyriaus viršininkė Daiva Jūrienė

Užs. Nr. 12

MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ ANALIZĖ JONAVOS MIESTO DAUGIABUČIUOSE 
GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 2017 M. BALANDŽIO MĖN.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija
Užs. Nr. 11

Mokėjimų už šilumą vidurkis:  Daugiabučių namų – 0,51 €/m²
 Renovuotų namų – 0,32 €/m²
Vidutinė lauko oro temperatūra 5,6°C
Dienolaipsniai 372
Šilumos kaina gyventojams (su PVM) 51,45 €/MWh
Pastatų grupės pa-
gal šilumos suvar-
tojimą

Adresas Butų 
sk.

Šilumos suvar-
tojimas šildy-
mui

Mokėjimai už 
šilumą 1 m² 
ploto šildymui 
(su PVM)

vnt. MWh/m² €/m²
I. Daugiabučiai suvar-
tojantys mažiausiai ši-
lumos (naujos staty-
bos, renovuoti namai)

1 KOSMONAUTŲ G. 20 (renov.) 60 0,0011 0,06
2 ŽEIMIŲ TAKAS 3 (renov.) 75 0,0023 0,12
3 CHEMIKŲ G. 86 (renov.) 22 0,0024 0,12
4 PARKO G. 1 (renov.) 60 0,0025 0,13
5 CHEMIKŲ G. 92C  (renov.) 18 0,0025 0,13

II. Daugiabučiai su-
vartojantys mažai 
arba vidutiniškai šilu-
mos 
 

1 CHEMIKŲ G. 112 30 0,0044 0,23
2 LIETAVOS G. 15 100 0,0050 0,26
3 VILTIES G. 26 45 0,0059 0,30
4 A.KULVIEČIO G. 32 40 0,0066 0,34
5 ŽALIOJI G. 10 50 0,0066 0,34

III. Daugiabučiai su-
vartojantys daug šilu-
mos (senos statybos, 
nerenovuoti namai)

1 ŽEMAITĖS G. 5 45 0,0107 0,55
2 CHEMIKŲ G. 31 45 0,0107 0,55
3 A.KULVIEČIO G. 2 45 0,0108 0,56
4 P.VAIČIŪNO G. 12 65 0,0108 0,56
5 KOSMONAUTŲ G. 8 45 0,0108 0,56

IV. Daugiabučiai su-
vartojantys labai daug 
šilumos (l. prastos ši-
luminės izoliacijos na-
mai)

1 LIETAVOS G. 39 25 0,0145 0,75
2 GIRELĖS G.  1 18 0,0147 0,76
3 MOKYKLOS G. 10 50 0,0154 0,79
4 RUKLIO G. 7 75 0,0154 0,80
5 CHEMIKŲ G. 24 22 0,0193 0,99

AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI“ INFORMUOJA,
kad vykdant šiluminių tinklų rekonstrukcijos darbus, nuo 2017 m. gegužės 22 die-

nos iki birželio 5 dienos imtinai nebus tiekiamas karštas vanduo šiems vartoto-
jams:

Sodų g. 37, 37A, 31, 40, 43; Dariaus ir Girėno g. 1; Vasario 16-osios g. 13, 15, 
17; Žalioji g. 18A; Klaipėdos g. 36A; Kauno g. 44, 68, 91, 93, 94; Vilniaus g. 29, 31, 33, 35;  
Jonavos Neries pagrindinė mokykla; Jonavos politechnikos mokykla; Jonavos Senamiesčio gim-
nazija; Jonavos rajono socialinių paslaugų centras; Jonavos jaunimo mokykla.

Atsiprašome už patiriamus nepatogumus.

VONIŲ 
RESTAURAVIMAS
Išskirtinai ilgas  
tarnavimo laikas!
Tel.: 8 673 56679, 
8 617 13178, Jonava
Išrašoma garantinė  
sutartis.
www.voniunaujinimas.lt

FASADŲ ŠILTINIMAS IR APDAILA.
Atlieka termovizinį tyrimą prieš 

ir po šiltinimo.
Garantuoja kokybę, 
suteikia garantijas. 

Matuoja, skaičiuoja sąmatas 
NEMOKAMAI. 

Renka grupę medžiagoms pirkti 
(YPAČ GEROMIS KAINOMIS).

Tel. 8 675 75102

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

Atliekame pramoninį dai-
lylenčių (lentelių, tvoros, te-
rasos ir kt.) dažymą ceche. 

Darbus galime atlikti su 
jūsų mediena arba medieną 
galite įsigyti pas mus.

Dažome kokybiškais, lai-
ko patikrintais suomiškais 
dažais.

Prekiaujame dažais.
Tel. +370 614 12828
www.medluksus.lt

Dengia stogus čerpėmis, 
šiferiu, skarda, bitumine danga.

Ilgametė patirtis, operatyvumas, 
garantijos, protingos kainos. 
Atvyksta, konsultuoja, matuoja, są-
matas skaičiuoja NEMOKAMAI. 

Renka grupę medžiagoms pirkti 
(YPAČ GEROMIS KAINOMIS). 

Tel. 8 675 75102

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

statybos darbus.
Tel. 8 656 42293

BUTAI
1 kamb. – nuo 2 900 iki  
18 000 Eur.
2 kamb. – nuo 10 000 iki  
21 500 Eur.
3 kamb. – nuo 7 500 iki  
43 000 Eur

NAMAI
nuo 10 500 iki 58 000 Eur.
SODYBOS
nuo 9 400 iki 30 000 Eur.
SODAI
nuo 4 700 iki 32 000 Eur.
SKLYPAI

nuo galimo pirkti išsimokėti-
nai iki 1013 Eur/a
GAMYBINĖS PATALPOS
43 400 Eur
KOMERCINĖS PASKIR-
TIES STATINYS
150 000 Eur

NEKILNOJAMOJO TURTO AGENTŪRA „JONEDA“
VISOS NEKILNOJAMOJO TURTO PASLAUGOS

Siūlome išsirinkti pirkti iš daugiau nei 50 įvairios paskirties objektų!

Patikėtą mums parduo-
ti objektą reklamuoja-
me Jūsų nustatyta kai-
na ne tik spaudoje, bet 
ir lankomiausiuose ša-
lies nekilnojamojo tur-
to skelbimų portaluose 
– aruodas.lt, skelbiu.lt, 

alio.lt, plius.lt ir kt.
BENDRADARBIAUKIME!
UAB „Joneda“, J. Ralio g. 
5-19 (II aukštas), tel.: 8 655 

54404, 54607.

DOVANOJU
statybinį 

laužą keliui 
pakelti.

Tel. 8-689 71212

Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

I – IV 8 – 17 val.
V 8 – 16 val.

El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda
Darbo  
laikas:
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Kaune įsikūręs prekybos 
miestelis „Urmas“ – tai ta vie-
ta, kur ne tik verda prekyba, 
tai miestelis, kuriame pulsuo-
ja gyvenimas. Atsinaujinęs, iš-
siplėtęs ir išgražėjęs, dar prieš 
nepriklausomos Lietuvos me-
tus lietuviams gerai žinomas 
„Urmo bazės“ vardu, preky-
bos kompleksas ir toliau iš-
lieka didžiuliu traukos centru, 
siūlančiu išskirtinai didelį dra-
bužių, maisto, buitinės techni-
kos, namų apyvokos, baldų ir 
daugybės kitų prekių pasirin-
kimą.

Tokią įvairovę ir platų asorti-
mentą kaip čia kur nors kitur Lie-
tuvoje neįmanoma rasti. 18 hek-
tarų ploto teritorijoje išsidėsčiu-
siose 7 galerijose veikia dau-
giau kaip 2500 parduotuvių, ku-
rias kasdien aplanko 25 tūkst. 
žmonių. Tai didžiausias preky-
bos kompleksas tiek Kauno regi-
one, tiek ir Lietuvoje. 

Pagrindinis prekybos mieste-
lio „variklis“ – smulkieji verslinin-
kai, dažniausiai patys prekiau-
jantys ir aptarnaujantys klien-
tus savo parduotuvėse. Dauge-
lis pirkėjų todėl ir renkasi „Urmą“, 
nes iš šių, dažnai ne vieną de-
šimtmetį savo darbą dirbančių 
prekybininkų, sulaukia malonaus 
aptarnavimo ir kokybiškų patari-
mų renkantis prekę.

DRABUŽIAI: NUO 
KASDIENIŲ IKI 
IŠSKIRTINIŲ

Jau tikrai ne pirmoji lietuvių 
karta tradiciškai atvyksta į preky-
bos miestelį „Urmas“ įsigyti dra-
bužių. Išties čia galima apsireng-
ti nuo galvos iki kojų, o sau tin-
kančių drabužių ir avalynės ras 
tiek vertinantys paprastumą, pa-
togumą ir gerą kainą, tiek norin-
tys neatsilikti nuo naujausių sti-
liaus ir mados tendencijų. Drabu-
žiai – ir kasdienai, ir ypatingoms 
šventėms: krikštynoms, vestu-
vėms, jubiliejams. Moterims, vy-
rams, vaikams ir jaunimui.

Daugiausia rūbų ir avalynės 
parduotuvių yra susitelkusios 
Vakarinėje ir Geltonojoje galeri-
jose, taip pat Žaliojoje galerijoje 
ir Raudonajame pasaže. 

Vakarinės galerijos pradžio-
je visai neseniai duris atvėrė išti-
sas kvartalas jaukių drabužių bu-
tikų, kuriuose galima rasti išskir-
tinių, vienetinių drabužių. Tačiau 
atkaklesni pirkėjai įdomių laimi-
kių randa ir išparduotuvėse, ku-
rių prekybos miestelyje taip pat 
gausu, ir dėvėtų drabužių par-
duotuvėse. 

SEKITE NAUJAUSIAS 
MADAS, SUŽINOKITE APIE 

DERINIUS

Naujų drabužių kainos pre-
kybos miestelio išparduotuvėse 
– dažniausiai iki 70 proc., o ak-
cijų metų – ir iki 90 proc. mažes-
nės nei įprastos. O kad stilingai ir 
už juokingai mažą kainą galima 
apsirengti dėvėtų drabužių par-
duotuvėse, neseniai įrodė viena 
iš tinklaraščio apie madą TryOn.
lt autorių Rugilė Kančaitė, pade-
monstravusi akį traukiančius vi-
siškai sukomplektuotus drabužių 
derinius vos už 16 ir 7 eurus.

TURGUS: NUO RŪKYTOS 
MĖSOS IKI IŠSKIRTINIŲ 

SALDUMYNŲ

Kitas labai svarbus dalykas, 
dėl kurio žmonės traukia į preky-
bos miestelį „Urmas“ – maistas. 
Be daugybės įvairių maisto par-
duotuvių, čia veikia ir moderniau-
sias Lietuvoje – Centrinis Kauno 
turgus.

Rytinėje galerijoje įsikūru-
siame turguje darbuojasi dau-
giau kaip 500 prekybininkų, todėl 
šviežių vaisių, daržovių, rūkytos 
ir šviežios mėsos, pieno, duo-
nos produktų pasiūla ypač dide-
lė. Didžioji dalis vaisių ir daržo-
vių, ypač sezono metu, parduo-
damos pačių ūkininkų arba at-
vežtos tiesiai iš Lietuvos ūkių.

Čia ypač gausus ir įvairus 
pagal tradicinius lietuviškus re-
ceptus pagamintų rūkytų mė-
sos produktų asortimentas: kum-
piai, kumpeliai, nugarinės, laši-
niai, skilandžiai, dešros, dešre-
lės, šonkauliukai, vištos, antys ir 
dar daug kitokių gaminių.

O kaipgi be saldumynų! Įvai-
riausių nepaprasto skonio gar-
dėsių – tortų, pyragų, pyragai-
čių, sausainių – tiek ypatingoms 
šventėms, tiek kasdieniam pa-
simėgavimui rasite specialiose 
krautuvėlėse. 

TAI, KO NĖRA KITUR

Centriniame Kauno turgu-
je įsikūrusi ir pačių tikriausių, at-
vežtų tiesiai iš Turkijos, saldumy-
nų – lukumo, baklavos ir chalvos 
krautuvėlė. Daug lietuvių aukš-
čiausios kokybės turkiškų saldu-
mynų yra ragavę atostogaudami 
Turkijoje, bet Lietuvoje vietų, kur 
jų galima rasti – vis dar labai ma-
žai. 

Turguje veikia ir dar viena la-
bai įdomi parduotuvėlė, kur jus 
už prekystalio sutiks pats savi-
ninkas – iš Mauricijaus salos, 

esančios Indijos vandenyne, at-
vykęs Clarel. Pagrindinė jo pre-
kė – natūralus rudasis cukrus, 
pagamintas iš vietoje užaugintų 
cukranendrių cukraus produkcija 
garsėjančiame Mauricijuje Greta 
jo – daugybė įvairių, Lietuvoje la-
bai retų gurmaniškų maisto pro-
duktų iš viso pasaulio.

YRA KUR AKIS PAGANYTI

Prekybos miestelyje „Urmas“ 
– ne tik didžiulis drabužių ir mais-
to pasirinkimas, bet ir bene vis-
kas, ko tik jums gali prisireikti: 
baldai, santechnika, automobilių, 
buitinės chemijos, sodo–daržo, 
gyvūnų prekės. Specialios dar-
bo drabužių, žvejybos reikmenų 
ir kitokios parduotuvės. Čia įsi-
kūrusios visiems gerai žinomos 
– „Hansa plytelių turgus“, „Agro-
pasaulis“, „Akvazoo“, „Žvejo kul-
tas“, „Topmix“, „Vikingas“, „Tho-
mas Philipps“, „Mato baldai“, 
„Batų centras“, „Sanitex“, „Sar-
kava“, „Kismetas“ – ir kitos įmo-
nės.

Atsipūsti ir užkąsti galėsite 
daugybėje kavinių, užkandinių ir 
restoranų, kurių aptiksite visoje 
„Urmo“ teritorijoje. Bet patys įdo-
miausi ir stilingiausi – įsikūrę vi-
sai netoli Pramonės prospekto, 
naujuose, akį traukiančiuose is-
torinio stiliaus pastatuose. 

NETRŪKSTA IR RENGINIŲ

„Urmo“ teritorijoje vyksta ir 
daug įvairių renginių. Du kar-
tus per metus – rugsėjo ir kovo 
mėnesiais – organizuojama di-
džiausia Baltijos šalyse sendaik-
čių ir antikvarinių daiktų mugė – 
senturgis „Laiko ratu“. Kiekvie-
ną sekmadienį vyksta „Bagaži-
nių turgus“, į kurį žmonės atva-
žiuoja automobiliais, atveria ba-
gažines ir išparduoda nebereika-
lingus savo daiktus.

Čia taip pat nuolat rengiami 
įvairūs sporto ir kultūros rengi-
niai, koncertai. Artimiausi – ge-
gužės 27 d., šeštadienį, vyk-
sianti mėsainių šventė „Bur-
ger fiesta“ ir tą pačią dieną 
rengiama šventės „Baikerių 
naktys“ dieninė dalis.

Tad kviečiame užsukti apsi-
pirkti ir papramogauti į prekybos 
miestelį „Urmas“, įsikūrusį Kau-
ne, Pramonės pr. 16 – naudingai 
ir smagiai praleistas laikas ga-
rantuotas!

Miestelio naujienas galite 
sekti internete Urmas.net ir so-
cialiniame tinkle Facebook: pus-
lapiuose Prekybos miestelis 
Urmas ir Centrinis Kauno tur-
gus.

„Urmo“ miestelis Kaune – išskirtinė prekių gausa, geros 
kainos ir pulsuojantis gyvenimas
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Kiekvieną sekmadienį vykstančiame „Bagažinių turguje“ galima ne tik parduoti savo 
nereikalingus daiktus, bet ir išsimainyti.

Į prekybos miestelį URMAS kasdien apsipirkti atvyksta 25 000 žmonių.

Miestelio lankytojai gali išsirinkti iš siūlomo plačiausio prekių asortimento.

„Urme“ veikia naujas Centrinis Kauno turgus, kuriame darbuojasi daugiau kaip 500 
prekybininkų.

Daugiausia drabužių ir avalynės parduotuvių susitelkusios Vakarinėje, Geltonojoje, 
Žaliojoje galerijose ir Raudonajame pasaže.
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UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

NEMOKAMAI išsipjauna-
me ir išsivežame peraugu-
sius krūmus, beverčius me-
džius iš žemės ūkio paskir-
ties žemių, pamiškių, griovių. 
Nuo 1,5 ha.

PERKU MIŠKĄ.
Tel. 8 601 30865.

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

  

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

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

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

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

info@joneda.lt

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

l Remontuojame važiuoklę
l Automobilių elektrinės dalies remontas
l Turbinų restauravimas
l Parenkame autodažus pagal atspalvį
l Prekiaujame profesionaliais įrankiais
l 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. 

VASARINĖS PADANGOS

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

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

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

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

Tel. 8 699 34 063

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

      transmisijos, vairavimo mechanizmo). ŽIBINTŲ POLIRAVIMAS!

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

Lieja pamatus, stato karkasinius, 
mūrinius namus.

Konsultuoja, sudaro  
sąmatas NEMOKAMAI. 

Renka grupę medžiagoms pirkti 
(YPAČ GEROMIS  

KAINOMIS). 
Tel. 867575102

MALKOS
Tel. 8 635 54215

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 
Gali būti daužti,  
nevažiuojantys, 

MOKAME BRANGIAI
 pasiimame patys,  

atsiskaitome iš karto, 
sutvarkome dokumentus.

Tel. 8 647 87959 
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

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

Tel.: 8 614 06054, 8 660 85782.

 

 
VAIRAVIMO MOKYMO KURSAI  AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE kat. 

NAUJA! Organizuojame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų ir  
KRAUTUVŲ vairuotojų mokymus (mokiniai registruojami nuolat !) 

 
        Naujos A1,A2,A / B kat. grupės registruojamos nuo: Balandžio 18 d. 10:00 val. rytinė grupė 
                                                                                                       Balandžio 18 d. 16:00 val. popietinė grupė    
                                                                                                       Balandžio 18 d. 18:00 val. vakarinė grupė   
       Kursų kaina šiuo metu: 159 €/ 279 €  (teorija 40 ak. val. ir praktinis vairavimas 10 / 30 ak. val.) 
                                                159 €/ 279 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE) 
  Naujos BE/ C, CE/ D kat. grupės registruojamos nuo:  Balandžio 18 d. 19:30 val. vakarinė grupė 
         Kursų kaina šiuo metu: 194 €/ 264 €/ 274 €  (teorija ir praktinis vairavimas) 
        

Į kainą įskaičiuota KET knygelė, metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai, 
neribotai spręsti  KET prie kompiuterių! 

    PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:                                       Išsamiau dėl mokymų teirautis: 
- PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;                   Vasario 16-osios g. 1, Jonava 
- PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ  KET              Tel. Nr.: 8 65781775 

           REIKALAVIMĄ (-US).                                                                               jonava@rigveda.lt 
   Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 69 € (5 mok. val.).                
   SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELĘ: 
   Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 3 ak. val. – 5 €. 
   Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į Mūsų filialą. 

         
Grupės organizuojamos nuolat!  LAUKIAME JŪSŲ ! 

 

Gegužės 22 d.
Gegužės 22 d.
Gegužės 22 d.

Gegužės 22 d.

GAMINU BALDUS
spintas su slankiosiomis 

durimis, sekcijas,  
komodas ir kt.  

korpusinius baldus
PAGAL UŽSAKYMUS.
Tel. 8 654 91479

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),  
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

Užeikite, 
konsultuojame nemokamai!

Tel. 8 672 71920
info@skaitle.lt; www.skaitle.lt

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

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

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145


