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Gegužės 8 dieną Jona-
vos krašto muziejuje vie-
nas garsiausių Lietuvos fo-
tomenininkų, dailininkas Ri-
mantas Dichavičius prista-
tė knygą „Laisvės pažen-
klinti“ ir jonaviečiams sutei-
kė išskirtinę dovaną – atida-
rė fotografijų ciklo „Vizijos“ 
parodą. Kad visą Europą ap-
keliavusi ir pasaulinę šlo-
vę pelniusi paroda atsidur-
tų Jonavoje, esame dėkin-
gi jau ne pirmą iškilų meno 
žmogų į miestą prie Neries 
sugebėjusiam atsikviesti - 
į Dumsiškių kaimą sugrįžu-
siam šviesuoliui Jonui But-
kevičiui. Tai jo dėka jonavie-
čiai, kaip sakė pats iniciato-
rius, turi galimybę susipa-
žinti su „pasaulinio masto 
menininku ir jo darbais“. 

Krašto muziejaus dailės 
skyriuje R. Dichavičiaus pa-
roda veiks iki gegužės 31 d.

Aldona Skaisgirytė

Fotomenininkas R. Dicha-
vičius, pristatydamas fotoalbu-
mo „Laisvės paženklinti“ du to-
mus, sakė, kad tai – „nemato-
mų kareivių pagarba“. Prie vie-
no tomo dirbo daugiau nei sep-
tynerius metus. Kad jį vien per-
verstum, prireikia daugiau nei 
pusantros valandos. Kaip sakė 
J. Butkevičius, fotomenininkas, 
kad dienos šviesą išsvystų ši 
knyga, paaukojo didelę sumą 
pinigų – anot jo, „išeitų geras 
butas Vilniuje“. „Padariau Lie-
tuvai dovaną, - sakė jonavie-
čiams pasaulinę šlovę pelnęs 
menininkas, - bet pasirodo, nie-
kam iš valstybinių institucijų vi-
sai neįdomu. Prezidentūra nu-
pirko devynias knygas, Seimas 
– dešimt, Vyriausybė - nė vie-
nos. Čia jau ne vien R. Dicha-
vičiaus reikalas...Tai kokių ver-
tybių skalėje mes gyvename? 
– klausė valstybės simbolius ir 
jų kūrėjus įprasminęs žinomas 
Žmogus. 

Ne be reikalo, rodydamas į 
knygą „Laisvės paženklinti“, su 
nuoskauda apeliavo į mūsų val-
džios ir elito sąžinę: „Pabuskit, 
be šito (kas knygoje sudėta – 
A.S.) nebūtų jūsų: nei merse-
desų, nei milijonų, nei mūsų pa-
čių. Tai jie, šie valstybės ženklų 
kūrėjai, leidžia jums turėti ir būti. 
Meno kūriniai tapę anonimais – 
plazda vėliava, pinigai kišenė-
je šlama, bet ar mes kada susi-
mąstome, kas juos sukūrė? Juk 
neužteko paskelbus nepriklau-
somybę vieną vėliavą pakeis-
ti kita. Reikėjo iš naujo sukur-
ti valstybingumo ženklus. Kny-
ga tam ir sugalvota ir padaryta, 

kad vieną kartą baigtųsi ano-
nimas. Kas tuos ordinus, vals-
tybės regalijas sukūrė? O juk 
tame mažame ordino plotely-
je slypi didžiulė jėga, simboliai. 
Dėl jų iki tragedijų buvo prieita. 
Kiekvienas iš jų vertas ne kelių 
puslapių, bet atskirtos mono-
grafijos“.

Dvidešimt autorių, kuriuos 
spėjo įdėti į šią mūsų šalies 
valstybingumo simbolių enci-
klopediją, jau, kaip pats sakė, 
iškeliavo Amžinybėn. Nežino-
mi. Nematomi mūsų valstybės 
kareiviai. Pasak menininko, ne-
abejingo savo tautos ir valsty-
bės ženklų įprasminimui, pa-
skelbus nepriklausomybę, tu-
rėjo būti sukurta ir naujoji lais-
vės ženklų sitema. Lietuvai rei-
kėjo tarsi naujo drabužio, kad 
iškovota laisvė būtų ne tik jau-
čiama, bet ir matoma pasauly-
je. „Tas drabužis,- sakė R. Di-
chavičius, - tai simboliai ir žen-
klai, įtvirtinantys Lietuvos vals-
tybę, tautos savimonę, jos kal-
bą ir kultūrą: heraldika, pamin-
klai, ordinai ir medaliai, vėlia-
vos, pinigų banknotai ir mone-
tos, pašto ženklai, emblemos, 
liturginiai simboliai ir t.t. Jei ne 
šie atributai, šiandien nebūtų ir 
pačios Lietuvos. Simbolis yra 
jėga – kaip dinamitas“.

Fotomenininko ir dailinin-
ko R. Dichavičiaus sudaryto-
je knygoje pateikiama dau-
giau nei pusantro tūkstančio 
iliustracijų, pasakojančių, kaip 
gimė miestų herbai, policijos, 
krašto apsaugos ar kariuome-
nės uniformos, istoriniai pa-
minklai laisvei, bažnyčių inter-
jerai – nuo brėžinių, akmens 
luito ar medžiagos skiautės iki 
galutinio rezultato. 

„Kiekvieną objektą reikėjo 
nufotografuoti, brėžinius nuko-
pijuoti, retušuoti, kontekstą su-
vesti, koloritą suderinti, spaus-
tuvėje bandymus atlikti, tekstų 
vertimus padaryti. Poligrafiškai 
tai – šedevras, nėra nė men-
kiausio broko. Palyginkime su 
Europos ženklais, daugelis jų 
savo estetika perspjauna. Čia 
mano viso gyvenimo patirtis: 
ką mokėjau, tą sudėjau. Ir ne 
tik mano. Maždaug 60 autorių. 
Šioje beveik 4 kilogramus sve-
riančioje knygoje – mūsų tautos 
laiko liudijimai, mūsų talentai“, - 
sakė tarptautinės meninės foto-
grafijos federacijos Garbės var-
do fotografas, pasaulinių paro-
dų aukso ir sidabro medalių lai-
mėtojas, meno šedevrų kūrėjas 
ir didis savo tautos Pilietis – Ri-
mantas Dichavičius. Savo tau-
tos patriotas, nuveikęs titaniš-
ką darbą, yra iki šiol neįvertin-
tas savo valstybės, kaip ir tie, 
anonimais savo valstybėje tapę 
tautos didvyriai, kuriuos panū-
do įvardinti. 

Menininkui, aštuonerių metų 
ištremtam su savo šeima į Sibi-
rą, ir tik jam vienam iš keturių 
pavykusiam sugrįžti į Lietuvą, 
užaugusiam vaikų namuose, 
viską pasiekusiam savo ranko-
mis ir galva, sako, dažnai nu-
svyra rankos, bet pasiduoti ne-
leidžia tikėjimas menu ir pagar-
ba kolegoms. „Dirbu iš pasiu-
timo dėl totalinės neteisybės, 
kad menas Lietuvoje nustum-
tas į paraštes, kad meno kūri-
niai tapę anonimais“, - yra sa-
kęs iškilus Lietuvos meninin-
kas. 

„Būkim vieni kitiems jau-
tresni, be to nėra nei meno, 
nei nieko žmogiško“, - jonavie-

čiams sakė dvasingumu, dide-
le išmintimi ir gilia menine sie-
la apdovanotas garsus lietu-
vių dailininkas ir fotomenin-
kas, prieš daugiau nei dvide-
šimt metų išaukštinęs moters 
kūną ir suteikęs jam sakralu-
mo prasmę, kurio fotografi-
jų albumas „Žiedai tarp žiedų“ 
tapo sensacija ne tik Lietuvo-
je, tuometinėje Sovietų Sąjun-
goje, bet ir visame pasaulyje.

Iš R. Dichavičiaus sužinojo-
me, kad tuomet Maskvoje tris 
mėnesius eksponuojamą „Žie-
dai tarp žiedų“ fotografijų par-
odą kasdien aplankydavo apie 
20 000 tūkstančių žmonių, eilės 
kasdien nutįsdavo per tris kvar-
talus, bilietas kainuodavo vieną 
rublį. Bet tarybiniam meninin-
kui, uždirbusiam parodos ren-
gėjams milijonus, tebuvo su-
mokėta vos septyni tūkstančiai 
rublių, o atskaičius mokesčius 
– teliko vos keturi. Be to, ap-
sukrūs meno biznieriai gerokai 
pasipelnė “prasukdami“ nele-
galiai, be autoriaus žinios, ano-
nimines „Žiedai tarp žiedų“ foto-
grafijų parodas visoje plačiojoje 
buvusioje tėvynėje. Tai parodo, 
koks milžiniškas visuomenės 
susidomėjimas buvo R. Dicha-
vičiaus nauju žvilgsniu į meno 
galimybes, į žmogaus ir gamtos 
santykių harmoniją. Ir šiandien 
kiekvienu savo darbu patvirti-
nantis, kad jam kūryboje svar-
biausia estetika.
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Jonavos krašto muziejuje – r. dichavičiaus 
pasaulinio lygio meno šedevrai

tarPtaUtinĖs 
PRATYBOS „KARDO 

KIRTIS 2014“
 
Mobilizacijos departa-

mentas prie Krašto apsau-
gos ministerijos informuoja, 
kad  birželio 9-20 dienomis 
Lietuvos Respublikos terito-
rijoje vyks tarptautinės ka-
rinės pratybos „Kardo kirtis 
2014“ („Saber Strike 2014“).

Šiose pratybose kartu su 
Lietuvos kariais dalyvaus 
per 1000 užsienio valstybių 
karių ir civilių asmenų, todėl 
Jonavos rajono savivaldy-
bės teritorijoje vyks intensy-
vesnis karinio transporto ju-
dėjimas.

Pratybų metu bus ribo-
jamas patekimas į Gaižiūnų 
poligono teritoriją. 

daugiabučių 
savininkų 
dėmesiui!

Kadangi nuo šių metų ge-
gužės 16 d. nutraukiau dar-
bo sutartį su UAB „Jonavos 
paslaugos“, prašau daugia-
bučių administravimo bei re-
novacijos klausimais anks-
čiau išviešintais telefonų nu-
meriais nesikreipti.

Edmundas Gedvila

Fotomenininko R. Dichavičiaus (kairėje) darbai prikaustė jonaviečių dėmesį
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- Laisvė yra vienas sudėtin-
giausių klausimų pasaulyje, pra-
dedant tikėjimo laisve. Viena 
vertus, Dievas suteikė žmogui 
pasirinkimo laisvę, kita vertus, 
kaip sakė vienas protingiausių 
žmonių pasaulyje A.Einšteinas, 
- Dievas kauliukais nežaidžia.
Vadinasi, kad viskas pasaulyje 
yra determinuota ir jokios pasi-
rinkimo laisvės nėra. 

- O kaip yra su Tautos lais-
ve? Kada galima sakyti, kad 
Tauta yra laisva - ar užten-
ka, kad šalies teritorija nepri-
klausytų jokiems svetimtau-
čiams?

- Vien to neužtenka. Tauta 
yra laisva tada, kada joje gyve-
na piliečiai, o ne gyventojai. Pi-
liečiai yra tie žmonės, kurie žino, 
kas vyksta valstybėje, ir supran-
ta, kodėl taip vyksta, žino, kas, 
kaip ir kodėl jiems vadovauja. O 
kai yra kabinami makaronai ant 
ausų, o žmonės juos priima už 
tiesą, Tauta nėra laisva. Važiuo-
damas į pokalbį galvojau, koks 
idealus yra Lietuvos himnas. Įsi-
klausykite į kiekvieną žodį: „Tegu 
tavo vaikai eina vien takais dory-
bės“. Vadinasi - nesileisdami ap-
gauti, žinantys, kas yra gera, o 
kas bloga, nevagiantys, neužsi-
imantys kyšininkavimu, korupci-
ja. „Ir šviesa, ir tiesa mūs žings-
nius telydi“. Šviesa ir tiesa, o ne 
melas. Ir kaipgi sunku gyven-
ti pagal šitą himną. Net jei pasi-
ryžti, atsiranda daug žmonių, no-
rinčių tave apgauti, apkaltinti. Jie 
bando įrodyti, esantys šviesuo-
liai, o tu - niekšas, besikėsinan-
tis vos ne į valstybės nepriklau-
somybę, nors tu tik sakai - „Ne-
vok, bičiuli“. O jis sako: „Tu prieš 
valdžią, prieš Lietuvos nepriklau-
somybę“. O valdžia ir šalies ne-

priklausomybė yra ne tie patys 
dalykai.

- Ar Lietuvoje matote daug 
piliečių? 

- Lietuvoje yra nemažai pi-
liečių, bet nėra kritinės masės. 
Tam, kad Lietuva būtų tikrai lais-
va, reikia tam tikro kiekio mąs-
tančių žmonių, o ne šventai ti-
kinčių tuo, ką pasakė viena ar 
kita partija. Reikia tokių, kurie 
analizuotų situaciją, žvelgtų į 
ateitį ir galvotų apie vienų ar kitų 
veiksmų padarinius. Kad tos kri-
tinės masės Lietuvoje nepakan-
ka, parodo rinkimai, kai žmo-
nių paklausi, kodėl jie balsuos 
už vieną ar kitą partiją. Jie sako: 
„Ai, gal bus linksmiau gyventi“. 
Todėl ir ateina į valdžią įvairūs 
„gelbėtojai“ arba žmonės, įsi-
vaizduojantys, kad iš tiesų pa-
darys ką nors gero, nors iš tikrų-
jų tam neturi nei sugebėjimų, nei 
galimybių. 

- Kaip išugdyti tą kritinę 
masę?

- Anksčiau galvojau, kad su 
Tauta reikia kuo daugiau kalbė-
tis iš tribūnos, bet paskui supra-
tau, kad tai neduoda reikiamo 
rezultato. Su žmonėmis reikia 
kalbėtis akis į akį, ne ginčytis, 
o vesti dialogą. Tik taip artėsi-
me prie šviesos ir tiesos. Reikia 
bandyti suprasti, kada teisūs jie, 
o kada - tu. Ieškokime atsaky-
mo kartu. Taip auginsime tą kri-
tinę masę. Jei spėsime ją sukur-
ti iki rimtų sukrėtimų, viskas bus 
gerai. Jei nespėsime, įvyks nau-
ji kataklizmai pasaulyje ir Lietu-
va vėl paklius į kažkieno nege-
rą įtaką.

- Ką turite omeny, sakyda-
mas „rimti sukrėtimai“?

- Kalbu apie trečiąjį pasau-
linį karą. Pasaulis lengvai ride-
nasi jo link. Sustabdyti gali tik 
viso pasaulio protingieji. Vadai, 
prezidentai, premjerai ir gene-
rolai žino, kaip karą pradėti, bet 
mažai kas žino, kaip jį užbaig-
ti. Juk dažniausiai karą baigia 
ne tie, kurie pradėjo. O ir pase-
kmės būna visiškai ne tokios, 
kokių užkariautojai tikėjosi. Da-
bar stebiu tiek Rytų, tiek Vaka-
rų vadus ir matau, kaip jie visi 
meluoja, apgaudinėja savo tau-
tą ir kitus. Ir daugelis jų užmiršta 
F.Dostojevskio žodžius: „Jei var-
dan žmonijos laimės bus nukan-
kintas nors vienas vaikas, lai-
mės nebus“. Vardan laimės žu-
dyti negalima.

- Bet ar Lietuvos valdžia 
šiandien paiso Tautos balso? 
Juk daugelį referendumų no-
rima sužlugdyti, mitingus už-
drausti, laikraščius užčiaupti.

- Nepaiso. Norėčiau, kad 
Tautai būtų leista pačiai spręs-
ti, kaip gyventi, kaip balsuoti, ir 
tapti atsakingai už savo spren-
dimus, kad paskiau nebesaky-
tų, jog Seime ne tie sėdi. Lietu-
viai turi labai gerą liaudies dai-
ną: „Nieks kits čia nekalts, mer-
gužėle, tu pati“. Puiki daina. No-
rėčiau, kad Tautai būtų leista pa-
sisakyti kiekvienu svarbiu klau-
simu. Žinoma, tai daug kainuo-
tų, bet jei referendumą suderin-
tume su rinkimais, išeitų ne taip 
jau ir brangiai. O dabar stengia-
masi padaryti atskirai. Man buvo 
gėda klausytis mūsų valdžios 
žmonių, norinčių atskirti rinki-
mus ir referendumą.

- Bet ar nėra dabar taip, 
kad kai Tautos nuomonė val-
džiai palanki, jos atsiklausia-
ma, o kai prieštarauja, tada vi-
sokiais būdais referendumo 
bandoma išvengti?

- Valdžia mano, kad ji viską 
daro liaudies labui jos net neat-
siklausdama, kad ji žino geriau. 
Kai kada ji iš tiesų žino geriau, 
nes dauguma žmonių yra ne-
pakankamai valdžios išprusinti. 
Bet kartais klysta, ir Tauta jaučia 
geriau, ko jai reikia.

- Kaip manote, ar Lietuvoje 
laisvė egzistuoja ir teoriškai, 
ir praktiškai? 

- Tam tikras kiekis laisvės 
yra. Net kalėjime - galiu valgy-
ti, galiu nevalgyti, galiu gyven-
ti, galiu numirti. Niekas negali 
atimti teisės mąstyti. Įmanoma, 
bet tuomet reikia žmogų nužu-
dyti arba paversti jį daržove, bet 
tai jau yra Pyro pergalė. Gam-
ta tokių dalykų neatleidžia. Vals-
tybės, kurios taip elgiasi, anks-
čiau ar vėliau žlunga. Tikrą, sti-

prią valstybę galima sukurti tik 
besivadovaujant Lietuvos him-
no žodžiais. Pasitelkus melą ga-
lima laimėti mūšį, karą, bet sti-
prios valstybės nesukursi, ji kai-
pmat subyrės. Kodėl žlugo di-
džiausios imperijos? Pažiūrėki-
te, kaip jos buvo sukurtos? Nai-
kinant viską aplinkui. 

- Tačiau mes nesame ta 
Tauta, kuri eitų ir akmenis 
mėtytų į Seimą, kad pasiektų 
savo tikslų. Kaip jūs vertina-
te lietuvių kovą už geresnį gy-
venimą?

- Ačiū Dievui, kad nesame 
tokie. Kai buvau TSRS liaudies 
deputatas, kiekvieną šeštadie-
nį važinėjau pas savo rinkė-
jus. Kai kurie žmonės sakyda-
vo: „Štai paimsime šakes ir iš-
vaikysime“. Aš jų klausiau: „O 
kas bus paskiau“? Paskiau at-
eis nauji, galbūt gudresni, gal-
būt bjauresni. Visų revoliucijų 
dėsnis yra toks: revoliucijas ren-
gia išminčiai, vykdo fanatikai, o 
derlių skina niekšai. Deja, Lie-
tuvoje po Nepriklausomybės at-
gavimo praturtėjo ne patys do-
riausi. Bet taip visame pasauly-
je. Valstybę į suklestėjimą gali-
ma atvesti tik evoliucijos, o ne 
revoliucijos keliu.

- Kas siekia pasipelnyti iš 
šiandienių aktualijų - euro įve-
dimo, žemės pardavimo už-
sieniečiams?

- Lietuva yra labai geroje kli-
mato zonoje - žemės drebėji-
mai mus apeina, liūtys, cuna-
miai nepasiekia, audrų nėra. Kli-
mato sąlygos žemės ūkio plėtrai 
yra puikios. Todėl labai pavojin-
ga taip lengvai ją imti ir parduo-
ti. Galime pasiekti to, kad ši te-
ritorija vis dar vadinsis Lietuva, 
bet geriausiu atveju lietuviai bus 
tik šeimininkų klapčiukai. Todėl 
labai įtartinai žiūriu į šį reikalą. 
Sunkiau ką nors man pasakyti 
dėl euro. Negaliu analizuoti, nes 
nesu finansininkas. Tačiau turė-
damas šiokias tokias santaupas 
banke neskubu jų keisti į eurus, 
kažkas man to neleidžia.

- Kartą minėjote, kad di-
džiausias mūsų priešas yra 
gobšumas. Ar yra jam prieš-
nuodis?

- Yra. Laisvė. Mano močiu-
tė sakydavo - geriau būti apvog-
tam, negu apvogti, geriau būti 
apgautam, negu apgauti, geriau 
būti užmuštam, negu užmušti. 
Žmogus yra laisvas tada, kada 
jis verčiau bus neturtingas, bet 
nevogs, verčiau numirs sirgda-
mas, bet kyšio neduos. Čia yra 
laisvė. Žmogus turi savyje nuga-
lėti godumą.

- Kodėl į valdžią ateinantys 
žmonės dažniausiai būna ap-
imti godumo?

- Į valdžią ateina skirtingas 
nuostatas ir tikslus turintys žmo-
nės, todėl surasti bendrą kal-
bą labai sunku. Ilgainiui pasiro-
do, kad tie tikslai, kurie tau at-
rodė teisingi, ne visai yra teisin-
gi. Žmonės, susitaikę, kad savo 
siekių įgyvendinti nepavyks, nu-
leidžia rankas ir nutaria, kad 
bent jau savo šeimai sutvarkys 
reikalus. Čia ir prasideda. O su-
stoti labai sunku. Žmogus yra 
priklausoma būtybė. Jis priklau-
somas nuo maisto, meilės, nar-
kotikų, alkoholio. O turtas ir val-
džia taip pat yra narkotikai. Kai 

iš politikos buvau išmestas kaip 
musė iš barščių, pirmos dienos 
man buvo tragiškos. Man kažko 
trūko, mano telefonai neskam-
bėjo, žurnalistai su manimi ne-
beieškojo ryšio, žmonės gatvė-
je tik nusišypsodavo. Tik paskui 
pajutau, kad esu laimingas. Val-
džios ir turtų troškimas yra už-
programuotas žmogaus prigim-
tyje. Nekaltinu tų žmonių, tie-
siog sakau, kad jiems nepasise-
kė, vaikystėje jiems tėvai ir mo-
kytojai kažko neįskiepijo, jie lai-
ku neperskaitė reikalingų knygų. 
Nesu idealus, bet man pasisekė 
labiau. Turėjau labai gerus tė-
vus, fantastišką močiutę, gerus 
mokytojus, kurie mane priprati-
no prie nuostabių knygų, išmokė 
įsiskaityti į kiekvieną žodį.

- Žodis taip pat yra galin-
gas ginklas. Kaip manote, ar 
žodžio laisvė šiandien egzis-
tuoja Lietuvoje?

- Ji buvo, kai prasidėjo pe-
restroika ir Lietuvoje atsirado 
daug laikraščių. Kiekvienas ga-
lėjo išsakyti tai, kas guli jam ant 
širdies. Tokios laisvės daugiau 
niekada nebejutau. Po to prasi-
dėjo diktatas - jei ne taip pasa-
kai, tave iš karto puola. Nieka-
da neužmiršiu amžiną atilsį Jus-
tino Marcinkevičiaus. Jis kitados 
išdrįso pasakyti, kad Lietuva ne 
visai tuo keliu eina. Kaip jis pas-
kui buvo koneveikiamas. Aš atė-
jau pas jį prašydamas: „Gerbia-
mas Justinai, iškelkite savo kan-
didatūrą į prezidentus, būsite 
kaip Lietuvos Havelas“. Jis pa-
sakė: „Nikolajau, jei nori išgerti 
kavos, ateik pas mane bet kada, 
bet į šitą dalyką daugiau manęs 
netrauk“. Jam buvo labai skau-
du dėl to, kokios šiukšlės ant jo 
buvo pilamos.

- Jūs gyvenote prie įvai-
rių politinių santvarkų. Kurią 
valstybės valdymo formą iš-
skirtumėte kaip optimaliau-
sią?

- Aš gimiau kapitalistinia-
me pasaulyje, paskui gyvenau 
bolševikiniame „rojuje“, paskui 
- nacių „rojuje“, paskui - socia-
lizme, išvystytame socializme, 
paskui - demokratėjančioje Lie-
tuvoje. Ir toliau mes demokra-
tėjame ir demokratėjame. Žmo-
gaus gyvenimas - tai nuolatinė 
kova su valdžia. Ji bando pa-
žaboti žmogų, o jis - išsilaisvin-
ti. Geros valdžios nebūna, būna 
kontroliuojama ir nekontroliuo-
jama. Kuo daugiau valdžia yra 
žmonių kontroliuojama, tuo ge-
riau būna Tautai. Lietuvos žmo-
nės manė, kad užtenka išrinkti 
gerą valdžią ir laukti, kol ji vis-
ką padarys.

- Tai kokia Lietuvos atei-
tis?

- Nežinau. Pasaulyje dabar 
užvirė tokia košė: laivą - tai yra 
mūsų planetą, krečia ugnikal-
niai, žemės drebėjimai, saus-
ros, cunamiai, reikia kviesti vi-
sus mokslininkus ir kartu finan-
suoti ne karinę pramonę, o pla-
ną, kaip išgelbėti Žemę nuo su-
sinaikinimo. O mes tame skęs-
tančiame laive pešamės dėl 
puodų ir paklodžių. Todėl nega-
liu prognozuoti, kas laukia Lietu-
vos, nes nežinau, ką toliau da-
rys tos didelės valstybės.

Parengta pagal dienraštį 
„Respublika“

Signataras N.Medvedevas: 
„Reikia evoliucijos, o ne revoliucijos“

Signataras Nikolajus Medvedevas įsitikinęs - jei visi Lie-
tuvos žmonės gyventų sekdami himno žodžiais, nebūtų nei 
melo, nei korupcijos, nei savanaudiškų kėslų. Deja, daugelis, 
patekę į valdžią, pasiduoda gobšumui, o juos rinkę gyventojai 
toliau abejingai laukia, kada gyvenimas pagerės.

Signataras N.Medvedevas: „Galime pasiekti to, kad ši teritorija vis dar vadinsis Lietuva, 
bet geriausiu atveju lietuviai bus tik šeimininkų klapčiukai“. Irmanto Sidarevičiaus nuotr.



3

38704300121

Dažnas Jonavos jaunuolis 
priekaištauja dėl to, jog mieste 
nėra ką veikti: nėra didelių pre-
kybos centrų, laisvalaikio pra-
leidimo vietų ar naktinių klubų, 
kuriuos taip mėgsta jauni žmo-
nės. Tačiau Jonavos Jeroni-
mo Ralio gimnazijos preziden-
tas Žilvinas Galimovas, atrodo, 
kad su šia problema nesusidu-
ria, ir netgi atvirkščiai – veiklos 
turi net per daug.

Ž. Galimovui visai nese-
niai suėjo aštuoniolika metų. 
Kaip jis pats sako, dabar jam 
visos galimybės tik dar labiau 
atsivėrė. Tačiau neatrodo, kad 
iki šiolei jos jam buvo užver-
tos. Žilvinas jau nuo trylikos 
metų pradėjo teisėjauti tinkli-
nio rungtynėse, o keturiolikos 
– gavo Lietuvos tinklinio fede-
racijos Sporto teisėjo katego-
riją. Šiandien jis gali didžiuo-
ti tokiais pasiekimais kaip tei-
sėjavimu Baltijos moterų tinkli-
nio lygoje, Lietuvos moterų tin-
klinio aukščiausios lygos finalo 
rungtynėse, Pasaulio tinklinio 
federacijos paplūdimio tinklinio 
čempionato vieno iš etapų var-
žybose Suomijoje ir dar dauge-
lyje kitų. Jonavoje tinklinį puo-
selėjantis Žilvinas jau treti me-
tai organizuoja įvairias paplū-
dimio tinklinio varžybas, o visai 
neseniai su trenere Lija Daran-
doviene pradėjo rengti pirmą-
sias Jonavos rajono salės tin-

klinio pirmenybes, kurių finalai 
numatomi birželio mėnesį.

Tačiau tai tik sportinė pusė. 
Žilvinas yra labai aktyvus vi-
suomenininkas, įvairių rengi-
nių, akcijų organizatorius, or-
ganizacijų narys bei vadovas. 
„Viskas prasidėjo tada, kai bu-
vau išrinktas gimnazijos pre-
zidentu. Tada įsitraukiau į ki-
tas nevyriausybines organiza-
cijas, pradėjau daug labiau do-
mėtis politika, kitomis aktuali-
jomis. Kitaip sakant, pradėjau 
savo karjerą“, – taip savo vei-

klos pradžią apibūdino pašne-
kovas. Šiandien vienuoliktokas 
Žilvinas gali pasigirti daug kuo, 
o jo pareigų ir veiklų sąrašas – 
labai ilgas. Jis yra ne tik J. Ra-
lio gimnazijos prezidentas, bet 
vadovauja ir asociacijai „Jona-
vos liberalus jaunimas“, gruodį 
buvo išrinktas į Lietuvos libe-
ralaus jaunimo Tarybą, užima 
laisvalaikio ir sporto klubo „Ti-
tmaras“ sekretoriaus pareigas, 
turi Lietuvos tinklinio federaci-

Lyderystės patirtis jaunuolį neatbaidė 
nuomonę reikšti tiesiai ir be užuolankų

Kauno apskrities VPK Jona-
vos r. policijos komisariato Vie-
šosios policijos skyriaus Pre-
vencijos poskyrio specialistės, 
vykdydamos priemonių planą, 
skirtą didinti policijos profilak-
tinės įskaitos ir policiją domi-
nančių vaikų užimtumą, Jona-
vos sporto centro salėje organi-
zavo draugiškas krepšinio var-
žybas tarp policijos pareigūnų 
ir berniukų, įtrauktų į profilak-
tinę įskaitą bei esančių polici-
ją dominančių vaikų apskaitoje. 
Į organizuotas varžybas atvy-
ko 14 berniukų, kurie pasikeis-
dami įsitraukė į krepšinį. Varžy-
bose nugalėjo draugystė, kartu 
vaikai pamatė, kad policija nėra 

vien baudėjai, bet ir aktyvų lais-
valaikį mėgstantys žmonės. 

Vaikai nekantraudami lau-
kia kito susitikimo sporto aikš-
telėje. Atminimui įteiktos dova-
nėlės - blonknotai ir kalendoriu-
kai su Kauno apskr. VPK Jona-
vos r. PK atributika. 

Merginos taip pat neliko 
nuošalyje. Balandžio mėnesio 
kiekvieną trečiadienį, bendra-
darbiaujant su VŠĮ „Deko Res-
to“, buvo organizuoti meno te-
rapijos užsiėmimai merginoms, 
įtrauktoms į profilaktinę įskai-
tą bei esančioms policiją do-
minančių vaikų apskaitoje. Pir-
mąjį užsiėmimą merginos jau-
tėsi nedrąsiai, bet susivaržy-

mą greitai pakeitė noras išmok-
ti naujų dalykų. Didelę bendra-
vimo patirtį su rizikos vaikais tu-
rinti VŠĮ „Deko Resto“ direkto-
rė Oksana Eitminavičienė rado 
kelią į mergaičių širdis. Užsiė-
mimų metu merginos ne tik ga-
mino auskarus, apyrankes, mo-
kėsi dekupažo technikos, bet ir 
šauniai bendravo tarpusavyje. 

Tikslas - parodyti, kad lais-
valaikis gali būti kitoks, pasiek-
tas. 

Saulė Dirsienė
Kauno apskr. VPK Jonavos r. 

policijos komisariato 
Viešosios policijos skyriaus 

Prevencijos poskyrio 
specialistė

Tikslas pasiektas
Nukelta į 4 psl.

Jonavos „Neries“ pagrin-
dinėje mokykloje gegužės 15 
d. vyko rajono bendrojo lavi-
nimo mokyklų lietuvių kalbos 
mokytojų ir mokinių konferen-
cija, skirta spaudos atgavimo 
110-osioms metinėms „Kny-
gnešių keliais“, kurioje praneši-
mus skaitė ne tik „Neries“, Švei-
carijos, Justino Vareikio pagrin-
dinių mokyklų mokiniai, Jona-
vos krašto muziejaus muzieji-
ninkas Artūras Narkevičius, ku-
ris išsamiai supažindino su by-
lojančiais istoriniais faktais apie 
Jonavos krašto knygnešius, 
bet ir viešnagėn į gimtąją Jona-
vą atvykusi buvusi Senamies-
čio gimnazijos jaunųjų kores-
pondentų būrelio vadovė, mo-
kyklos laikraščio redaktorė, da-
bar – LRT radijo naujienų tarny-
bos žurnalistė, radijo laidos ve-
dėja, Vilniaus universiteto Ko-
munikacijos fakulteto dėstytoja 
– Giedrė Čiužaitė, kuri prieš de-
vynerius metus yra pati baigusi 
šiame universitete žurnalistikos 
studijas. „Pats sau redaktorius, 
arba kaip mes kuriame ir varto-

jame žiniasklaidą“ – taip vadi-
nosi Giedrės paskaita – paben-
dravimas su mokiniais ir moky-
tojais.

Vėliau Artūras Narkevičius, 
Giedrė Čiužaitė, „Jonedos“ re-
daktorė Aldona Skaisgirytė ir 
„Naujienų“ korespondentas 
Marius Glinskas su mokiniais ir 
mokytojais susitiko kūrybinėse 
dirbtuvėse, aišku, kuriose vis-
kas sukosi apie žodį - tiek į ete-
rį paleidžiamą, tiek nuskraidina-
mą į laikraščio puslapį.

Mokiniams, skaičiusiems 
konferencijoje pranešimus, 
įteiktos dovanėlės. Laikraščio 
„Joneda“ prizas atiteko „Ne-
ries“ pagrindinės mokyklos 6 b 
klasės mokinei Akvilei Andriū-
naitei už taisyklingiausią gim-
tąja kalba skaitytą pranešimą 
„Spaudos draudimas: skaičiai 
ir faktai (1864-1904)“, kurį pa-
rengė su klasės drauge Vesta 
Prišmantaite. Mergaičių lietu-
vių kalbos mokytoja - Irena Ba-
ranauskaitė.

„Jonedos inf.

Pagerbtas knygnešys ir 
lietuviškas žodis

Užs.Nr.3

Užs.Nr.2

G. Čiužaitė dešinėje
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UAB ,,Rigveda“ – vienas 
iš lyderiaujančių vairavimo 
mokymo centrų Lietuvoje – 
jau ir Jonavoje! Ilgametę 22 
metų vairavimo mokymo pa-
tirtį turintis mokymo centras 
bus stiprus varžovas kitoms 
šio miesto ir rajono vairavi-
mo mokykloms. UAB ,,Rigve-
da“ atėjimas į Jonavos vai-
ravimo mokyklų rinką užti-
krins klientams didesnes pa-
sirinkimo galimybes bei kon-
kurencingas kainas. Didesnė 
konkurencija visuomet nau-
dinga klientams ne tik kai-
nos, bet ir mokymo kokybės 
atžvilgiu. Būtent į šiuos kri-
terijus ir yra orientuota UAB 
,,Rigveda“. 

UAB ,,Rigveda“ mokymo 
centras ruošia visų kategori-
jų vairuotojus (AM, A, A1, A2, 
B, BE, C, CE, D, DE), ADR pa-
vojingų krovinių vairuotojus 
(A1, A2, A3, A4) bei ADR sau-
gos specialistus (M, M1, M2, 
M3, M4, M5), organizuoja pro-
fesinį mokymą (EU 95 Kodas). 
Šiame mokymo centre vykdomi 
papildomi mokymai po pažy-
mėjimo praradimo ir pradedan-
čiųjų, pažeidusių KET vairuoto-
jų, kuriems yra atimta teisė vai-
ruoti, mokymai. UAB ,,Rigveda“ 
naujiems klientams siūlo aukš-
tos kvalifikacijos dėstytojų pas-
laugas ir moderniausius teori-
jos mokymo metodus. Moko-
mosiose klasėse gausu moko-

mųjų stendų, plakatų, rodomi 
mokomieji filmai, visi kompiu-
teriai su LCD monitoriais. Mūsų 
mokymo centras savo moki-
niams suteikia galimybę nau-
dotis neribotai nuolat atnauji-
nama KET programa tokia kaip 
VĮ „REGITRA“, vairavimo teori-
jos mokymo žinių patikrinimui 
naudojama licencijuota testavi-
mo programa. Kiekvienas UAB 
,,Rigveda“ mokymo centro mo-
kinys aprūpinamas metodine 
mokymo medžiaga nemoka-
mai.

Visi UAB ,,Rigveda“ moki-
niai nemokamai turi galimybę 
pasinaudoti naujiena – realaus 
vairavimo treniruokliu! Neturin-
tiems patirties vairuoti automo-
bilį yra suteikiamos sąlygos pra-
dėti ugdyti įgūdžius su vairavi-
mo treniruokliu, atitinkančiu re-
alaus automobilio valdymo pa-
rametrus. Sėdėdami prie tre-
niruoklio, būsimi vairuotojai iš-
moks tinkamos laikysenos, taip 
pat išmoks teisingai perjung-
ti pavaras. Įgiję šiuos elemen-
tarius įgūdžius, kursų lankytojai 
galės drąsiau jaustis pirmojo va-
žiavimo su instruktoriumi metu. 
Darbas kompiuterių klasėje bei 
su realaus vairavimo treniruo-
kliu mokymo centro mokiniams 
yra neribojamas.

Mokymo centro automobilių 
parke net 40 mokomųjų trans-
porto priemonių: 2010 metų lai-
dos - 5 motociklai, 2013-ųjų - 
„Ford Focus“, 2011-ųjų – „VW 

Golf 6“, 2011-ųjų laidos „Hyun-
dai“ - 30 automobilių. Profesi-
onalūs vairuotojai C + CE kat. 
mokomi su 2010 m. laidos Euro 
5 MAN TGX, D kat. vairuotojai 
mokomi 2000-ųjų laidos auto-
busu BOVA FDH 10.300. Visos 
UAB ,,Rigveda“ mokymo centro 
transporto priemonės yra tokios 
pat kaip ir VĮ ,,Regitra“. Moky-
klos mokiniai turi galimybę pa-
tys pasirinkti vairavimo mokymo 
instruktorių bei automobilį. UAB 

,,Rigveda“ ne tik teikia aukštos 
kokybės paslaugas, bet ir siūlo 
konkurencingas kainas, lanks-
čias atsiskaitymo sąlygas. Mo-
kymo centras dirbs darbo die-
nomis nuo 10 iki 19 (pietūs 13 
– 14 val.) val. B kategorijos mo-
kymo grupės dirbs pirmadie-
niais – trečiadieniais ir kas antrą 
penktadienį (popietinės grupės 
nuo 16 val., vakarinės – nuo 18 
val.). Registruotis jau galima! C 
ir ar CE, ir ar D kategorijų kursai 

vyks pirmadieniais – trečiadie-
niais nuo 19 val. Naujos grupės 
formuojamos nuolat! Susidomė-
ję Jonavos miesto ir rajono gy-
ventojai maloniai kviečiami ap-
silankyti naujame UAB ,,Rigve-
da“ mokymo centro filiale adre-
su Vasario 16 –osios g. 1, Jo-
nava. ATIDARYMAS jau gegu-
žės 19 dieną! Jūsų laukiame 
darbo dienomis nuo 10 iki 19 
val. Tel. 8 680 38541 arba jo-
nava@rigveda.lt

jos I teisėjo kategoriją.
Kaip sako pats Žilvinas, vei-

kla „Jonavos liberaliame jauni-
me“ ir aktyvus bendradarbiavi-
mas su Lietuvos Respublikos 
Liberalų Sąjūdžio Jonavos sky-
riumi suformavo jo politinį, vi-
suomeninį suvokimą, užaugino 
tvirtą ir kietą charakterį. „Aš vi-
sada maniau, kad žmogus yra 
laisvas ir pats turi apsispręs-
ti, kaip gyventi, o ne daryti tai, 
kas liepta iš viršaus, kaip an-
tai kai kurių kitų partijų pasiū-
lymas, kad šeima turėtų būti tik 
susituokę vyras, moteris ir vai-
kai. O jeigu mama su vaiku gy-
vena vieni, tai kas jie yra tada? 
Žinoma, kad tai jų šeima, kad ir 
kaip bebūtų. Žmogus turi savo 
gyvenimą, ir jis turi spręst, 
ką su juo daryti. Man priimti-
nas esminis liberalizmo princi-
pas - žmogus yra visiškai lais-
vas tiek, kiek tai nepažeidžia 

kito žmogaus laisvės. Tačiau 
man trūko ekonominio suvoki-
mo. Ne paslaptis, kad devin-
tos ar dešimtos klasės mokinys 
šiandien gali visiškai nesupras-
ti ekonomikos, nes šiandieninė 
švietimo sistema apie tai visiš-
kai nekalba, o viskas praside-
da tik dešimtoje klasėje su vie-
na valandine pamoka. Taip mo-
kiniai iš mokyklos ir išeina ne-
suprasdami, kaip naudoti savo 
pinigus. Gal visa tai šiek tiek hi-
perbolizuota, bet taip yra. Tada 
ir atsiranda pasiūlymų apribo-
ti privačią nuosavybę ar vis-
ką nacionalizuoti. Žinoma, vis-
ko staigiai privatizuoti irgi ne-
reikia, bet palaipsniui privatiza-
cija turėtų judėti pirmyn, bet ti-
krai ne atgal, kaip tai daro, kaip 
pavyzdys, sveikatos apsaugos 
ministras.“ 

Šiandien Žilvinas sako ti-
krai žinąs savo politines pa-
žiūras ir net neabejoja, už ką 
balsuos rinkimuose į Europos 

Parlamentą. Žilviną Galimovą 
kartkartėmis galima pamatyti ir 
vietinėje žiniasklaidoje. Įvairių 
renginių organizatorius, vedė-
jas, pagalbininkas, savo nuo-
monę turintis jaunuolis mato-
mas tarp jonaviškių ir dėl savo 
veiklos, ir dėl visų užimamų 
pareigų, tačiau, ko gero, ryš-
kiausiai prisimenama jo akcija 
prieš VšĮ „Kretingos maistas“. 
Šiai įmonei pradėjus teikti ra-
jono mokyklose mokinių mai-
tinimo paslaugą, žymiai šok-
telėjo patiekalų kainos, o Žil-
vinas buvo pirmasis, išdrįsęs 
viešai tai įvardinti. Tada akciją 
palaikė beveik 400 moksleivių, 
o apie šią problemą rašė ir lai-
kraštis „Joneda“. 

Šiam moksleiviui, atrodo, 
nėra tabu: jis drąsiai, aiškiai ir 
be užuolankų išsako savo nuo-
monę, nebijo spaudimo, apkal-
bų, kurių, tiesa, tikrai susilau-
kia. „Logiška, kad ne visiems 
patiksi. Bet aš to neimu į gal-

vą. Šalia manęs yra šeima, 
draugai, bičiuliai, kolegos, ku-
rie iš tikrųjų nori man padėti ir 
pasako sveiką ir naudingą kriti-
ką, o kitų nuomonės apie save 
geriau ir neklausyti, nes, vis-
gi, visokių žmonių yra, ir vis-
ką, ką sako, priimti į save, būtų 
per sunku. Per tuos metus, kai 
dalyvauju visose veiklose, pa-
tyriau ir pamačiau labai daug, 
jeigu galima taip sakyti, „už-
siauginau stuburą“, tad toliau 
viskas bus tik lengviau.“. 

Ne paslaptis, artėja gimna-
zijos prezidento kadencijos pa-
baiga, artėja ir Jonavos libera-
laus jaunimo pirmininko ka-
dencijos finišo tiesioji. Žilvinas 
neslepia, kad jaučia artėjančią 
kadencijos pabaigą, su nekan-

trumu ir laukia, ir nelaukia tos 
akimirkos, bet džiaugiasi tuo, 
ką nuveikė per tuos metus. „O 
dėl Jonavos liberalaus jaunimo 
aš esu ramus: yra labai daug 
protingų ir atsakingų žmonių 
organizacijoje, kurie galės va-
dovauti po manęs, tad aš su 
ramia širdimi galėsiu po trupu-
tį nuo visko atsiriboti ir rimtai 
ruoštis brandos egzaminams.“

Lina Galvydytė
Užs. Nr. 29

Užs. Nr. 28

Lyderystės patirtis jaunuolį neatbaidė nuomonę 
reikšti tiesiai ir be užuolankų

Nukelta į 4 psl.

Dovanoju smulkų 
statybinį laužą. 
Tel. 8-690 08491



5

Birželio 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

Sveikata ir grožis

GROŽIO MENĖ
J. Ralio g. 10 (iš Sąjūdžio aikštės pusės).
Dirba darbo dienomis nuo 10 iki 19 val., 

šeštadieniais – nuo 9 iki 15 val.
(bei pagal individualius užsakymus)

Kas yra eteriniai aliejai  
ir kuo jie naudingi?

 
Eteriniai aliejai – tai produktai, gaunami vandens garais dis-

tiliuojant augalinę žaliavą. Tai augalų medžiagų apykaitos pro-
duktai, kurie gaminasi įvairiose augalo dalyse. Pavyzdžiui, ro-
žių ir jazminų – žieduose, pelargonijų, pipirmėčių, pačiolių – 
lapuose bei lapkočiuose, anyžinių ožiažolių, muskatmedžių – 
vaisiuose, salierų, kardamonų – sėklose, įvairių citrinmedžių – 
žievelėje ir kt.

Eteriniai aliejai, aromatiniai vandenys, gyvi augaliniai aliejai 
ypač tinka odai prižiūrėti. Tačiau odai regeneruoti ir atjauninti 
reikia kantrybės ir tikro profesionalo pagalbos. Per trumpą lai-
ką yra neįmanoma įveikti streso, mitybos ar sintetinės kosme-
tikos sukeltų problemų.

Gydant eteriniais aliejais, visuomet siekiama sveikos as-
mens pusiausvyros apskritai. Ir labai svarbu vidinis suderina-
mumas, t.y. parenkant eterinius aliejus būtina atsižvelgti ne tik į 
jų kosmetinį, terapinį poveikį, bet ir į vartotojo asmenybę.

Taip pat yra labai svarbu eterinio aliejaus kokybė, nes tai 
pagrindinė sėkmingos aromaterapijos sąlyga. Nepageidauja-
mas alergines ar kitokias reakcijas sukelia ne paties aliejaus 
molekulės, o nežinomos priemaišos, kurios patenka su sinteti-
niais chemikalais aliejus standartizuojant. Todėl reikia naudo-
ti autentiškus eterinius aliejus, kurių botaninė kilmė yra aiški 
ir kurių gamintojas ir pardavėjas yra žinomi. Tuomet galėsime 
būti tikri, kad aliejai buvo pagaminti ne tradicinei komercinei 
rinkai, o aromaterapijos tikslams.

Norinčius suprasti ar patirti tikrų autentiškų, ne stan-
dartizuotų eterinių aliejų galią, kviečiu į saloną „Grožio 
menė“.

Kosmetologė aromaterapeutė Dainora Pocevičienė, 
tel. 8-612 19947

Naudota literatūra: Kurt Schnaubelt 
„Advance aromatherapy“

Informuojame Jonavos 
rajono gyventojus apie nau-
jus pakeitimus aprūpinimo 
techninės pagalbos priemo-
nėmis (t.y. funkcinėmis lovo-
mis, vežimėliais, vaikštynė-
mis ir pan.) procedūroje. Va-
dovaujantis 2014 m. balan-
džio 17 d. Lietuvos Respu-
blikos Socialinės apsaugos 
ir darbo ministro įsakymu 
Nr. A1-223 ,,Dėl neįgaliųjų 
aprūpinimo techninės pagal-
bos priemonėmis ir šių prie-
monių įsigijimo išlaidų kom-
pensavimo tvarkos aprašo 
patvirtinimo“ įvesti mokes-
čiai už kai kurias techninės 
pagalbos priemones, pasi-
keitė išdavimo tvarka:

1.Asmuo, norintis gauti 
techninės pagalbos priemones 
į Jonavos rajono socialinių pas-
laugų centrą pristato: 

1.1. Asmens dokumentą (LR 
piliečio pasas, asmens tapaty-
bės kortelė ar leidimas nuolat 
gyventi Lietuvoje); 

1.2. Neįgaliojo pažymėjimą.
1.3. Neįgalumą patvirtinan-

tį dokumentą (MSEK pažyma, 
SPP -2 ar SPP -1, neįgaliojo 
pažymėjimą).

1.4. Išrašą iš medicininių 
dokumentų (formą F-027A); 

1.5. Jei kreipiasi ne pats ne-
įgalusis – jį atstovaujančio as-
mens (šeimos nario, globėjo ar 
rūpintojo) asmens dokumentą.

Sutikęs įsigyti Techninės pa-
galbos neįgaliesiems centro 
prie Socialinės apsaugos ir dar-
bo ministerijos siūlomas tech-
ninės pagalbos priemones, as-
muo turi sumokėti nurodytos 
sumos įmoką į Kauno techni-
nės pagalbos neįgaliesiems 
centro atsiskaitomąją sąskaitą. 

Asmuo, sutikęs įsigyti lovą, 
išskyrus gautą paramos būdu, 
kojomis minamą triratį ar ke-
turratį, sumoka: 150 litų įmoką 
už rankomis reguliuojamą lovą; 
250 litų įmoką už automatiškai 
reguliuojamą lovą; 10 procen-
tų naujo kojomis minamo trira-
čio ar keturračio kainos ar grą-
žintos likutinės vertės.

Grąžinus rankomis arba au-
tomatiškai reguliuojamą lovą, 
praėjus ne daugiau kaip 12 
mėn. nuo lovos išdavimo asme-
niui dienos, Kauno techninės 
pagalbos neįgaliesiems cen-
tras grąžina asmeniui ar jo pa-
veldėtojams arba asmeniui, pa-
sirašiusiam aprūpinimo techni-
nės pagalbos priemonėmis su-
tartį: 50 litų už rankomis regu-
liuojamą lovą; 100 litų už auto-
matiškai reguliuojamą lovą.

Grąžinus rankomis arba au-
tomatiškai reguliuojamą lovą, 
praėjus daugiau kaip 12 mėn. 
nuo jos išdavimo asmeniui die-
nos, įmoka negrąžinama. Grą-
žinus kojomis minamą triratį ar 
keturratį, nepasibaigus (Apra-
šo 38.2 papunktyje) nurodytam 

terminui, Kauno techninės pa-
galbos neįgaliesiems centras 
grąžina asmeniui ar jo pavel-
dėtojams arba asmeniui, pasi-
rašiusiam aprūpinimo techni-
nės pagalbos priemonėmis su-
tartį, 10 procentų kojomis mi-
namo triračio ar keturračio li-
kutinės vertės, apskaičiuotos jo 
grąžinimo Kauno techninės pa-
galbos neįgaliesiems centro te-
ritoriniam padaliniui ar savival-
dybės įstaigai dieną.

Asmuo, sutikęs įsigyti Tech-
ninės pagalbos neįgaliesiems 
centro teritorinio padalinio arba 
savivaldybės įstaigos siūlomą 
naktipuodžio kėdutę, išskyrus 
gautą paramos būdu, ar vaikš-
tynę su staliuku, sumoka: 20 
litų įmoką už naktipuodžio kė-
dutę; 30 litų įmoką už vaikštynę 
su staliuku.

Sumokėjęs asmuo turi pri-
statyti įmoką patvirtinantį kvi-
tą į Jonavos rajono socialinių 
paslaugų centrą, kur jam, vado-
vaujantis aprūpinimo techninės 
pagalbos priemonėmis tvarka, 
bus išduota techninės pagal-
bos priemonė. 

Atsiprašome Jonavos r. 
gyventojų už ne nuo Sociali-
nių paslaugų centro priklau-
siančius nepatogumus.

Valentina Bereznaja-
Demidenko

Jonavos rajono socialinių 
paslaugų centro direktorė

neįgaliųjų dėmesiui! Įvesti mokesčiai už kai 
kurias techninės pagalbos priemones

Knygos „Valgau ir lieknėju“ 
pristatymas Jonavoje

Jonavos viešosios bibliotekos skaitykloje gegužės 20 d., 
antradienį,18 val. vyks Almos Mieliauskienės naujos knygos 
,,VALGAU IR LIEKNĖJU, klubo kalendorius – ką valgyti visus 
metus ir kiekvieną dieną" pristatymas.

Knygos autorė – diplomuota medikė, mokslininkė (moksli-
nį darbą dirbo Kardiologijos instituto psichologijos laboratorijoje, 
Kauno medicinos instituto mokslinio tyrimo sektoriuje), prieš 30 
metų sulieknėjo 60 kg, sukūrė unikalią metodiką, pagal kurią jos 
klube ir skaitydamos knygas jau sulieknėjo tūkstančiai moterų.

Alma Mieliauskienė yra išleidusi keliolika knygų: „Valgau ir lie-
knėju (Kauno medicinos institutas. Mokslinės tezės)", „Auksinė 
sveikatos taisyklė – valgau ir lieknėju", „Pagaliau sėkmė – valgau 
ir lieknėju", „Tau turi būti gerai, arba klubo "Valgau ir lieknėju" pa-
slaptys visiems (Storulių psichologija)", „Laimingos dienos", „Šie-
met pasiseks", „Veidrodis, svarstyklės ir tu", kt.

Ši knyga išleista po 15 metų pertraukos. Autorė džiaugiasi, 
kad ji moterims labai patinka. Ten yra kiekvienam mėnesiui aktu-
ali informacija apie jautrias organizmo vietas, medžiagų apykaitos 
ypatumus, rekomendacijos, ką patariama valgyti, ko vengti, kaip 
mūsų organizmo bioritmai koreliuoja su gamtos ritmais. 

Renginyje dalyvaus autorė, bus galima įsigyti knygą, užsiregis-
truoti klubo paskaitų seminarui.

Jonavos r. viešosios bibliotekos inf.

Gegužės 30 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio g. 1a
Kauno MU klinikų radiologas, echoskopuotojas gyd. K. STAN-

KEVIČIUS ultragarsu tirs pilvo organus (kepenis, tulžies pūslę, kasą, 
blužnį, inkstus, antinksčius, šlapimo pūslę, gimdą, kiaušides, prostatą). 
Sėklides, krūtis, skydliaukę, galūnių raumenis, sausgysles, sąnarius. 
Kaklo miego arterijų, kojų arterijų, venų kraujotaką. Ultragarso kontrolė-
je atlieka skydliaukės, krūtų punkcines biopsijas.

Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-699-94473

Vilniaus gatvėse atlikta apklau-
sa parodė, kad moterys nežino, jog 
skirtingi maistiniai aliejai turi skir-
tingas paskirtis. Komentuodama 
rezultatus, gydytoja dietologė Lina 
Viniarskaitė atkreipė dėmesį, kad 
Lietuvoje vis dar mažai apie tai kal-
bama, o aliejaus pasirinkimą for-
muoja įpročiai ar mada, kas ne vi-
sada yra teisinga.

Improvizuotos apklausos metu 
Vilniaus miesto gyventojos atsa-
kinėjo į klausimus apie aliejų ke-
pimui. Gauti rezultatai atskleidė, 
kad 46 proc. respondenčių kepimui 
naudoja alyvuogių aliejų, 42 proc. - 
saulėgrąžų ir tik mažiau nei penk-
tadalis - rapsų aliejų. „Reikia nepa-
miršti, kad aliejų yra visokių rūšių 
ir įvairaus apdorojimo. Pavyzdžiui, 
nerafinuotas, šalto spaudimo aly-
vuogių aliejus yra labai naudingas 
ir puikiai tinka gardinti salotoms ar 
jau pagamintiems patiekalams, ta-
čiau kepimui nėra tinkamas, nes 
aukštoje temperatūroje pradeda 
degti, dėl ko susidaro sveikatai itin 
žalingos medžiagos,“ –  akcentuo-
ja specialistė.

Saulėgrąžų aliejų žmonės dau-
giausiai renkasi iš įpročio (dau-
giau nei 50 proc.), 25 proc. nurodė, 
kad šis aliejus yra tinkamas kepti. 
Tuo metu daugiau kaip pusė mo-
terų, kurios kepimui naudoja aly-
vuogių aliejų, nurodė, kad šis pa-
sirinkimas yra sveikiausias ir koky-
biškiausias. Rapsų aliejų moterys 
renkasi, nes jis yra tinkamas kep-
ti ir sveikas, taip pat neturi jokio pa-
pildomo skonio, lyginant su saulė-
grąžų aliejumi.

„Šie rezultatai puikiai iliustruo-
ja, kad kai trūksta informacijos, 
mūsų valgymo kultūrą stipriai for-
muoja įpročiai, kuriuos išsineša-
me iš šeimos. Todėl visavertės mi-
tybos principai turėtų būti dar aktu-
alesni tėveliams. Įrodyta, kad val-
gymo įpročiai, suformuoti vaikys-
tėje, lydės jus ir suaugus,“ – dė-
mesį atkreipia privačios ligoninės 
ir poliklinikos gydytoja dietologė 

L.Viniarskaitė. 
78 proc. respondenčių nurodė 

žinančios, kad yra tinkamas ir ne-
tinkamas aliejus kepimui. 25 proc. 
teigė, kad netinkamas kepimui yra 
alyvuogių aliejus, o 17 proc. netin-
kamą aliejų identifikuoja skaityda-
mi etiketes. Tarp netinkamų aliejų 
kepimui buvo paminėti saulėgrąžų, 
rapsų, sezamo, graikinių riešutų 
bei rafinuoti aliejai, kas yra netiesa.

Alyvuogių aliejus yra vertina-
mas dėl jo sudėtyje esančių mo-
nonesočiųjų riebalų rūgščių, kurios 
nedidina cholesterolio koncentraci-
jos kraujyje, todėl jos vertingos iš-
eminės širdies ligos profilaktikai. 
Daugelis nežino, kad rapsų alie-
jus jų turi beveik tiek pat, kiek aly-
vuogių aliejus, tuo metu, kai sau-
lėgrąžų aliejus jų turi net 3 kartus 
mažiau. Rapsų aliejui taip pat bū-
dingas optimalus santykis poline-
sočiųjų omega-6 ir omega-3 rie-
balų rūgščių (3:1), kuris naudin-
gas širdžiai. Viduržemio jūros re-
gionas turtingas žuvų ir jūros gėry-
bių įvairove. Lietuvoje visgi rečiau 
renkamasi šią produktų grupę, to-
dėl omega-3 šaltinių reikia ieško-
ti kitur. Rapsų aliejus jų turi net 10 
kartų daugiau nei alyvuogių aliejus. 
Taip pat turi mažiausiai sočiųjų rie-
balų, kurių kiekį reikėtų riboti.

Graikinių riešutų aliejus greitai 
oksiduojasi, aukštoje temperatūro-
je praranda skonį ir maistinę vertę, 
todėl labiau tinka kepinių aromati-
zavimui, salotų pagardinimui ar pa-
gardų gamybai. Sezamų aliejus, 
plačiai naudojamas Azijos virtuvė-
je, turi daug polinesočiųjų riebalų 
rūgščių bei oksidantus sezamolį ir 
sezaminą. Šis riešutų skonio alie-
jus yra naudojamas išskirtinai salo-
toms ir pagamintiems patiekalams 
gardinti, kepimui nėra tinkamas dėl 
žemos degimo temperatūros.

Lygiai taip pat ir moliūgų sėklų 
aliejus - gausus nesočiųjų riebalų 
rūgščių, mineralų bei vitaminų, ta-
čiau geriausias savybes atsklei-
džia naudojamas kambario tem-

peratūros. Šis aliejus gerina krau-
ją, inkstų bei šlapimo pūslės dar-
bą. Sėmenų aliejus tinka salotoms 
ir bulvių patiekalams gardinti. Gali 
būti vartojamas patiekalų skoniui 
sustiprinti, tačiau netinka kepimui.

„Yra daug vertingų aliejų, ta-
čiau didėjant temperatūrai jie pra-
randa dalį savo gerųjų savybių, to-
dėl reikėtų atkreipti dėmesį į tai, 
kam bus naudojamas vienas ar ki-
tas aliejus. Kam pirkti brangų alie-
jų ir naudojant jį netinkamai, ne 
tik negauti tikėtosios naudos, bet 
dar ir kenkti sau?“, - klausia die-
tologė. Atsižvelgiant į taip vadina-
mą „dūmų tašką“, dalis specialis-
tų rekomenduoja kepti su rafinuo-
tais kokosų ir palmių aliejais, tačiau 
palmių aliejus turi tiek pat sočiųjų 
riebalų rūgščių kaip kiaulės taukai, 
o kokosų aliejus jų turi net dvigu-
bai daugiau. Rafinuoti dažinių dy-
gminų ir avokadų aliejai puikiai tin-
ka kepimui, nes pradeda degti tik 
įkaitinti iki 270 laipsnių. Žemės rie-
šutų aliejus Lietuvoje nėra popu-
liarus, tačiau yra tarp tinkamų ke-
pimui ir turi daug mononesočiųjų ir 
polinesočiųjų riebalų rūgščių.

„Savo pacientams visada reko-
menduoju keisti vartojamų riebalų 
rūšis ir vartoti pagal jų paskirtį. Pa-
sirinkimas tikrai gausus ir visi turi 
naudingų sveikatai medžiagų. Kuo 
įvairesnis pasirinkimas – tuo dau-
giau reikiamų medžiagų mūsų or-
ganizmas gaus. Kaip ir visame 
mūsų racione, taip ir renkantis alie-
jų galioja vienas pagrindinių sveiko 
maitinimosi principų – įvairumas,” 
– patirtimi dalinasi specialistė.

„Susidomėjimas sveiku gyveni-
mo būdu ir sveikos mitybos princi-
pais atveria naujus kelius informa-
cijai, tačiau labai svarbu tarp gau-
sybės atsirinkti teisingą ir gauna-
mas žinias panaudoti tinkamai. 
Svarbu suprasti, kad nėra nesvei-
kų produktų - yra netinkama mity-
ba“, - sako L.Viniarskaitė.

Ilona Šostak

Kodėl svarbu kalbėti apie skirtingas aliejų paskirtis?
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Buitinių šaldytuvų,  
šaldiklių ir skalbyklių  

remontas
Tel. 8-601 92887

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799

PARDUODA
1 KAMB. BUTAI
Kosmonautų g. (9 a. mūrinis namas, I 
a., bendr. pl. 28,07 m2, virtuvės pl. 7,7 
m2, kamb. pl. 12,73 m2, WC ir vonia 
kartu (3,45), yra tamsus kambariukas, 
pakeisti langai, durys ir grindys, didelis 
su grotomis balkonas, tinka komercinei 
veiklai). Kaina 30000 Lt
Žemaitės g. (5 a. blok. namas, III a., 
bendr. pl. 36 m2, didelė virtuvė, WC ir 
vonia atskirai, šarvuotos durys, yra bal-
konas). Kaina 34000 Lt
Sodų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 33,85 m2, virtuvės pl. 7 m2, kamb. pl. 
17,22 m2). Kaina 22000 Lt
A.Kulviečio g. (5 a. blok. namas, III a., 
bendr. pl. 33,29 m2, didelė virtuvė, sure-
montuotas). Kaina 40000 Lt
A.Kulviečio g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 31,55 m2, didelė virtuvė, me-
diniai langai ir durys, WC ir vonia atski-
rai). Kaina 27000 Lt
Panerių g. (9 a. mūr. renovuotas na-
mas, II a., bendr. pl. 26,28 m2, virtuvės 
pl. 5,78 m2, kamb. pl. 15,62 m2, pusvo-
nė, balkonas per kambarį ir virtuvę). 
Kaina 27000 Lt
Panerių g. (renovuotas 9 a. mūrinis 
namas, III a., bendr. pl. 20,3 m2, butas 
suremontuotas, su integruotais naujais 
baldais ). Kaina 28000 Lt 
Ruklio g. (5 a. mūrinis namas, III a., 
bendr. pl. 35,74 m2, didelė virtuvė, san-
dėliukas, balkonas). Kaina 9000 Lt
Piliakalnio g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 35,91 m2, virt. pl. 9 m2, kamb. 
pl. 17,02 m2, WC ir vonia atskirai, bal-
konas, vidinis, suremontuotas stogas). 
Kaina 12000 Lt
A.Kulviečio g. (5 aukštų blok. namas, IV 
a., bendr. pl. 32,67 m2, virtuvės pl. 9,37 
m2, kamb. pl. 13,96 m2, WC ir vonia ats-
kirai, visi skaitikl.). Kaina: 37000 Lt 
Kosmonautų g. (5 aukštų blok. namas, 
I a., bendr. pl. 30,09 m², virtuvės 6,03 
m², kamb. 17,07 m², vonia ir WC kartu, 
plastik. langai, šarvo durys, balkonas 
per virtuvę ir kambarį). Kaina: 45000 Lt
1,5 KAMB. BUTAI
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, VII 
a., bendr. pl. 36,93 m2, virtuvės pl. 6,12 
m2, kamb. pl. 13,02 ir 7 m2, WC ir vonia 
kartu). Kaina 35000 Lt.
2 KAMB. BUTAI
Lietavos g. (5 a. blok. namas, III a., vidi-
nis, bendr. pl. 49,69 m2, didelė virtuvė, 
WC ir vonia kartu (pakeista santechnika 
ir visa įranga, parduodama su integruo-
tais baldais ir įranga), pakeisti langai ir 
durys, el. instaliacija, įstiklintas aliumi-
nio profiliu balkonas). Kaina 69000 Lt
Birutės g. (5 a. blok. namas, IV a., ben-
dr. pl. 43,98 m2, kamb. pl. 17,07 ir 13,78 
m², virt. pl. 6,03 m2, holo pl. 4,29 m2, 
WC ir vonia kartu, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas, šarvuotos durys, 
renovuotas namas). Kaina 65000 Lt
Sodų g. (5 a. blokinis namas, IV a., ben-
dr. pl. 52 m2, virtuvės pl. 6,95 m2, kamb. 
pl. 14,21 ir 17,17 m2, WC ir vonia atski-
rai, plastikiniai langai, šarvo durys, tvar-
kingas, du balkonai). Kaina 51000 Lt
Kauno g. (4 a. renovuotas mūrinis na-
mas, II a., bendr. pl. 62,17 m2, virtuvė 
sujungta su svetaine, didelė vonios 
patalpa, 2 balkonai, sandėliukas, mo-
derniai įrengtas, autonominis šildymas, 
telefonspynė). Kaina 121000 Lt

Kauno g.(4 a. renovuotas mūrinis na-
mas, IV a., bendr. pl. 62,17 m2, virtuvė 
sujungta su svetaine, didelė vonios 
patalpa, 2 balkonai, sandėliukas, mo-
derniai įrengtas, autonominis šildymas, 
telefonspynė). Kaina 121000 Lt
Panerių g. (renovuotas 9 a. mūrinis 
namas, V a., bendr. pl. 49,85 m2, virt. 
pl. 5,64 m2, WC ir vonia kartu, plastiki-
niai langai, įstiklintas balkonas). Kaina 
25000 Lt
Chemikų g. (5 a. blok. namas, I a., ben-
dr. pl. 50,6 m2, virt. pl. 9,5 m2, kamb. pl. 
17 ir 14 m2, plastik. langai, įstikl. balko-
nas). Kaina 47000 Lt
Karaliaus Mindaugo g. (5 a. renovuo-
tas blok. namas, II a., bendr. pl. 43,9 
m², virt. 5,35 m², kamb. pl. 15,82 ir 
13,73 m², koridor.pl. 6,16 m², WC ir 
vonia kartu, balkonas, šarvo durys). 
Kaina 25000 Lt
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, V a., ben-
dr. pl. 33,34 m², kamb. pl. 17,02 ir 11,92 
m², WC ir pusvonė kartu, kambarių 
durys medinės. Kaina 25000 Lt. Arba 
keičia į 1 kamb. butą I – III a.
Lietavos g. (5 aukštų mūr. namas, IV 
a., bendr. pl. 34,65 m2, virtuvės pl. 5 m2, 
kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m2, WC ir vonia 
kartu, visi skaitikl., plastik. langai, šarvo 
durys, vidinis, koridoriaus durys rakina-
mos (šarvo). Kaina: 20000 Lt
Vilniaus g. (5 aukštų blok. namas, V a., 
bendr. pl. 50,73 m2, virtuvės pl. 9,41 m2, 
kamb. pl. 17,40 ir 14,12 m², WC ir vonia 
atskirai, visi skaitikl., balkonas). Kaina 
49000 Lt
J.Ralio g. (5 aukštų blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 46 m2, virtuvės pl. 5,73 m2, 
kamb. pl. 19,18 ir 14 m2, WC ir vonia 
kartu, visi skaitikl., visi plastik. langai, 
balkonas, rakinama laiptinė, renovuo-
tas). Kaina: 59000 Lt
3 KAMB. BUTAI
J. Ralio g. (3 a. renovuotas namas, III 
a. (šlaitinis stogas su palėpe), bendr. pl. 
50,90 m2, virtuvės pl. 5,40 m2, kamb. pl. 
17,71; 13,43 ir 6,96 m2, WC ir vonia kar-
tu, įstiklintas balkonas, miesto centras). 
Kaina 70000 Lt.
Parko g. (5 a. renovuotas blok. namas, 
IV a., bendr. pl. 56,89 m2, virt. pl. 5,58 
m2, kambarių pl. 17,30; 13,89 ir 10,70 
m2, WC ir vonia atskirai, įstikl. balkonas, 
maži šildymo mokesčiai). Kaina 65000 Lt
Chemikų g. (9 a. blok. namas, VII a., 
didelė virtuvė, du balkonai, suremon-
tuotas). Kaina 70000 Lt
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 61 m2, WC ir vonia atskirai, 
tvarkingas). Kaina 59000 Lt
Piliakalnio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,78 m2, virt. pl. 9,51 m2, 
kambarių pl.:17,48; 14,12  ir 13,97m2, 
WC ir vonia atskirai, balkonas). Kaina 
25000 Lt

4 KAMB. BUTAI
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, II a. , 
bendr. pl. 71, 27 m2, vonia ir WC atski-
rai, šarvo durys, dalis plastikinių langų, 
įstiklintas balkonas, tvarkingas). Kaina 
60000 Lt

NAMAI
Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. mūrinis 
namas su mansarda, bendr. pl. 130 m2, 
baigiamas renovuoti, yra vandentiekis, 
kanalizacija, lauko virtuvė, ūkinis pasta-
tas, pirtis, sodas, 17 a žemės). Kaina 
120000 Lt

SODAI
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a 
žemės, vandentiekis, įrankinė, vaisme-
džiai ir gėlynai). Kaina 35000 Lt
Sodą s/b „Stumbras“(8 a žemės skly-
pas, mūrinis namelis (3 kambariai, 
virtuvė, rūsys, baldai), ūkinis pastatas, 
voljeras paukščiams, daug vaismedžių, 
vynuogynas). Kaina 48000 Lt
Sodą s/b „Ežerėlis“, Dumsių sen. 
Kaštonų g. (medinis vasarnamis, 
elektra, vaismedžiai, 5 a žemės).  
Kaina 23000 Lt
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jona-
vos r. (medinis namelis, atlikti geode-
ziniai matavimai, 6 a žemės sklypas). 
Kaina 25000 Lt
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k., Jonavos r. 
( medinis namelis, bendr. pl. 21,59 m2, 
elektra, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 a 
žemės sklypas). Kaina 27000 Lt
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos 
r. (mūrinis namas su mansarda, bendr. 
pl. 45 m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, 12 arų žemės sklypas, prie 
Šventosios upės). Kaina 48000 Lt
Sodą s/b „Pušaitė“ (vaismedžiai, vais-
krūmiai, įrankių būdelė , 6 arai žemės). 
Kaina 25000 Lt
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., 
Dumsių sen. (mūrinis namas su man-
sarda, bendr. pl. 42,99 m², šildomas 
kietuoju kuru (krosnis), vietinė kanaliza-
cija, rūsys, tinka gyventi žiemą, ūkinis 
pastatas, rūkykla, pirtis, šulinys, 5,49 
arai žemės sklypas, kampinis, šalia 
miško). Kaina 40000 Lt

SODYBOS
Sodybą Ručiūnų k. (mūrinis namas (3 
kamb., virtuvė, rūsys), 18 a namų val-
da, ūkiniai pastatai). Kaina 75000 Lt
Sodybą Markutiškių k. Šilų sen. (medi-
nis 1 a. namas, bendr. pl. 51 m2, nau-
jas stogas, krosninis šildymas, šulinys, 
sodas, ūkiniai pastatai, garažas, 18 a. 
žemės, 10 km nuo Jonavos). Kaina 
85000 Lt
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. 
(gyvenamasis namas 1 a., rąstinis, 
bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju 
kuru (krosnimi), WC ir vonia, mediniai 
ūkiniai pastatai 0,29 ha žemės sklypas, 
netoli Neries (~200 m), ~14 km nuo Jo-
navos). Kaina 120000 Lt
Sodybą Levaniškių k., Anykščių r. 
(medinis namas (dviejų galų, 88,24 
m2, šildomas krosnimis), ūkiniai pasta-
tai, šulinys, 46 arai namų valda, šalia 
Nevėžio upė, netoli miškas, šalia au-
tobusų stotelė). Kaina: 40000 Lt arba 
keičia į sodą su vasarnamiu s/b „Drau-
gystė“, „Neris“, „Stumbras“, siūlyti ir 
kitus variantus. 

SKLYPAI
Aušros g. Šveicarija (50 a žemės ūkio 

paskirties, asfaltuotas kelias ir visos ko-
munikacijos). Kaina 3500 Lt/a
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jo-
navos r. (0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, 
gera vieta). Kaina 35000 Lt
Sklypą Krosnos g., Aleksotas, Kauno 
miestas (10 arų namų valda, seni pas-
tatai, prieina visos komunikacijos). Kai-
na 150000 Lt
Žemės sklypus Varpių k. Dumsių sen. 
(70 a, 24 a, 40 a, 15 a žemės ūkio pa-
skirties, graži vieta). Kaina nuo 500 iki 
2000 Lt/a
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, pa-
čioje Užusalių gyvenvietėje, graži vieta, 
netoli miškas). Kaina: 25000 Lt
15 a namų valdos sklypą Lankų g. 
Praulių k. Šilų sen. (atlikti geodeziniai 
matavimai, 2 km nuo Jonavos). Kaina 
28000 Lt
13 a namų valdos sklypą Lankų g. 
Praulių k. Šilų sen. (atlikti geodeziniai 
matavimai, 2 km nuo Jonavos). Kaina 
25000 Lt
0,41 ha namų valdos sklypą (4 km 
nuo Jonavos) Jaugeliškių k., Šilų sen., 
Jonavos r. Sklype yra šulinys, sodas, 
šiltnamis. Asfaltuotas privažiavimas, 
šalia sklypo praeina elektros linija, 
atlikti geodeziniai matavimai. Kaina 
1500 Lt/a
0,70 ha sklypą Rimkų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, geras privažiavi-
mas). Kaina 6900 Lt.
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu 
ir miesto riba, šalia statomi gyvenamie-
ji namai, geras privažiavimas). Kaina 
43000 Lt
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas). Kaina 11000 Lt
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kul-
vos sen. (1,18 ha miško ir 30 arų žemės 
ūkio žemės, ribojasi su Juodmena). 
Kaina 400 Lt/a. 
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių 
sen. (0,33 ha, namo pamatai). Kaina: 
27000 Lt
Žemės sklypą Ragožių k. (30 arų, 
žemės ūkio paskirties žemė). Kaina: 
12000 Lt
Žemės sklypą Varpių k., Dumsių sen. 
(0,89 ha, žemės ūkio paskirties). Kaina: 

42000 Lt
Žemės sklypą Šveicarijoje, Dumsių 
sen. (0,65 ha, žemės ūkio paskirties). 
Kaina: 180000 Lt
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių 
sen. (ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 
0,31 ha, žemės ūkio paskirties). Kaina: 
40000 Lt

Garažai
Garažą bendrijoje „Ratas“ (yra signali-
zacija). Kaina 15000 Lt

VersLininKų dĖmesiUi!
KomercinĖs 
PASKIRTIeS PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jonavos 
r. (5 km nuo miesto, pokylių salė, vir-
tuvė su visa įranga, įrengti miegamieji 
ir liukso apartamentai, pirtis, sauna, 
nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, 
patogus privažiavimas, 33 a žemės). 
Tinka viešbučių, svečių namų verslui. 
Kaina 700 000 Lt
Parduotuvę su įranga ir baldais Upnin-
kuose, Jonavos r. (parduotuvė mūrinė, 
2007 m. statybos. Bendr. pl. 96 m2, dvi 
prekybos salės. Visos komunikacijos, 
vandentiekis ir kanalizacija prijungta 
prie centrinės gyvenvietės sistemos. 
Patalpos gražiai įrengtos. Sutvarkyta 
aplinka. Strategiškai gera vieta: pasta-
tas yra prie pagrindinio kelio, vedančio į 
Vilnių. Šalia autobusų stotelė, mokykla. 
Kaina 130000 Lt

dirbtUVĖs
Krovininių mašinų variklių remonto 
dirbtuvės su įranga Skaruliuose (vartų 
aukštis – 6,34 m, bendr. patalpos pl. 
73,8 m2, su duobe, virš dirbtuvių įrengti 
du kambariai, prieš patalpas - standar-
tinis garažas su rūsiu, yra 7 a žemės). 
Kaina 40000 Lt

NeKILNOJAMASIS TURTAS UAB „JONeDA”    J.RALIO g. 5 (II A.), JONAvA         TeL.: 54607; 8-612 11896; 8-655 54404    www.JONeDA.LT

• Suranda pardavėjui pirkėją (butui, 
namui, sodui, garažui, kitiems statiniams 
bei žemei), reklamuoja objektą pardavė-
jo nustatyta kaina, leidžia pirkėjui ir par-
davėjui derėtis dėl galutinės kainos, su-
tvarko visus pirkimo – pardavimo doku-
mentus (patikrina objekto juridinę būklę, 
sumoka skolas, gauna visas reikalingas 
pažymas iš paslaugas teikiančių insti-
tucijų, esant nepilnamečiams vaikams 
– nemokamai surašomas prašymas bei 

parengiami visi dokumentai teismui dėl 
leidimo parduoti butą, užsako detalizuo-
tą pažymą sandoriui bei patį sandorį pas 
notarą ir jame dalyvauja).

• Sutvarko buto, namo, garažo (kitų 
statinių), žemės sklypo pirkimo – pardavi-
mo (dovanojimo, mainų) dokumentus.

• Sutvarko nekilnojamojo turto su sko-
lomis, įkeisto, areštuoto pirkimo – parda-
vimo (dovanojimo, mainų) dokumentus.

• Sutvarko buto, namo, garažo (kitų 

statinių), žemės sklypo paveldėjimo 
doku mentus.

• Sutvarko visus nekilnojamojo turto 
(gyvenamojo namo, sodo namelio ir pan.) 
nuosavybės įteisinimo dokumentus (t.y. 
įteisina nuosavybę).

• Užsako turto vertinimą.
• Atlieka žemės sklypo geodezinius 

matavimus.
• Atlieka pastatų kadastrinius matavi-

mus (inventorizaciją).

UAB „Joneda“ teikia visas nekilnojamojo turto tvarkybos paslaugas (pirkimo, pardavimo, nuosavybės įteisinimo,  
tarpininkauja parduodant – perkant) J.Ralio g. 5 ( II aukštas), tel.: 54607, 8-612 11896, 8-655 54404

UAB Valditas - atestuota statybos įmonė, 
kuri teikia visas paslaugas, reikalingas jūsų 
aplinkos grožiui ir jaukumui, bei profesiona-
liai atlieka šiuos darbus:

• Trinkelių klojimas
• Tvorų tvėrimas
• Kraštovaizdžio projektai, apželdinimas, vejų 
įrengimas 
• Dekoratyvinių tvenkinių įrengimas
• Sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimas 
• Lietaus nuotekų sistemų įrengimas

Prekiaujame grindinio trinkelėmis, plastikiniais bortais.
Yra galimybė mūsų teikiamas paslaugas ir 

prekes įsigyti išsimokėtinai.
www.valditas.lt, tel:. +370 687 59030, +370 672 71920

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

UAB “Joneda” 
nekilnojamojo  

turto vadybininkes
.

Laima  
Kovalenkovienė
Tel.: 54607, 
8- 655 54404

Vanda Rameikienė
Tel.: 54607;
8-612 11896

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt
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Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Jonavos ra-
jono policijos komisariato parei-
gūnai dar kartą primena, kad ar-
tėjant euro įvedimui 2015 m. sau-
sio mėn., gyventojai turėtų būti 
budrūs ir pasisaugoti sukčių, ban-
dančių apgaule išvilioti pinigus, 
o susidūrę su jais – nedelsdami 
pranešti policijai. Ypač budriems 
reikėtų būti senyvo amžiaus žmo-
nės, todėl pareigūnai prašo gy-
ventojų perspėti artimuosius apie 
sukčiavimo grėsmes.

Jau esame informavę ir dar 
kartą norime priminti apie šiais 
metais registruotus sukčiavimo 
atvejus Kauno apskrityje ir Jona-
vos rajone.

2014 m. sausio mėnesį Kauno 
mieste Dainavos mikrorajone gy-
venančiai moteriai laidiniu telefo-
nu paskambino nežinomi asme-
nys, kurie prisistatė neva esantys 
policijos pareigūnai, „paaiškino“, 
kad per jos banko sąskaitą yra 
„plaunami“ pinigai ir išviliojo ban-
ko sąskaitos elektroninės banki-
ninkystės prisijungimo slaptažo-
džius, kodus bei nurodė pervesti 
4 000 litų į nurodytą banko sąskai-
tą. Tik pervedusi pinigus, moteris 
suprato, jog buvo apgauta. 

Taip pat kovo mėn. 18 d. apie 
11 val. į namus Kaune pas moterį, 
gimusią 1923 m., atėjo nepažįs-
tama apie 30 metų amžiaus, 165 
cm ūgio moteris, kuri pasakė, kad 
reikia sutikrinti pinigus prieš pini-
gų keitimą iš litų į eurus. Iš pinigi-

nės senolė išėmė 300 Lt, iš sek-
cijos – 2 500 Lt. Apsišaukėlė pa-
sakė, kad pinigai blogi ir juos rei-
kia pakeisti. Nepažįstamajai išė-
jus, senolė neberado asmens ta-
patybės kortelės, pensininko pa-
žymėjimo.

Balandžio 29 d. 9.30 val. Kau-
no r., Vilkijoje, Kauno g., pas pilie-
tę O. R. (gimusią 1929 m.) atėjo 
nepažįstama moteris, prisistačiu-
si seniūnijos raštininke, surašinė-
jančia kupiūras. Po nepažįstamos 
moters apsilankymo pilietė O. R. 
pasigedo kambaryje ant stalo pi-
niginėje buvusių 8 000 Lt bei kita-
me kambaryje ant bufeto padėtų 
10 000 Lt. Padaryta 18 000 Lt žala.

Tokios nusikalstamos veikos 
vykdomos ir Jonavoje. Balandžio 
15 d. apie 10 val. Jonavos mieste 
Kosmonautų g. gyvenančiai mo-
teriai, gimusiai 1944 m., telefonu 
paskambino nepažįstamas vyriš-
kis, kuris, prisistatęs policijos ty-
rėju, „paaiškino“, kad per jos ban-
ko sąskaitą yra „plaunami“ pini-
gai ir tokios apgaulės būdu išvilio-
jo elektroninės bankininkystės pri-
sijungimo slaptažodžius, o vėliau 
nuo jos sąskaitos į kitą sąskaitą 
buvo pervesti 4000 Lt.

Gegužės 5 d. į Jonavos rajo-
no policijos komisariatą kreipė-
si Jonavos gyventoja E.Š., gim. 
1934 m., kad 2014 m. kovo mėn., 
tikslios dienos negali nurodyti, po 
nepažįstamų moterų, prisistačiu-
sių savivaldybės darbuotojomis ir 
pasiūliusių patikrinti pinigus prieš 

euro įvedimą, apsilankymo jos 
namuose Pažangos g., Jonava, 
pasigedo namuose laikytų pinigų. 
Padaryta turtinė žala 5249 Lt.

Policija gyventojams primena: 
artėjant euro įvedimui jokių tarny-
bų atstovai po namus nevaikšto ir 
neprašo pateikti turimų pinigų su-
rašymui. Prašome žmonių neįsi-
leisti į namus nepažįstamų asme-
nų, prisistatančių įvairių tarnybų 
specialistais, savivaldybės, seniū-
nijos darbuotojais, kurie nepatei-
kia tai patvirtinančių dokumentų.

Raginame nerodyti, neduo-
ti pinigų asmenims, kurie nori su-
rašyti jūsų turimus pinigus. Neiš-
duokite, kur laikote pinigus, ka-
dangi sukčių tikslas – sužinoti, kur 
jūs laikote savo pinigus. Dažnai 
būtent po tokių asmenų apsilan-
kymo piliečiai pasigenda namuo-
se turėtų santaupų. Atsiminkite, 
kad sukčiai nesėdi rankų sudėję – 
jie stebi vyresnio amžiaus asme-
nis, renka informaciją apie juos iš 
pažįstamų, kitais būdais, ir, jei pa-
stebi, kad jie gyvena vieni ar daž-
nai būna vieni namuose, pradeda 
vykdyti savo planą – paskambina 
arba atvyksta į namus, prisista-
to savivaldybės, seniūnijos, soci-
alinės globos, „Sodros“, policijos 
darbuotojais. Paprastai senyvo 
amžiaus žmonės neprašo pateik-
ti jų pareigas patvirtinančių doku-
mentų arba jiems parodomas do-
kumentas, kurio turinio vyresnio 
amžiaus žmonės nesupranta. Po 
to veiksmai būna panašūs – pa-

prašoma parodyti laikomus pini-
gus, juos patikrinti, taip pat žmo-
gus informuojamas, kad „tuoj pi-
nigai bus keičiami į eurus, o lai-
komus namuose litus reikia sku-
biai keisti ir jie tokį keitimą vykdo“. 
Po tokio raginimo žmonės traukia 
savo santaupas iš spintų, stalčių, 
rodo jas atėjusiems, pateikia „pa-
tikrinimui“. Paprastai tokio sukčių 
vizito metu vyresnio amžiaus as-
menys nesupranta, kad juos ap-
gaudinėja ir vagia iš jų pinigus. Tik 
išėjus apsišaukėliams pasigenda-
ma santaupų. Minėtu atveju Jona-
voje, kai iš Pažangos gatvės gy-
ventojos savivaldybės darbuoto-
jomis prisistačiusios moterys pa-
vogė pinigus – daugiau kaip 5000 
litų, nukentėjusiajai pablogėjo 
sveikata, ji policijai apie įvykį ga-
lėjo pranešti tik daugiau kaip po 
mėnesio.

Policijos pareigūnai taip pat 
kreipiasi į vyresnio amžiaus pi-
liečių vaikus ir kitus artimuosius, 
kaimynus, prašydami pasikalbėti 
su senoliais ir paaiškinti, kad pini-
gai nėra keičiami namuose, o nu-
matytu laikotarpiu jie bus keičiami 
banko skyriuose.

Policija ragina gyventojus 
saugoti pinigus ir neatiduoti jų 
nepažįstamiesiems, kad ir kuo 
jie prisistato, neįsileisti jų į na-
mus. Susitikus su „specialis-
tais“, pasakojančiais apie litų 
keitimą į eurus ir siūlančiais 
pakeisti pinigus, neįsileiskite į 
namus, skambinkite bendruoju 
pagalbos telefonu 112.

Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato

Jonavos rajono policijos 
komisariato informacija

KViečia atsiLiePti mačiUsiUs ĮVyKio aPLinKybes
 
Gegužės 6 d. apie 9 val. 10 min. užregistruotas pranešimas 

apie eismo įvykį, įvykusį Panoterių miestelyje (Jonavos r.). Neži-
nomas vairuotojas su nenustatyta transporto priemone atsitrenkė 
į Žvyrytės g. 1 namo tvorą bei gyvatvorę, jas apgadinęs ir padaręs 
materialinę žalą, iš įvykio vietos pasišalino. Dėl šio įvykio Kauno 
apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jonavos rajono polici-
jos komisariate pradėta administracinio teisės pažeidimo teisena.

Asmenis, mačiusius įvykį arba ką nors žinančius apie įvy-
kio aplinkybes, prašome kreiptis į 106 kab., Klaipėdos g. 4, 
Jonava, Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato 
Jonavos rajono policijos komisariato VPS Kelių policijos vy-
riausiąją postinę Vilmą Skačkovienę tel. (8 349) 33112.

Policija prašo pagalbos

MeNO gALeRIJA „HOMO LUDeNS“
Šiuo metu eksponuojama Eugenijaus Luko Kolmogorcevo 

personalinė paroda „Liudijimai“
Gegužės 27 d. 18 val. – Povilo Ramanausko personalinės 

darbų parodos atidarymas.

KiemeLis Prie KULtŪros centro
Gegužės 25 d. 18 val. – Gegužinės.

KINAS
Gegužės 20 d. 17.30 val. – „Valentinas už 2rų“ (Lietuva, ko-

medija).
Gegužės 25 d. ir 27 d. 16 val. – „Ernestas ir Selestina: meš-

kučio ir pelytės nuotykiai“ (Prancūzija. Įgarsintas lietuviškai).
Bilieto kaina 6 Lt, grupėms (daugiau kaip 10 žmonių) ir neįga-

liems – 4 Lt.

KRAŠTO MUZIeJAUS KIeMeLIS
Gegužės 20 d. 12 val. - istorinio arklių pašto kelio „Sankt 

Peterburgas-Kaunas-Varšuva“ žygeivių sutikimas. 

PARKeLIS PRIe MeNO MOKYKLOS
Gegužės 31 d. – magiškoji „Atostogų pieva“! 
14.30 val. – paspirtukų, triratukų ir dviračių paradas 

J.Basanavičiaus gatve. 
Registracija tel. 8 683 87888, el.p. laima.antoleviciute@gmail.

com
15 val. – Didysis Jonavos popatlikėjų koncertas, svečiuo-

se - grupės „Panelės“ ir „Easy“ (Kaunas) bei iliuzionistas Ar-
vydas Stonys.

Magiškai žaliose pievelėse: elfų akademija, magijos moky-
kla, gigantiški burbulai, margas teatras, stebuklų namelis „Juodo-
ji liepa“, nykštukų miesto gyvūnėliai, laumių burtai, „Fokus pokus“ 
atrakcionai, magiška užkandėlė.

18 val. – nemokamas kino filmas visai šeimai „Turbo“ kultūros 
centro Didžiojoje salėje.

Į renginius įėjimas laisvas. 
Pastaba. Jeigu renginio metu lis lietus, susitiksime Kultū-

ros centre! 

Kas? Kur? Kada?

Kauno apskrities VPK Jonavos rajono policijos 
komisariatas ieško dingusio be žinios Romo Mar-
gelio, gim. 1993-05-10, kuris gegužės 4 d. išvyko iš 
namų ir iki šiol negrįžo.

Asmenis ką nors žinančius apie Romo 
Margelio buvimo vietą ar kitos naudingos 
informacijo,s prašome pranešti tel. 02, 112, 8 
349 72 982.

Ieško dingusio be žinios

Policija primena dar kartą – pinigų surašyti į namus atvyksta tik sukčiai

Užs.Nr.30
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SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Jonalaukio g. 16
Tel. 8-699 69731,  

(8-349) 50005

PeRKA

siŪLo darbą

siŪLo PasLaUGas

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

mob. 8 617 46151

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

TeLevISATA J. Ralio g. 3, Jonava. Tel. (8-349) 61133
Mindaugo g. 11A, Kėdainiai. Tel. (8-347) 71057

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

Kiniškais paminklais  
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

    

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? neturite laiko 
tuo pasirūpinti? autoservisas „alkidėja“ viską sutvarkys: tereikia palikti 
automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus. 

MALKOS
Tel. 8 635 54215

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

Reikalingi keraminių blokų 
krovėjai bei degikas. Dar-

bo vieta netoli Rokų. Privalu-
mas su automobiliu. 

Tel. 8 670 97704, Kaunas.

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

IN MeMORIAM gYDYTOJUI 
gIeDRIUI DULINSKUI

2014 m. gegužės 8 d., ištikus 
staigiai mirčiai, netekome kole-
gos, draugo, gydytojo, žinomo Jo-
navoje akušerio ginekologo, Gie-
driaus Dulinsko.

G. Dulinskas gimė 1967 m. Jo-
navoje. 1985 m. baigė Jonavos 
5-ąją vidurinę mokyklą. Tais pa-
čiais metais baigė Šiaulių peda-
goginio instituto fizikos mokyklą 
„Fotonas“. 1985 m. įstojo į Kau-
no medicinos instituto Gydomą-
jį fakultetą. 1987-1989 m. tarnavo sovietinėje armijo-
je, buvo tanko T-72 vadas. Vėliau tęsė mokslus Kauno 
medicinos akademijoje. Baigęs akademiją, įstojo į Vil-
niaus universiteto Medicinos fakultetą, kur įgijo akuše-
rio ginekologo specialybę.

Ženklus G. Dulinsko indėlis į medicinos paslaugų 
plėtrą Jonavos mieste bei nuveikti darbai sveikatos ap-
saugos srityje išliks ilgai juntami. Nuo 1999 m. jis dir-
bo Jonavos ligoninės akušerijos ginekologijos skyriu-
je gydytoju. 2001 m. kartu su bendrasavininkiais įstei-
gė Šeimos medicinos centrą Jonavoje. 2005 m. tapo 
vienu iš Rimkų šeimos sveikatos centro įkūrėjų. 2009 
m. Kauno medicinos universitete baigęs ultragarsinės 
diagnostikos kursus, pradėjo dirbti Jonavos ligoninė-
je gydytoju – echoskopuotoju. Pastaraisiais metais G. 
Dulinskas buvo pasinėręs į darbų gausą Rimkų šeimos 
sveikatos centre ir kaip gydytojas, ir kaip centro vado-
vas.

G. Dulinskas profesionaliai ir atsakingai žvelgė į kie-
kvieną pacientą, gydė, siekdamas geriausio rezultato, 
už tai buvo be galo vertinamas, gerbiamas, mylimas ir 
kaip profesionalus specialistas, ir kaip atjautus, rūpes-
tingas, paslaugus žmogus. Kartu jis buvo ir veiklus vi-
suomenininkas, kurio patarimai, savo srities išmany-
mas ir geranoriškumas gelbėjo Jonavos Liberalų Są-
jūdžio kolegoms. G. Dulinsko pasišventimas Jonavos 
sveikatos apsaugai visada išliks mūsų atmintyje.

Su žmona Lina, bendrosios praktikos (šeimos) gy-
dytoja, G. Dulinskas užaugino sūnų Marių.

Laikas nenuneš į užmarštį šio Žmogaus atminimo. 
Liko gerumo tiltas, jungiantis Jį mylėjusius žmones. 
Šviesus atminimas, prasmingi darbai, principingumas, 
tiesumas išliks jį pažinojusių ir su juo ilgus metus dir-
busiųjų atmintyje. Santūrus, atidus ir nenuilstantis, vi-
sada pasirengęs suteikti pagalbą, mėgstamas kolegų – 
tokį mes prisiminsime Giedrių ir visada jausime, kad jo 
nėra šalia. Visi, kurie su juo dirbo, jį pažinojo, gerbė ir 
mylėjo, šiandien liūdi kartu su jo šeima ir artimaisiais.

Lietuvos Respublikos Liberalų sąjūdžio  
Jonavos skyriaus kolektyvas

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame draugams, artimiesiems, pa-

žįstamiems, bendradarbiams, pacientams ir visiems, 
užjautusiems ir buvusiems kartu su mumis tuo žiau-
riu mums gyvenimo momentu – atsisveikinant su Bran-
giausiu mums Žmogumi – Vyru ir Tėčiu. 

Ypač dėkingi už neįkainojamą paramą Neringai, Arū-
nui, Natalijai ir Janiui. 

 
Lina ir Marius Dulinskai

Visa furnitūra
BALDAMS Jonavoje.

Sistemos slankiojančioms 
durims:

rankenėlės, bėgeliai, 
lankstai, ratukai.

Tel. 8-614 22600,
Miško g. 3, Jonava

SODO PRIEŽIŪROS DARBAI
• Vejos aeravimas, tręšimas, pjo-
vimas
• Medžių genėjimas, gyvatvorių 
formavimas
• Kiti apželdinimo darbai
Tel.: 8-641 33982, 8-682 62530

UAB „LINCASA“ plečia 
veiklą ir priims į darbą pa-

tyrusias siuvėjas (-us).

Darbas Šlienavoje, Kauno r. 
Vežame savo transportu.

Darbas viena pamaina, ge-
ros darbo sąlygos.

Tel. 8-672 53888.

Jonavos kultūros centrui laiki-
nam darbui reikalingas kultūri-
nės veiklos vadybininkas (-ė). 
CV siųsti el.p.info@jkc.lt. 

Inf. tel. 8 349 51848.

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

RUOŠIAME AUTOMOBILIUS TECHNINEI APŽIŪRAI
KOMPIUTERINE ĮRANGA ATLIEKAME 
AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKĄ
ELEKTRINĖS DALIES REMONTAS
- Kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų)
- Dirželių keitimas (pagrindinio, generatoriaus, kondicionieriaus)
- Važiuoklės ir pakabos remontas
- Stabdžių sistemos remontas 
  (stabdžių diskų tekinimas nenuimant nuo mašinos)
- Aušinimo sistemos remontas
- Išmetimo sistemos – duslintuvų remontas
- Kondicionierių remontas
- Vairo kolonėlių, turbinų restauravimas

Mus rasite Jonavoje 
Plento g. 25
Užsakymų priėmimas:
Tel. 8 349 51379, mob. 
tel. 8-684 90252

 


