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TIRAŽAS

ANGLŲ KALBOS  
KURSAI JONAVOJE
• Vaikams 7-10 m. 
• Šnekamosios 
anglų k.
• Verslo anglų k.

Kursų pradžia - 
kovo mėn.

Registruokitės 
tel. 8 608 65815

Optikos salonas SONINETA
Chemikų g.35 (prie PC „Maxima“), Jonavoje
Tel.: 53021, 8 656 09224

• Gydytojo konsultacija
• Akių ištyrimas, glaukomos, 
  kataraktos nustatymas
• Akinių bei kontaktinių lęšių parinkimas

Optikos salone kokybiškai ir kvalifikuotai parenkami ir pa-
gaminami akiniai, prekiaujama kontaktiniais lęšiais.

Nauja kompiuterine įranga aprūpintas akių ligų kabinetas, 
veikiantis su Valstybinės akreditavimo sveikatos veiklos tarny-
bos licencija. „Soninetoje“ pacientus aptarnauja tik aukščiau-
sią kategoriją turinčios akių gydytojos iš Kauno.

Optikos salone nauja garsių dizainerių akinių ir rėmelių ko-
lekcija.

Akinių rėmeliai nuo 8 eurų.
Aptarnaujami pacientai su PZU ir kitais draudimais.
„Soninetoje“, taip pat optikoje Jonavos ligoninės patalpo-

se, Žeimių g. 19, visada rasite lanksčias nuolaidas.

IKI KOVO 8 DIENOS NUOLAIDOS:
• Akinių stiklams su AR – 15 % 
• Senjorams akinių rėmeliams – 75 %
Visada jūs laukiami, mieli jonaviečiai!

Išsamesnė informacija tel.: 53021; 8 656 09224.

Akinių meistras
Akinių gamybos laboratorija   ▪   skubi akinių gamyba   ▪   akinių 
parinkimas vaikams ir suaugusiems    ▪    akinių remontas.

Jonavos miesto centre IŠNUOMOJAMOS
ADMINISTRACINĖS PASKIRTIES PATALPOS OFISAMS
(atskiri įvairaus dydžio kabinetai nuo nuo 14 iki 21 m²)

Tel. 8-687 47057

Laukiame Jūsų: 
Chemikų g. 39, 
tel. 8 650 80016
     Studio figura Jonava

Gydytojai 

rekomenduoja

Edmundas Gedvila

Neseniai Kauno apskrities 
vyriausiojo policijos komisa-
riato Jonavos rajono policijos 
komisariatas (PK) pakvietė vi-
suomenę į netradicinį ataskai-
tinį susirinkimą. Trumpi, daly-
kiški pasisakymai, kaip ir pri-
klauso statutiniams pareigū-
nams, nuteikė gana optimistiš-
kai. Mažai kas mėgsta skaičių 
kalbą, bet negaliu neparašyti 
keleto jų, kurie parodo, kad pa-
reigūnai nesėdi rankų susidėję, 
kaip kad atrodo kai kuriems pi-
liečiams. Jonavos PK viršinin-
kas Šarūnas Martinkėnas pa-
teikė statistiką: „Buvo skambi-
nama maždaug dvidešimt kar-
tų per dieną. Pareigūnai į pra-
nešimus apie iškilusį pavojų 
žmogaus sveikatai arba gyvy-
bei reaguodavo maždaug per 
5 minutes 59 sekundes, o į va-
gystės vietą, turto sugadinimą, 
viešosios tvarkos pažeidimą 
pareigūnai atvykdavo per 9 mi-
nutes 42 sekundes“.

2018 m. Jonavos PK parei-
gūnai gavo 7611 pranešimų. 
Tarp jų – 192 dėl sveikatos su-
trikdymo, 118 – dėl eismo sau-
gumo pažeidimų, 41 – dėl nusi-
kalstamos veikos dėl narkotinių 
medžiagų disponavimo be tiks-
lo jas platinti ir 21 – dėl narkoti-

nių medžiagų platintojų. 
Kaip pranešė Jonavos PK 

viršininkas Š. Martinkėnas, jo-
naviečiai mėgsta smurtauti. 
2018 m. buvo užregistruotas 
165 nusikalstamos veikos. Pra-
nešėjas pabrėžė, kad padau-
gėjo ir eismo įvykių. Pernai jų 
buvo 37 (2017 m. – 30). Buvo 
daugiau ir sužeistų asmenų – 
43 (2017 m. – 35). Bet reikia 
pasidžiaugti, kad 2018 m. ne-
žuvo nė vienas žmogus. Tenka 
apgailestauti, kad per šių metų 
sausio mėnesį jau turime dvi 
aukas. Jonavos PK viršininkas 
pasidžiaugė, kad kuriasi „Sau-
gios kaimynystės“ grupės, vis 
aktyviau įsijungia seniūnijos, 
atskiri visuomenės atstovai.

„Už pilietiškumą, aktyvų da-
lyvavimą sunkaus nusikaltimo 
išaiškinimo procese ir gerano-
rišką pagalbą policijai“ padė-
kos raštas įteiktas Kulvos se-
niūnui Ramūnui Gudonavičiui. 
Padėkomis paskatinti Bukonių 
seniūnas Artūras Narkevičius 
bei „Saugios kaimynystės“ ko-
ordinatorius Petras Vyšniaus-
kas.

Jonavos PK viršininkas pa-
sidžiaugė, kad auga pasitikėji-
mas Lietuvos policija. Jos vei-
klą teigiamai vertina 75 proc. 
gyventojų.

Mano manymu, tokių ver-

tinimo rezultatų pasiekta ne 
tik dėl operatyvaus reagavi-
mo į nusikalstamas veikas, at-
sižvelgus į nusikaltimų išaiški-
nimo oficialius rodiklius, bet tu-
rėjo įtakos ir šiltėjantys santy-
kiai tarp visuomenės ir policijos 
pareigūnų. Nuoširdesnis ben-
dravimas kontaktuojant parei-
gūnams su piliečiais, intensy-
vus PK bendruomenės parei-
gūnės Larisos Paklinos ir kitų 
pareigūnų bendravimas su vai-
kais, darželių, mokyklų auklė-
tiniais duoda ilgalaikius teigia-
mus rezultatus tiek pareigūnų 
prestižo didinimo visuomenėje, 
tiek nusikalstamumo mažinimo 
srityse.

Bet galima apgailestauti, 
kad ministerijos suformuoto-
je strategijoje nepakankamas 
dėmesys skiriamas smulkiems 
nusikaltimams, balansuojan-
tiems tarp administracinių pa-
žeidimų ir nusikaltimų išaiškini-
mui ir užkardinimui. Kruopštus 
darbas šioje, sakykime, sunkiai 
apčiuopiamoje policijos dar-
bo statistikoje duotų apčiuopia-
mus rezultatus policijos reitin-
gų rodikliuose, o svarbiausia – 
pagerintų faktinį žmonių pasiti-
kėjimą ir pagarbą policija.

Tą buvo galima suprasti iš 
ataskaitoje pateiktų skaičių bei 
apmąstymų.

Pasitikėjimui policija didelę įtaką turi 
ir šiltėjantys santykiai su visuomene

Reiki – senovinis gydymo 
metodas energijomis

• Gydo sveikatos sutrikimus (net ir sunkius).
• Pagreitina gijimą po operacijų, kaulų lūžių, 
švitinimo.
• Gydo baimes, depresiją, nemigą. 
• Atstato jėgas, suteikia energijos. 
• Kviečiame į 1 – pakopos 4 val. Reiki mokymus

Tel. pasiteirauti 8 657 86680 Kęstutis 
Miliukas2019 metų vasario 4 dieną 

eidamas 76-uosius metus mirė 
aktyvus Jonavos visuomenės 
veikėjas ir politikas Marijonas 
Visakavičius.

Marijonas didžiąją bran-
daus gyvenimo dalį – nuo 1970 
iki 1990-ųjų dirbo gamybinia-
me susivienijime „Azotas“ ope-
ratoriumi, buvo aktyvus visuo-
menininkas, bendradarbiavo ra-
jono ir respublikinėje spaudoje. 
Prasidėjus Atgimimui, buvo iš-
rinktas į Lietuvos Persitvarky-
mo Sąjūdžio Jonavos iniciatyvi-
nę grupę, delegatu į Steigiamą-
jį Sąjūdžio suvažiavimą, Kėdai-
nių-Jonavos apygardoje 1989 

m. išrinktas TSRS liaudies de-
putatu. 1990-1992 m. – Lietu-
vos laisvųjų profsąjungų konfe-
deracijos pirmininkas. 1992 m. 
išrinktas į LR Seimą, dirbo Svei-
katos, socialinių reikalų ir darbo 
komitete, pateikė daugybę dar-
bo teisės, darbų saugos, prof-
sąjungų, pensijų ir kt. įstatymų 
pataisų ir siūlymų.

Marijonas visuomeninėje 
ir politinėje veikloje pasižymė-
jo principingumu, kovingumu, 
dvasios siprybe, visais klausi-
mais turėjo aiškią savo nuomo-
nę ir tvirtą stuburą. Bendražygių 
atmintyje amžiams lieka švie-
sus Marijono prsiminimas.

Atsisveikinome su Marijonu Visakavičiumi
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GERIAUSIAS PASIRINKIMAS 
JONAVOS KRAŠTUI

Socialinių problemų sprendimas, inf-
rastruktūros gerinimas, investicijų pri-
traukimas ir verslo skatinimas vis dar iš-
lieka daugelio Lietuvos savivaldybių „gal-
vos skausmu“. Ne išimtis ir Jonava. Pa-
sak ekspertų, neįveikdami šių iššūkių, sa-
vivaldybių centrai dėl emigracijos tuštėja, 
o gyventojų pajamos dėl menkos darb-
davių konkurencijos ir žemų technologijų 
verslo dominavimo išlieka mažos. Tiesa, 
šiuo požiūriu Jonavą bent iš dalies gelbė-
ja AB „Achema“, kilstelėdama atlyginimų 
vidurkį, tačiau dėl pernelyg didelės pri-
klausomybės nuo vieno stambaus darb-
davio rajonas bet kuriuo metu gali atsi-
durti ant socialinės katastrofos slenksčio.

– Pirmiausia papasakokite apie 
save. Ką ir kur dirbate? 

– Šiuo metu dirbu Kauno technologi-
jos universiteto Interneto paslaugų cen-
tre DOMREG, kurio pagrindinės funkci-
jos – .LT domeno administravimas, inf-
rastruktūros valdymas ir nepertraukiamo, 
stabilaus bei saugaus .LT domeno vardų 
sistemos (DNS) veikimo internete užtikri-
nimas. Kitaip tariant, prisidedu, kad žmo-
nės ir verslas galėtų naudoti savo inter-
neto vardus, o vartotojai – lengvai pa-
siektų interneto svetaines. Jeigu nebūtų 
domenų, nerastume interneto svetainių. 

– Kiek Jonavoje didelė traukinių 
sukeliamo triukšmo ir vibracijos pro-
blema? Ar reikia garso izoliacinės sie-
nos nuo geležinkelio?

– Gyvename mieste, per kurį kiekvie-
ną dieną važiuoja traukiniai ir jų sukelia-
mas triukšmas nuolat didėja. Manau, Jo-
navos gyventojai, įsikūrę arti geležinke-
lio bėgių, tai patvirtintų, nes jie labiausiai 
kenčia nuo traukinių sukeliamo triukšmo 
ir vibracijos namuose. Išeitis – garso izo-
liacinė siena, kuri prislopintų traukinių su-
keliamą triukšmą ir vibraciją Jonavoje.

– Kaip manote, ar gerai apmokamų 
kvalifikuoto darbo vietų kūrimas bei 
smulkiojo ir vidutinio verslo skatini-
mas Jonavoje yra pakankamas?

– Kaune auga investicijos į verslo plė-
trą, kuriasi paslaugų centrai. Nors kurtis 
verslui Jonavoje yra patrauklu dėl geo-

grafiškai patogios vietos – netoli Kaunas, 
Vilnius, šalia autostrada į Klaipėdą, – vis 
tik, Jonava negali tolygiai konkuruoti su 
Kaunu.

Visų pirma, būtina aktyviai dirbti su in-
vesticijas į Lietuvą pritraukiančia VšĮ „In-
vestuok Lietuvoje“ ir verslumą bei eks-
portą skatinančia VšĮ „Versli Lietuva“. Ži-
noma, be dėmesio smulkiajam verslui, 
didžiausios pastangos turėtų būti skiria-
mos užsienio investuotojams pritrauk-
ti. Daug savivaldybių yra įkūrusios lais-
vąsias ekonomines zonas, kas reikšmin-
gai pagerina investicinę aplinką ir pade-
da siekti plyno lauko investicijų. Apie lais-
vąją ekonominę zoną Jonavoje buvo ne-
mažai diskusijų, bet rezultatų nėra. Jei-
gu pabūgome nesėkmingų ekonominių 
zonų pavyzdžių ir konkurencijos su Kau-
no laisvąja ekonomine zona, gal galime 
paieškoti kitų investicijų traukos formų 
ar siekti labiau bendradarbiauti su Kau-
nu, ar įkurti vidinį terminalą šalia Gaižiū-
nų geležinkelio stoties?

Neabejoju, jei labiau skatintume vers-
lą ir būtume patrauklesni investuotojams, 
greičiau išsivaduotume iš priklausomy-
bės nuo vieno darbdavio – „Achemos“. 
Jei kas atsitiktų šiai labai mūsų rajonui 
svarbiai įmonei, Jonava išgyventų dide-
lę ekonominę krizę. Todėl reikia nuolat 
galvoti, kaip Jonavą padaryti patrauklia 
verslui ir užtikrinti glaudesnį bendradar-
biavimą su Kaunu. Esu įsitikinęs, tik sti-
prus ir augantis verslas garantuos aukš-
tesnius atlyginimus, mažesnę emigraciją 
ir rajono patrauklumą.

Kalbėjosi I. Budreikienė

Justas Dieninis: ką daryti, kad Jonavoje 
gyventi būtų patogu, o verslas – augtų?

Jolita Peleckienė

Greitai trisdešimt metų, kaip gyve-
name nepriklausomoje Lietuvoje. Pa-
siekimai stulbinantys! Lietuvos mies-
tai ir miesteliai gražėja. Buvę tamsūs 
ir pilki miestų fasadai įgauna šviesias 
spalvas, gatvių duobes keičia lygi as-
falto danga, nakties tamsą išsklai-
do modernus apšvietimas. Ne išim-
tis ir Jonavos kraštas. Ypač Jonavos 
miesto plėtra ir jos veido pokyčiai pa-
sijuto prieš gerus septynerius metus, 
kai buvo rekonstruotos pagrindinės 
miesto aikštės ir erdvės. Šiandien ir 
toliau tęsiami miesto gražinimo dar-
bai. Gaila, kad tai daroma ignoruo-
jant miestelėnų pareikštas pastabas 
ir pageidavimus – pjaunami bran-
dūs ir vertingi medžiai, kai kurių ga-
tvių rekonstrukcijos atliktos susiauri-
nus važiuojamąją dalį, neapgalvotai 
įrengus parkavimo vietas, kas dauge-
liui miestelėnų teikia daugiau nepato-
gumo ir nesaugumo jausmą, nei pa-
sitenkinimą naujais projektais. Bet, 
neakcentuojant visų pliusų ir minu-
sų, miesto infrastruktūros pokyčiai 
yra. Tačiau Jonavos kraštas nėra gy-
vas tik miesto ir gyvenviečių puose-
lėjimu. Žmonės čia ne tik gyvena, il-
sisi, bet nori Jonavos krašte ir dirbti. 
Tai puikiai pradeda suvokti patys jo-
naviškiai, vis daugiau ir daugiau vie-
šojoje erdvėje, socialiniuose tinkluo-
se iškeldami klausimą dėl darbo vietų 
kūrimo. Dabartinė valdančiųjų pozici-
ja labai aiški ir dažnai deklaruojama: 
Jonavos ateities vizija – „miegamasis 
miestas“, nes Jonavoje yra pramonės 
gigantas „Achema“ ir Kauno LEZ vos 
už 20 minučių kelio. Gal todėl šian-
dien socialdemokratų partijos pagrin-
dinės programinės gairės yra orien-
tuotos tik į vietinės reikšmės remon-
tą, statybas, renovacijas! 

Gyvenimas keičiasi ir labai grei-
tais tempais. Kas kažkada atrodė sta-
bilu ir nepajudinama, šiandien kelia 
daug abejonių. Tikriausiai visus pri-
vertė susimąstyti AB „Achema“ pra-

eitų metų pareiškimas – stabdyti ga-
mybą, o ir pats Kauno LEZ nėra „gu-
minis”: ateis laikas ir jis visiškai bus 
užpildytas, o verslininkai pradės ieš-
koti naujų erdvių verslui. Tikrai nesi-
nori ateities investuotojų atiduoti „kai-
mynams”. Jonava yra tokioje puikio-
je strateginėje vietoje, šalia pagrindi-
nių šalies magistralių, čia ir stambus 
geležinkelio mazgas, kuris pritrauktų 
ne vieną investuotoją. Todėl šiandien, 
žinant visus biurokratinius formalu-
mus, pats laikas imtis iniciatyvos ir 
rimtai pradėti rengti projektus pramo-
nės parko kūrimui Jonavoje. Tai būti-
na paskelbti prioritetiniu Jonavos sa-
vivaldybės tikslu! Būtina pasiremti ir 
gerąja “Investuok Lietuvoje” projekto 
praktika ir tokį pat projektą “Investuok 
Jonavoje” įgyvendinti mūsų rajone.

Kitas aspektas, mano nuomone, 
apsunkinantis verslo vystymąsi Jo-
navoje, yra valdžios požiūris į vers-
lą. Pati esu Kauno pramonės ir ama-
tų rūmų Jonavos filialo Tarybos narė. 
Visus ketverius metus taip ir nepavy-
ko mūsų organizacijai užmegzti glau-
daus kontakto nei su meru, nei su vi-
cemeru, nei su savivaldybės admini-
stracija. Kiek buvo teikta pasiūlymų, 
idėjų, kurios skatintų verslo vystymą-
si Jonavos krašte, viskas buvo igno-
ruojama. Valdžia turėtų suprasti, kad 

Ekonominės gerovės vystymasis ir 
jos skatinimas – prioritetinis Jonavos 

rajono savivaldybės tarybos uždavinys!

Politinė reklama. Užs. Nr. 5. Bus apmokėta iš Tėvynė sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų specialiosios rinkimų sąskaitos.

Nukelta į 7 psl.

Nr.1 Gintas Jasiulionis

Nr.6 Egidijus Živaitis

Nr.11 Vitalija Binevičienė 

Nr.18 Sergejus TarovatovasNr.17 Virginijus JuknevičiusNr.16 Juozas Naruševičius

Nr.2 Justas Dieninis 

Nr.7 Danutė Fedoravičienė 

Nr.12 Beatričė Bernotienė

Nr.19 Faustas Pilipavičius

Nr.3 Aldona Balutienė 

Nr.8 Rita Trimonienė

Nr.13 Rasa Mučinskienė 

Nr.20 Algirdas Čižiūnas

Nr.4 Jolita Peleckienė 

Nr.9 Andrius Šėža 

Nr.14 Raimundas Ilgūnas

Nr.21 Vytautas Eigėlis

Nr.5 Algimantas Dabašinskas

Nr.10 Tautvydas Ragulis

Nr.15 Laima Jankovska

Nr.22 Židrūnas Baliutis
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Kovo 3 d. – už Arvydą Gasį ir Jonavos valstiečių ir žaliųjų sąjungos sąrašą Nr. 2
2. Gintaras Stašionis
3. Ingrida Tunkevičienė
4. Andrejus Štombergas
5. Vytautas Stalioraitis

6. Bronislovas Liutkus
7. Kęstutis Janušaitis
8. Mindaugas Stanišauskas
9. Gediminas Ramanauskas
10 Jolanta Gedvilienė

11.Jadvyga Rusilienė
12. Arvydas Gutauskas
13. Neringa Kukarinienė
14. Ramūnas Mačiulis

15. Robertas Mikulėnas
16. Albinas Krivickas
18. Vilmantas Auksaitis
19. Antanas Augūnas
20. Eugenijus Marciukas

21. Birutė Gadišauskienė
22. Juozas Macaitis
23. Gita Adomaitienė

Lietuvos 
valstiečių 

ir žaliųjų 
sąjungos 
Jonavos 
skyriaus 
programa 

• Suformuosime kompe-
tentingą savivaldybės 
administracijos koman-
dą. Mažinsime biurokrati-
nį aparatą.

• Inicijuosime įstatymo pa-
taisas, kad seniūnai būtų 
renkami seniūnijų gyven-
tojų.

• Įsipareigojame palaips-
niui mažinti savivaldybės 
skolą, atsakingai tvarkyti 
jos finansus.

• Sumažinsime komunali-
nių paslaugų įkainius nuo 
2019 m.

• Įteisinsime nemokamą 
rajono gyventojų važia-
vimą savivaldybės terito-
rijos ribose savivaldybei 
priklausančios bendro-
vės „Jonavos autobusai“ 
transportu nuo 2020 m.

• Skatinsime jaunas šei-
mas gyventi ir dirbti 
mūsų rajone, palaipsniui 
pereisime prie nemoka-
mų vaikų darželių-lopše-
lių nuo 2020 m.

• Sutvarkysime privažiavi-
mo kelius į sodų bendri-
jas, perimsime savivaldy-
bės žinion sodų bendrijų 
vidaus kelius.

• Stabdysime rajono kultū-
ros politikoje įsivyraujan-
tį fasadinės ir parodomo-
sios kultūros kultą, ska-
tinsime kultūrą ir jos turi-
nio formas kaip žmogaus 
vidinio pasaulio pamati-
nių vertybių formavimo 
pagrindą, etnokultūros, 
tradicijų ir paveldo tęstinį 
puoselėjimą.

• Gyventojų saugumui ir 
patogumui įrengsime 
pėsčiųjų tiltą, jungiantį 
Kosmonautų mikrorajoną 
ir Jonavos sporto areną.

• Tęsime mieste ir kaime 
pradėtus gyvenamosios 
aplinkos gerinimo dar-
bus.

• Skatinsime investicijas 
į verslą: steigti LEZ, su-
formuoti sklypus su visa 
infrastruktūra ir skelb-
ti tarptautinius nuomos 
aukcionus.

• Pradinio verslo sukūri-
mo stadijoje pirmuosius 
trejus metus verslininkus 
atleisime nuo savivaldos 
mokesčių.

• Rūpinsimės, kad jauno-
ji jonaviečių karta augtų 
sveika ir valgytų visavertį 

Nukelta į 4 psl.

Arvydas Gasys
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Jonavos skyriaus 
pirmininkas – kandidatas į 
rajono merus

ISTORINĖ ŠIMTMEČIO 
KLAIDA – DĖMĖ ANT 
SOCIALDEMOKRATŲ 

MUNDURO

2017 m. liepos 27-osios Jo-
navos r. savivaldybės tarybos 
posėdyje vieninteliais dvylikos 
socialdemokratų balsais bul-
dozerio principu buvo priimtas 
sprendimas „Dėl sutikimo reor-
ganizuoti Jonavos krašto mu-
ziejų ir Jonavos rajono savi-
valdybės teatrą prijungiant prie 
Jonavos rajono savivaldybės 
kultūros centro“. Dešimt Tary-
bos narių priklausančių kitoms 
partijoms (Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungai, Darbo partijai, 
Lietuvos liberalų sąjūdžiui, Tė-
vynės sąjungai-Lietuvos krikš-
čionims demokratams, Tvarkai 
ir teisingumui) balsavo prieš 
arba susilaikė. Socialdemokra-
tai tiesiog ciniškai ne tik, kad 
neatsižvelgė, bet ir neketino 
atsižvelgti ne tik į kitoms par-
tijoms priklausančių ir Tarybos 
mandatus jiems patikėjusių Jo-
navos rajono gyventojų, pa-
čių teatralų ir Krašto muziejaus 
specialistų nuomonę, bet ir Pa-
saulinės mėgėjų teatrų asocia-
cijos AITA/IATA Lietuvos nacio-
nalinio centro tarptautinių ryšių 
vadovės, Klaipėdos universite-
to Menų akademijos Teatro ka-
tedros vedėjos doc. dr. Danu-
tės Vaigauskaitės ir Lietuvos 
nacionalinio kultūros centro Te-
atro poskyrio vadovės Irenos 
Maciulevičienės kreipimusis į 
merą ir Tarybos narius, su ku-
riais rajono vadovas net nema-
tė reikalo supažindinti visus ra-
jono Tarybos narius.

Aukščiausią mėgėjų teatro 
kategoriją turintis Savivaldybės 
teatras, kuriam iki profesiona-
laus telikęs buvo vienas žings-
nis, garsinęs ne tik Jonavą, bet 
ir Lietuvos vardą plačiai pasau-
lyje, beje, užsienio festivaliuo-
se dalyvavęs kartu su profesio-
naliais teatrais ir skynęs nuga-
lėtojų vainikus, vienvaldes iš-
rinktųjų pozicijas užėmusiai so-
cialdemokratų partijai ir jos iš-
rinktiesiems pasirodė, kad tai 
visiškas niekis. Kaip ir visiškas 
nulis tai, kad nuo 1993-iųjų jo-
naviečiai ir miesto svečiai bū-
davo kviečiami į tarptautinį mė-
gėjų teatro forumą „Aidas“, 
vykdavusį Jonavoje kas dve-
jus metus. Jame žiūrovai galė-
jo pamatyti ne tik Lietuvos, bet 
ir Latvijos, Rusijos, Islandijos, 
Vokietijos, Čekijos, Didžiosios 
Britanijos, Lenkijos, kitų užsie-

nio valstybių kolektyvų spek-
taklius. „Aidas“ buvo įtrauktas 
į pasaulinės mėgėjų teatro są-
jungos AITA/IATA renginių pla-
ną kaip atitinkantis tarptauti-
niams renginiams keliamus rei-
kalavimus. Lietuvos Respu-
blikos kultūros ministro įsaky-
mu 2014 m. forumas „Aidas“ 
patvirtintas prioritetiniu mėgė-
jų meno renginiu. Nubrauktas 
visas nuo 1985-ųjų metų įdir-
bis, teatro režisierių Jono An-
driulevičiaus ir Živilės Martinai-
tienės talentas, visuomeniniais 
pagrindais daugiau kaip trisde-
šimtmetį tiesiog stebuklus sce-
noje kūrusių jonaviečių aktorių 
triūsas, pasiaukojimas ir ištiki-
mybės teatrui įrodymas. Kraš-
to muziejaus išdraskymas, Sa-
vivaldybės teatro sunaikinimas 
– ne tik mano, didžiosios Jona-
vos gyventojų, bet ir Lietuvos 
bei įvairiose pasaulio valstybė-
se buvusių partnerių teatralų 
nuomonė – tai istorinė šimtme-
čio klaida, liekanti ateinantiems 
šimtmečiams kaip nenuplauna-
ma gėdos ir sąžinės priekaištų 
dėmė ant Jonavos rajono soci-
aldemokratų munduro. Tai, ką 
padarė socialdemokratai, ne-
labai drįstų padaryti bet koks 
savo rajono, savo rajono kūrė-
jų, meno mylėtojų, atminties ir 
dvasinių vertybių puoselėtojų 
didžiausias priešas, kenkėjas 
ar kitas parazituojantis nieka-
dėjas. Tai be galo liūdna, ciniš-
ka ir nepateisinama. Mindau-
gas Sinkevičius, Eugenijus Sa-
butis, Birutė Gailienė – tai pir-
maisiais smuikais grojusieji so-
cialdemokratų partijos Jonavos 
skyriaus veikėjai istorinio Jona-
vos teatro sunaikinimo klausi-
me. 

Talentas yra talentas. Jis ir 
pelenuose žiba. Ir kaip fenik-
sas prisikelia naujam gyveni-
mui. Rajono žmonių išrinktų-
jų socialdemokratų išvarytie-
ji iš savo rajono Jonavos tea-
tralai, šiandien kaip Kaišiadorių 
teatras, sėkmingai skina laurus 
Lietuvoje ir užsienyje. 

Ne tik teatras sužlugdytas, 
beveik visi kompetentingi savo 
srities specialistai išvaikyti ir iš 
Jonavos kultūros centro. Prisi-
minkim, dėl ko išrinktiesiems 
prireikė tokių žygių – neva, kad 
sutaupytų apie 50 tūkst. eurų. 
Bet vos tik „savą“ patupdžius į 
Kultūros centro vadovo kėdę – 
iškart dvigubai buvo pakeltas 
jo atlyginimas, kokio niekada 
niekas neturėjęs, kaip ir Jona-
vos kultūros centrui valdantieji 
2018 metų biudžete mostelėjo 
neregėtą Jonavos kultūros is-
torijoje sumelę – 1 milijoną 300 
tūkstančių eurų plius Jonavos 
kūno kultūros ir sporto centrui, 
taip pat tik išsižioti verčiančią 
sumą, – daugiau kaip pusantro 
milijono litų, nes daugelis ma-
sinių renginių tarp šių įstaigų 
glaudžiai susipynę. Pastaruoju 
metu Jonavos kultūra formuo-
jama kaip fasadinė, parodomo-
ji. Tai aiškiai matyti iš jos išo-
rinės vadybos principų, bran-
giai perkamų renginių, neturin-
čių išliekamosios vertės, skirtų 
momentiniam įspūdžiui sukur-
ti – vandens šou, fejerverkai, 
kovos dėl gražiausios eglutės, 
prekybos organizavimas ir t. t.

Kultūros darbuotojai išskirti-
nai keičiami jaunais, tik neaiš-
ku, ar tos srities specialistais? 
Deja, nors žmonės ir jauni, ta-
čiau jie eina senais išmintais ta-
kais – nes taip lengviau, o nau-
jų darbo formų, metodų, idė-
jų ir jų turinio atspindžio veiklo-
je trūksta. Nėra kultūrinės pa-
siūlos įvairovės, Jonavos kraš-
to išskirtinumo skatinimo, pa-
sigendama tiesioginio artėjimo 
prie žmogaus – kultūros „varto-
tojo“. Peršasi nuomonė, rajono 
valdžios požiūris į Jonavos kul-
tūros centro filialus išvis kaip į 
nereikalingus ir naikintinus.

Tenka konstatuoti, kad šian-
dieninė mūsų kultūra be turi-
nio. Tai reiškia, kad mūsų rajo-
nas ir miestas yra be veido, o 
čia gyvenantis žmogus – tik bi-
ologinis „vartotojas“, tarsi robo-
tas, nedarantis jokios įtakos ir 
neprisidedantis prie savitumo 
kūrimo. Todėl kritikuotinas rajo-
no strateginis požiūris, vadybi-
nis ir, apskritai, kultūros supra-
timas, nepateisinantis didžiulių 
skiriamų lėšų. Iš esmės mani-
puliuojama politinėmis vienkar-
tinėmis injekcijomis, turinčio-
mis trumpalaikį poveikį.

Ignoruojama mūsų krašto 
istorinė atmintis, kultūrinių tra-
dicijų perimamumas. Vien pas-
tarųjų metų sprendimai – likvi-
duoti savivaldybės teatrą, neį-
vertinant jo kultūrinio fenome-
no; krašto muziejų paversti ei-
liniu fabriko, vadinamo kultū-
ros centru, filialu ir pan. – labai 
grėsmingai panašūs į kažkada 
vyravusį bolševikinį griovimą, 
po to liaupsinant ant išgriautų 
pamatų statomus pakaitalus – 
gal ir nevykusius, prastesnius, 
užtat „savus“.

Kitokio požiūrio šiandien, 
kol dar ne vėlu, prašyte pra-
šosi rajono istorinės atminties 
objektai: Jonavos įkūrėjų Kosa-
kovskių atminimas (paminklinė 
lenta ant muziejaus sienos – 
tik simbolis), privačiose ranko-
se atsidūrusi, baigianti sugriūti 
apgailėtinos būklės P. Vaičiūno 
sodyba; nesugebėjimas kultū-
rinės veiklos plėtotei išnaudo-
ti turimos unikalios sinagogos 
pastato ir t. t. 

Todėl mes pasiryžę stabdyti 
rajono kultūros politikoje įsivy-
raujantį fasadinės ir parodomo-
sios kultūros kultą, dėsime vi-
sas pastangas skatinti kultūrą 
ir jos turinio formas kaip žmo-
gaus vidinio pasaulio pamati-
nių vertybių formavimo pagrin-
dą, etnokultūros, tradicijų ir pa-
veldo tęstinį puoselėjimą.

Investicijos į žmogų – pa-
matų pamatas ateičiai. Kokias 
žinias mes paskleisime, kaip 
auklėsime – tai turės didžiulę 
reikšmę visos tautos ateičiai.

KIEKVIENAS TURĖTŲ 
BŪTI SUINTERESUOTAS 
INVESTICIJŲ PAIEŠKA

Daug metų mes kalbam, 
o kaip padaryti, kad investici-
jos ateitų. Galima kalbėti, prie-
kaištauti politikams, verslinin-
kams. Bet mes turim kažką da-
ryti. Vienas dalykas – ekonomi-
ka ir politika labai glaudžiai su-
sijusios. Kaip gali ateiti investi-
cijos, jei mes pastoviai kažko-

kioj vis pafrontėj, karo stovy-
je su kaimynais. Šiuo klausi-
mu reikia žiūrėti labai plačiai – 
ir į rytus, ir į vakarus, ir į šiaurę, 
ir į pietus. O ne taip, kad vie-
na kryptimi: iš kokios bobutės 
obuolius pirkti – kaip „Achemai“ 
dujas. Tokiomis sąlygomis di-
delių investicijų ar gausybė in-
vestuotojų ir neatsiras. Kartais 
politika, o ypač trumparegiška, 
labai trukdo ekonomikai.

Ką mes galime padary-
ti savo rajone? Manyčiau, šiuo 
klausimu reikia mąstyti labai 
globaliai – jausti viso pasaulio 
pulsą, o veikti lokaliai. Pinigai 
savaime neišdygs, pats vers-
lininkas nei iš šio nei iš to ne-
atvažiuos sakydamas: „Aš no-
riu“. Taip paprastai nebūna. 
Savivaldybė turi būti paruošusi 
žemė sklypus, nebūtinai pačio-
je Jonavoje, bet ir kiekvienoje 
seniūnijoje. Kitas dalykas – in-
vesticijų traukai didelę įtaką turi 
informacijos sklaida. Informaci-
ja internete turėtų būti bent ke-
liomis kalbomis (arabų, man-
darinų, anglų, ispanų, vokiečių 
ir pan.), kad, sakykim, Jonava, 
esanti Lietuvos viduryje, turi to-
kius ir tokius sklypus, yra gele-
žinkelis, aukšta elektros įtam-
pa, dujos, keliai, darbo jėgos. 
Ko jums dar reikėtų, kad mes 
būtume patrauklūs jūsų inves-
ticijoms? Mes ir į savo progra-
mą ne veltui įrašę: suformuoti 
sklypus su visa infrastruktūra 
ir skelbti tarptautinius nuomos 
aukcionus.

Kaip prisimenu, mūsų savi-
valdybė dar tuos, kurie inves-
tuoja, priverčia šaligatvius iš-
kloti ar kitus aplinkos gerinimo 
darbus atlikti. Mes turim jiems 
padėti ir dėkoti, kad ateina pas 
mus, o ne jie mums tarnauti. 
Turi būti atitinkama ir mokesčių 
politika. Mūsų politinis įsiparei-
gojimas – pradinio verslo sukū-
rimo stadijoje pirmuosius trejus 
metus verslininkus atleisime 
nuo savivaldos mokesčių.

Investicijų pritraukimo klau-
sime pirmuoju smuiku rajone 
turi griežti pats meras. Tam iš-
naudoti asmeninį bendravimą, 
kiekvieną susitikimą ar užsie-
nio komandiruotę – bendrau-
ti, kviest atvažiuoti, investuo-
ti. Meras turi dieną naktį suk-
ti galvą – iš kur paimti pinigų, 
ką kaip daryti, kaip pritraukti į 
rajoną tuos pinigus. Pats me-
ras mažiausiai bent kas trys 
mėnesiai turi susitikt su vers-
lininkais. Ir biudžetą, ir stra-
teginį planą būtina apsvarsty-
ti su verslo visuomene, o ne 
taip, kaip yra dabar, sudaroma 
komisija, susėda, surašo ko 
tuo momentu reikia, sakykim, 
kaip pavyzdį, kokiai Barupei 
– armonikos. Čia ne strategi-
nis planas, turi būti strateginis 
mąstymas – iš kur vėjas pu-
čia, ką reikia padaryti ilgalai-
kiams rajono bendruomenės 
poreikiams ir tikslams įgyven-
dinti. Rajono versli visuome-
nė merui neturi duoti ramybės: 
mes tą darysim, mes norim 
daryti dar šitą ir aną, kaip jūs 
galvojate, nuo ko mums reik-
tų pradėti. Turi būti nuolatinis 
kalbėjimas ir susikalbėjimas.  

Meras turi degti idėjomis pats ir užkrėsti kitus
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kokybišką maistą. Grąžinsime mo-
kyklų valgyklose maisto ruošimą 
pačių mokyklų žiniai.

• „Visos dienos mokyklos“ modelio 
sklaida formalųjį ugdymą susie-
jant su neformaliuoju.

• Paspartinsime dantų protezavi-
mo problemos sprendimą senjo-
rams, kartu su verslininkais ir vie-
tos bendruomenėmis dėsime pa-
stangas orios senatvės siekiams 
įgyvendinti.

• Kiekvienoje seniūnijoje išvystysi-
me paslaugų senjorams tinklą.

• Pastatysime Jonavos globos 
namų priestatą vienišiems senjo-
rams, likusiems be artimųjų prie-
žiūros.

• Nuolat plėsime paslaugas neįga-
liesiems, sudarysime palankias 
sąlygas integruotis į visuomenę.

• Skatinsime socialinių pas laugų 
darbuotojų motyvaciją dirbti.

• Mieste ir kaime įrengsime van-
dens nuotekų sistemas.

• Prie kapinių įrengsime žaliosios 
masės kompostines.

• Rūpinsimės, kad būtų nuolat pri-
žiūrimi ir remontuojami žvyrkeliai.

• Suformuosime žemės sklypus ir 
paskelbsime aukcionus daugiabu-
čių gyvenamųjų namų statybai.

• Sudarysime sąlygas savivaldybės 
teritorijoje kempingui prie tarptau-
tinės magistralės įkurti. 

• Inicijuosime įkurti Ateities par-
ką: kiekvienam gimusiam vaikui 
pasodinti po personalinį mede-
lį: mergaitei – liepaitę, berniukui – 
ąžuoliuką.

• Dėsime pastangas, kad kultūrinės 
veiklos plėtotei būtų prikeltas uni-
kalus Jonavos sinagogos pasta-
tas Sodų gatvėje.

• Prie įvažiavimo į Jonavą iš abie-
jų senojo tilto pusių įrengsime šo-
kančius fontanus.

• Senojo geležinkelio tilto atramą 
panaudosime miesto įvaizdžiui 
kurti.

• Įrengsime šiuolaikinius staciona-
rius tualetus Joninių slėnyje, prie 
Šmatų kapinių ir Rimkų mikrora-
jone.

• Dėsime pastangas užtikrinti koky-
bišką sveikatos priežiūrą, trumpinti 
eiles pas specialistus, išsaugoti Jo-
navos regioninę ligoninę.

• Tarpininkausime dėl be globos li-
kusių mūsų mažųjų rajono gyven-
tojų įvaikinimo, pirmenybę teikda-
mi ne užsienio piliečiams, o mūsų 
šalies šeimoms.

• Socialinių išmokų gavėjus skatin-
sime dirbti.

• Mažinsime savivaldybės adminis-
tracijai nuosavybės teise priklau-
santį automobilių parką, jį atnau-
jinsime pereinant prie transporto 
priemonių nuomos. 

• Visapusiškai stiprinsime piliečių 
savivaldą per visuomenines orga-
nizacijas.
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Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Jonavos skyriaus programa 

Andrejus Štombergas

Mūsų programoje nėra pa-
sisakyta apie aplinkkelio staty-
bą, bet tai labai svarbus klausi-
mas, apie kurį pastaruoju prieš-
rinkiminiu laikotarpiu visi kal-
ba ir rašo. Tiesa, šis klausimas 
nėra savivaldybės kompetenci-

jos ribose, bet aš neįsivaizduo-
ju, kaip gali nerūpėti visa, kas 
vyksta, kokios problemos ir ko-
kie klausimai kyla Jonavos ra-
jono teritorijoje. Tuo labiau – tu-
rintys strateginę reikšmę. 

Mūsų Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga turi daugumą 
Seime, mes turime dalykišką, 
konkrečius klausimus spren-
džiantį premjerą, kad ir Rusnės 
estakados statyba. Pažadėjo ir 
bus padaryta. Ne kartą buvau 
susitikęs darbiniais, politiniais 
reikalais ir žinau šio žmogaus 
dalykiškas pažiūras į realius 
sprendimus. Šis „kamštis“ prie 
įvažiavimo į Jonavą turi būti iš-
spęstas, nes, be kita ko, turi ir 
karinį-strateginį atspalvį. Sun-
ku suvokti, kokį „kamštį“ šiame 
„ąsočio“ kakle sudarytų galin-
ga karinė technika, vykstanti ne 
į pratybas, o esant realiai situ-
acijai. Manau, kad šiuo svarbiu 
klausimu mobilizavus naujai iš-

rinktą mūsų Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungos merą Arvy-
dą Gasį, kariškius, būtų galima 
nesunkiai įtikinti premjerą Sau-
lių Skvernelį, Seimo daugumą, 
kad šis objektas yra strategiš-
kai svarbus ir reikalaujantis ne-
atidėliotino sprendimo. 

Gyvenu ir dirbu kaimo vieto-
vėje. Jau seniai matau savival-
dos problemą seniūnijose. Se-
niūnai yra tapę paradiniais ge-
nerolais, o ne gyventojų rams-
čiu, sprendžiant problemas 
konkrečiai toje vietovėje. Iš jų 
atimtos visos teisės, tarp jų ne 
tik piniginiai resursai, bet ir iš 
seniūnijų – kaip arčiausiai žmo-
gaus esančios valdžios institu-
cijos – specialistai. Gal kam ir 
gerai nieko neveikti ir už nieką 
neatsakyti, bet paklauskim sa-
vęs, ar tai gerai ir patogu kaime 
gyvenantiems žmonėms. Šūkis 
apie savivaldą, priartintą prie 
konkretaus žmogaus, tai fikcija, 

kurią žmonės supranta kaip ei-
linę apgaulę. Tokia mistinė sa-
vivalda užprogramuoja nepasi-
tikėjimą valdžia.

Seniūnai privalo būti renka-
mi tos seniūnijos gyventojų. Be-
sąlygiškai! Seniūnai turi turėti 
pavaldžias tarnybas, kad galėtų 
atlikti jo kompetencijoje esan-
čius darbus. Seniūnai turi būti 
materialiai atsakingi ir asmeniš-
kai atsakyti už skiriamus finan-
sinius bei kitus materialinius iš-
teklius. Geriausias šio modelio 
pavyzdys yra mūsų kaimynai 
lenkai, kurie sugebėjo šį, saky-
čiau, nesudėtingą klausimą iš-
spręsti. O mes, kaip ir dėl visų 
kitų iškilusių problemų, sten-
giamės geriau papostringau-
ti spaudoje, visuomenėje, taip 
jau tris dešimtmečius tik kalbė-
dami apie savivaldą, priartintą 
prie žmogaus, o patys daryda-
mi viską atvirkščiai.

Skeptikai bei vaizduojan-

tys politikus asmenys, galima 
numatyti, tuoj pradės įrodinė-
ti, kad tai Seimo ir Vyriausy-
bės prerogatyva. Tai yra tiesa. 
Bet mes, turėdami veiklų savo 
Valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
merą, įpareigosim jį nenulipti 
nuo premjero ir Seimo daugu-
mos pečių tol, kol nebus priim-
ti atitinkami sprendimai, nes tai 
vienas svarbiausių savivaldos 
klausimų. Užtenka plepėti, me-
ras turi dirbti ne tik svarbiais ra-
jono, bet ir visos valstybės rei-
kalais. Už tai jis renkamas tie-
sioginiu balsavimu, už tai jam 
yra suteikti daug platesni įgalio-
jimai, negu ankstesnių kadenci-
jų merų, kuriuos rinkdavo Tary-
ba. Be to, žymiai pakeltas ir at-
lyginimas. Meras negali būti tik 
paradinė figūra, o turi priimti ir 
spręsti visas iškilusias ekono-
mines-politines rajono bei ša-
lies problemas. Štai kokį merą 
norėčiau matyti aš. O Jūs?

Užtenka skanduoti – reikia dirbti

Jonavos ligoninės ūkio sky-
riaus vedėjas Vytautas Stali-
oraitis ne naujokas politikoje, 
buvęs rajono savivaldybės ta-
rybos narys, sunkiausiu Lietu-
vai laikotarpiu dirbęs Lietuvos 
ambasadoje Ukrainoje ir dabar 
yra vienas aktyviausių Lietuvos 
valstiečių ir žaliųjų sąjungos 
Jonavos skyriaus narių. Tai są-
žiningumo, kruopštumo, darbš-
tumo ir iki smulkiausios dalely-
tės reikalą išsiaiškinančio žmo-
gaus pavyzdys. Tokį Vytautą 
daugelis jonaviečių, turėjusių 
reikalų dėl daugiabučių admi-
nistravimo, prisimena iš jo dar-
bo prieš kelerius metus uždaro-
joje akcinėje bendrovėje „Jona-
vos paslaugos“, kai, sėkmingai 
dirbdamas su tuometine kolek-
tyvo komanda, vadovavo dau-

giabučių administravimo sky-
riui. Toks pat jis yra ir politiko-
je: iki panagių sąžiningas, rei-
kalo esmę gvildenantis iš es-
mės, nepaprastai reiklus sau ir 
kitiems. Aukštąjį inžinerinį išsi-
lavinimą turintis jonavietis, pui-
kiai kalbantis ne tik rusiškai, 
bet ir angliškai, įsitikinęs, kad 
politinė kultūra, intelektas ir iš-
silavinimas net ir rajono politi-
kui yra ne siekiamybė ar reikia-
mybė, o būtinybė.

„Man visada artimiausios 
buvo kairiosios pažiūros. Esu 
gal šiek tiek netipiškas šių die-
nų politikas, nes prieš pasirink-
damas partiją, visada labai at-
sakingai išnagrinėju jų kelia-
mus uždavinius ir siekius. Tai 
yra programas. Nuvylė soci-
aldemokratai. Mūsų rajone jie 
į pirmąją vietą iškėlė ne žmo-
gų, o infrastruktūrą. O aš ma-
nau, kad pirmiausia turi būti ak-
centuojami socialiniai klausi-
mai, kurie šios partijos progra-
moje užima priešpaskutinę vie-
tą. Esu įsitikinęs, kad žmogus, 
jo problemos labiausiai turi rū-
pėti būsimiems rajono tarybos 
nariams. Visiškai ne ta eilišku-
mo tvarka. Aišku, negalima pa-
likti nuošalyje ir infrastruktū-
ros klausimų. Beje, iš kai kurių 
mieste esančių gatvių į Varnu-
tės upelį ar Neries upę paten-

ka nevalytos nuotekos. To dau-
gelis jonaviečių turbūt net neži-
no, tačiau taip yra“, – sako Vy-
tautas Stalioraitis.

Paklaustas, ar su rajono sa-
vivaldybės Tarybos nario man-
datu, visada taip jau atsiranda 
ir galimybės sėkmingai spręs-
ti visas jonaviečių problemas, 
pašnekovas, gerai išmanan-
tis politikos vingrybes, nesle-
pia, kad teko pačiam savo kai-
liu patirti, kai, būdami opozici-
joje valdančiajai socialdemo-
kratų frakcijai ir turėdami ma-
žai atstovų, ne ką galėję ir pa-
siekti. „Visi mūsų pasiūlymai 
būdavo blokuojami. Tas pats 
ir dabar. Ar nors vienas Lietu-
vos valstiečių ir žaliųjų sąjun-
gos teiktas siūlymas tiko val-
dantiesiems? Į nieką nekreipia 
dėmesio. Savo pateiktus siūly-
mus svarsto ir priima buldoze-
rio principu, o mūsų pateikti – 
gula į ilgą ir tamsų stalčių. Da-
bar rajoną valdantiems jaunie-
siems socialdemokratams, ma-
nau, praverstų vyresnių Tary-
bos narių patarimai“, – sako ra-
jono savivaldybės tarybos dar-
be turintis praktiką V. Staliorai-
tis.

Turbūt, kaip į žinomą, są-
žiningai atliekantį pareigas vi-
suomenininką netrūksta ir šian-
dien besikreipiančiųjų. Gauna-
te jonaviečių nusiskundimų ?

„Į Neįgaliųjų centrą priima-
mi tik 24 asmenys. Turiu 12 
moterų skundą, kad net į eilę 
nepriimamai jų vaikai. Rajono 
valdžia nesirūpina, kaip padi-
dinti vietų skaičių. O kodėl tik 
tiek? Kodėl ne 30 ar 36 vietos. 
Didelė dalis ten esančių patal-
pų išnuomota Jaunimo cen-
trui, vairuotojų rengimo moky-
klai. O neįgalieji? Apie tai nie-
kas net negalvoja. Mūsų parti-
jos vienas iš programos siekių 
– grąžinti į politiką paprastą, 
jautrų nuoširdumą šalia esan-
čiam žmogui, nuolat plėsti 
paslaugas neįgaliesiems, su-
daryti palankias sąlygas jiems 
integruotis į visuomenę. Be 
abejo, būtina skatinti ir socia-
linių paslaugų darbuotojų mo-
tyvaciją dirbti.

O mūsų tėvų kartos, pasta-
čiusios Jonavą, koks likimas? 
Daugelis likę vieniši, reikalin-
ga medicininė ir socialinė prie-
žiūra. Kodėl nepastačius prie 
Jonavos globos namų priesta-
tą vienišiems senjorams, liku-
siems be artimųjų priežiūros. 
Jie savo darbu ir indėliu į rajo-
ną, manau, jau seniai užsitar-
navę bent kiek oresnio gyveni-
mo saulėlydžio. Kaip ir būtina 
paspartinti dantų protezavimo 
problemos sprendimą. Turbūt 
dabartinis rajono valdančiąją 
politiką styguojantis jaunimas 

net neįtaria su kokia proble-
ma kasdieną susiduria mūsų 
senjorai, negalėdami net nor-
maliai pavalgyti“, – su politine 
ir gyvenimiška patirtimi kalba 
pašnekovas.

Ne mažiau Vytautą Stalio-
raitį skaudina ir jaudina tai, 
kad mūsų rajone beveik nėra 
investicijų. O investicijos – 
tai naujos darbo vietos, žmo-
nių pragyvenimo šaltinis. Anot 
jo, kaip buvo sukilta prieš ce-
liuliozės fabriko statybą, o juk 
tai mažiausiai 300 darbo vie-
tų. „Buvo sakoma, kad užterš 
gamtą ir t. t. O dabar neter-
šiam, jeigu šitaip miškus ker-
tam? Ko verta laisvoji ekono-
minė zona, jeigu ten auga me-
tro dydžio žolė ir neprivestos 
jokios komunikacijos? Ką in-
vestuotojui parodyti?

Keista, kad atsakingas už 
investicijas rajone vicemeras 
nėra baigęs aukštojo mokslo. 
Tą žino ne tik visi tarybos na-
riai, bet ir visi jonaviečiai. Bet, 
matyt, toks žmogus kažkam 
reikalingas?“ – sako į Jonavos 
rajono savivaldybės tarybą be-
sibalotiruojantis ir bent dalelę 
sąžiningesnės politikos sie-
kiantis įtvirtinti Valstiečių ir ža-
liųjų sąjungai priklausantis Vy-
tautas Stalioraitis.

Aušra Būdaitė

Nei neįgalieji, nei senoliai, 
nei investicijos nerūpi?

Politinė reklama. Užs. Nr. 4. Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos specialiosios rinkimų sąskaitos
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Nuolatinis verslo pulso juti-
mas. Pats meras turi gene-
ruoti verslo idėjas, o ne sėdė-
ti rankas susidėjęs ir laukti ste-
buklingos manos iš dangaus. 

Sakykim, jaučiamas skalby-
klos poreikis. Yra Jonavos ligo-
ninė, globos namai, Lietuvos 
reabilitacijos ir slaugos cen-
tras, Bukonių slaugos ir palai-
komojo gydymo skyrius. Pa-
vyzdžiui, Jonavos ligoninė tai 
Kėdainiuose, tai Kaune skal-
bia. Didžiuosiuose miestuose 
sėkmingai užkariaujama savi-
tarnos skalbyklų niša. Net neį-
tarėme, koks didžiulis gyvento-
jų poreikis. O kodėl to nepada-
rius Jonavoje?

Aš niekaip nesuprantu kito 
dalyko, kodėl Jonavoje nėra 
viešbučio. Aš nežinau kito 
miesto, kuriame nebūtų vieš-
bučio. Sako, neapsimoka. Kai 
nedarai, tai ir neapsimoka. At-
važiuoja ir sportininkai, ir me-
džiotojai, per Jonines – užsie-
nio delegacijos. Truputį gėda 
rajono centrui vidury Lietuvos 
neturėti viešbučio ir svečius 
vežti nakvynei į Kauną.

Turim Jonavos kūno kul-
tūros ir sporto centrą – Jona-
vos areną. Pagal planus, salę 
galima padalinti į keturias ats-
kiras, kuriose kiekvieną dieną 
gali treniruotis keturių skirtingų 
šakų sportininkai ar komandos. 
Bet jie kažkur turi gyventi, kaž-
kur valgyti. Šis klausimas, besi-
siejantis su ankstesniuoju, ne-
išspręstas.

Manęs dažnai klausia: „O 
ką veikti gyvenant kaime?“ 
Sako: „Neturiu ką veikti“. Sa-
kau: kask tvenkinį, veisk žuvis, 
augink antis, rūkyk – parduok. 
Turėsi ką veikt ir pinigų užsi-
dirbsi. „Ne, tai tas, tai anas ne-
gerai. Neapsimoka“. Kaip ne-
apsimoka? O nieko nedaryt – 
tai apsimoka? Ir morką užau-

gint – tai dar ne viskas. Reikia 
galvoti, ką iš jos pagaminti – ir 
parduoti gatavą produktą. Taip 
ir su mėsa, ir pienu. Linais ar 
kanapėmis – galutinis produk-
tas aliejai maistui ir sveikatos 
ar grožio verslams. 

Dabar pasižiūrėkime kie-
kvienas į save, kuo mes apsi-
rengę – kiek mes čia turim lie-
tuviškų gaminių ant savęs? 
Pradėkime nuo laikrodžio, aki-
nių, marškinių, trumpikių, ko-
jinių. Pamatysim, kad gal 5 
proc., o gal ir tiek nėra.

Kokius batus avi mūsų karei-
vukai? Kur mūsų fabrikai? Ką – 
mes odos neturim ar batsiuvių, 
aprangos negalim pasiūti, lietu-
viško maisto negalim pasiūlyti?

Arba medicinoje. Mes nė lo-
vos lietuviškos neturim. Visa 
patalynė – ir ne mūsiškė. 
Švirkštai. Ką mes švirkštų ne-
sugebame pasigaminti? Viską 
perkam iš užsienio. Kiek būtų 
darbo vietų?

Pavyzdžiui, žydai pirktų 
daug lietuviškos jautienos, bet 
nėra košerinės skerdyklos. Pa-
siūlei, padarei – ir viskas.

Ką tik skaičiau, kad biokuro 
verslo išvystymas Lietuvoje su-
kūrė apie 30 tūkst. darbo vietų. 
Pasižiūrėkim, kiek per visą ra-
joną galim surinkti šakų ir su-
smulkinti, kiek griovių, miškų 
išvalyti.

Mano kolega gydytojas Ge-
diminas Ramanauskas ruošia 
draugystės koncertą su NATO 
kariais. Ko nepakalbėti su ko-
kiu pulkininku, leitenantu – gal 
koks pažįstamas, draugas ar 
giminaitis turi idėjų ar verslą – 
ateikit, darykit biznį, vežkit lie-
tuviškus skilandžius ar pan. 
Kiekvienas rajono gyventojas 
asmeniškai turėtų būti suinte-
resuotas investicijų paieška, 
nes nuo to tiesiogiai priklauso 
mūsų gyvenimo kokybė.

Nišų yra – ar čia verslumo 
trūksta, ar čia valdžia – neran-
gi, baili ir kažko neleidžia. Jei 

meras šneka: „Negalima, jūs 
neteisus...“

Meras turi įžiebti ugnelę, 
norą veikti, kurti, verslauti, turi 
užkrėsti idėjomis, skatinti, deg-
ti pats ir deginti kitus. Be abe-
jo, jei reikia, kai ką ir pabarti, 
kai kam gal ir į užpakalį įspir-
ti, o kai kuriuos atvirkščiai – pa-
girti, pastūmėti, padėti. Nepasi-
sekus neleisti nuliūsti ir susto-
ti. Nusistovėjusią merų veiklą ir 
požiūrį pats laikas perinstaliuo-
ti, persukti nuo trumpųjų bangų 
iki kitų, pastatyti ant greitesnio 
visureigio traukinio vėžių. Žmo-
nės linkę keistis. Jei matys, kad 
įjungta žalia šviesa jų idėjoms 
ir veiklai, ir dar yra palaikymas, 
ir mokestinės naštos palengvi-
nimas, manau, rezultatai bus 
kitokie. 

Esu įsitikinęs, kad vienas 
žmogus ir jo komanda gali la-
bai daug, jei meras yra idėjų 
varomoji jėga ir „darykim“ inici-
atorius. 

Aš turiu sodo bendrijos 
„Draugystė“ susirašinėjimo 
raštus su mūsų valdžia. Štai 
J.K. Sungaila atsiprašinėja, 
kad negali padėti kelio nuvalyti, 
nes šis sodo bendrijos priklau-
somybėje. Reikia tik noro ir po-
žiūrio bei sugebėjimo surikiuoti, 
kokie darbai svarbiausia ir kas 
ateityje duos didžiausią ekono-
minę ir socialinę naudą čia gy-
venantiems žmonėms.

Tarp kitų mūsų rinkimų pro-
gramos punktų – įsipareigo-
jimas sutvarkyti privažiavimo 
kelius į sodų bendrijas, perimti 
savivaldybės žinion sodų ben-
drijos kelius. Įstatymas jau ke-
leri metai yra, trūksta poįstaty-
minių aktų ir vykdomosios val-
džios sprendimų. Reikia klibin-
ti Vyriausybę. Nereikia pamirš-
ti: premjeras ir ministrai yra ski-
riami, o meras renkamas rajo-
no gyventojų. Aš dar atsives-
čiau kelis šimtus žmonių. Pa-
tys žmonės nežino, kokia yra 
jie jėga.

PAVYZDYS –  
KAUNO  

MIESTO MERAS  
V. MATIJOŠAITIS

Man mero pavyzdys – Kau-
no miesto meras Visvaldas 
Matijošaitis. Mažai kalban-
tis, bet daug darantis. Jis per 
ketverius metus tiek pada-
rė, kiek per dvidešimt penke-
rius metus nepadarė visi prieš 
tai buvę merai kartu sudėjus. 
Nors Kauno miesto biudžetas 
kasmet būdavo pakankamai 
solidus. Bet po kiekvieno jų 
buvimo – nelikdavo jokios žy-
mės: nei darbų, nei pinigų. Pa-
našiai kaip pas mus pastarai-
siais metais. Pas mus bent lie-
ka daug fotografijų, daug pasi-
gyrimų ir daug mokėtinų palū-
kanų už kreditus.

Kauno meras dirba ty-
liai, patys darbai byloja apie 
rūpestingą ir šeimininkišką 
Kauno vadovą. Nereikia jam 
griebtis triukų prieš rinkėjus: 
nei dviratį minti, nei su para-
šiutu šokti, nei maratoną bėg-
ti... Jei jūs, atlikdami jums de-
mokratijos suteiktą pilietinę 
pareigą – balsuoti, pasirink-
tumėte mane ir Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų sąjungos Jo-
navos skyriaus rinkimų pro-
gramą ir savo pasitikėjimu su-
teiktumėte įgaliojimus ir man-
datą man atstovauti jūsų in-
teresams, aš Kauno mero V. 
Matijošaičio, to visai nesle-
piu, pasiprašyčiau būti mano 
mokytoju. Tapti gero mokyto-
jo geru mokiniu – tai ne tik di-
džiulė atsakomybė, bet būtų 
nuoširdžiausias atsakas į jūsų 
pasitikėjimą manimi. Bet apie 
tai kalbėti dar per anksti, kie-
kvienas mūsų – tiek aš, tiek 
jūs – turime labai atsakingais 
ir pasvertais žingsniais ateiti į 
kovo 3-iąją. Tai diena, kuri nu-
spręs mūsų – kiekvieno atski-
rai – ir mūsų rajono ateitį. Vil-
tingo pavasario laukimo.

Meras turi degti idėjomis pats ir užkrėsti kitus

Feliksa Žentelienė
Buvusi pedagogė

Prezidento gatvė nuo J. Ba-
sanavičiaus Neries link – rami, 
nejudri, kartais ir visai tuš-
čia. Didesnis judėjimas – ties 
„Maxima“. Toliau – du daugia-
bučiai galu į gatvę su erdvio-
mis teritorijomis ir kiemais ma-
šinoms parkuoti. Tarp jų įsiter-
pusios trys pavyzdingai tvarko-
mos sodybos, vienos, kampi-
nės, netvarką pridengia aukš-
ta gyvatvorė, tolėliau – po gais-
ro nyki valda. Dešinėje – prieš-
kario laikų mediniai vienaukš-
čiai su aprūdijusiomis tvoromis 
ir kiemų brūzgynais – užsiliku-
sių vienišių nuosavybė, išsky-
rus kampinius šalia Panerių ir 
Birutės gatvių.

Prezidento, tada vadinta 
Tarybų, ir Vytauto gatvės pra-
dėjo formuotis pokaryje, kaip 
naujoviškos, su plačiais žaliais 
bulvarais, plačiomis šoninėmis 
gatvėmis ir šaligatviais. Užau-
go 1948-aisiais Jonavos gim-
nazistų sodinti medžiai. Statė-
si pirmieji medinukai, vėliau, 
iki Atgimimo, statybos augo, ir 
iki šių laikų niekas nesiskun-

dė, kad šiose gatvėse kas 
nors negerai: šaligatviai ne-
seniai atnaujinti, asfaltai neiš-
graužti...

Tačiau valdžioje sugalvo-
ta, pagal tokį „svarbų“ pava-
dinimą, Prezidento gatvę per-
formuoti į „Grožio projektą“. 
Gal kada ir pats prezidentas 
ar prezidentė apsilankys ir bus 
palydėti tąja gatve, panašia į 
Europos pakraštį su europie-
tiškais bukais ir buksmedžiais, 
ir pėsčiųjų tiltu, permestu per 
Nerį į salelės brūzgynėlį, kur 
bus pastatyta šašlykų „keptu-
vė“. Gal ir koks pastatėlis iš-
dygs su darbo vietomis? Kas 
žino, kaip bus? Bet projektas 
žmonių „gerbūviui“ gerinti – ti-
krai „įdomus“.

Kad jis būtų įgyvendintas, 
nesitariant ir nediskutuojant su 
visuomene, Prezidento gatvė 
staiga buvo „nurengta“ nuogai. 
Geri užaugę medžiai nupjau-
ti ir išrauti, šaligatviai ir asfal-
tas nuimti, ir... siaubas! Gatvė 
pavirto ariamu lauku: „Nors ru-
gius sėk!“ Atsirado dviejų me-
trų pločio dviračių takai, nors tų 
dviratininkų nesimato... Šaliga-
tviai platūs, lyg čia vaikščiotų 
minios žmonių. Kairėje pusė-
je mašinos vos telpa savo ke-
lyje, jei reikia stabtelėti, kita turi 
laukti: negi lenks ar į kiemą įva-
žiuos per pakeltą dviračių tako 
bordiūrą? 

Pagal „grožio projektą“ net 
šimtas užsienietiškų buksme-

džių pasodinta, tokių ūgtelėju-
sių, apie keturių – šešių metrų 
aukščio. Sklinda kalbos, kad 
pagal ūgį ir kainavo: vienas 
neva 600 – 700 eurų. Tikslią 
kainą niekas nesiteikia pasa-
kyti. Kur dar išbetonuotų lysvių 
padarymas ir apsodinimas de-
koratyviniais užsienietiškais 
krūmeliais? Medeliai atremti ir 
pririšti prie specialių kuolų, ku-
rių irgi šimtas. O tas lysvių „gro-
žis“ – tik per metrą nuo tų iš-
krypusių ir surūdijusių tvorų. 
Ko negalėjo iš rajono medeli-
ninkystės verslininkų nupirk-
ti, kad į užsienius šie nepabėg-
tų... Gatvė gal ir graži, bet žmo-
nėms nuo to nei geriau, nei blo-
giau...

O apie pėsčiųjų tiltą jau se-
niai valdžia galėjo pagalvoti, jis 
reikalingas žmonėms, kad su-
sisiektų su miesto centru – ten, 
kur gimnazija, stadionas, pa-
grindinė ir pradinė mokyklos, 
gatvė į Rimkus... Alytuje per-
pus mažesnė gyvenvietė už 
Nemuno, bet toks tiltas jau se-
niai yra. Dar sovietiniais laikais 
buvo kalbama apie toje vietoje 
pėsčiųjų tilto būtinybę.

Kur reikia – nėra. Gal dalį to 
„grožio“ buvo galima panaudoti 
ten, kur žmonių buvo prašoma. 
Pavyzdžiui, Varnutės gatvė 
Lakštingalų mikrorajone duo-
bėta, anų laikų šaligatvio ply-
tos išlūžusios, išvartytos, juo 
net nevaikštoma. Šalia esan-
čiai Vilties gatvei tenka pagrin-

dinis judėjimo krūvis. O joje net 
nėra šaligatvių! Vaikai vežami 
į lopšelį-darželį, į pradinę mo-
kyklą. Čia – didžiausi greičiai, 
avarinės situacijos...

Gyventojas H. Užkurys, su-
rinkęs parašus, kelis kartus 
kreipėsi į savivaldybę dėl pa-
asfaltavimo, dėl vamzdynų, dėl 
šaligatvių... Nereaguota. Atsa-
kymai: „Pinigų nėra“. Pagaliau 
neapsikentęs susirado vamz-
dį, vėl surinko gatvės gyvento-
jų parašus, kreipėsi į savival-
dybę, suderino reikalą su Vie-
šosios tvarkos skyriumi, pats 
padėjo įdėti vamzdį ir padarė 
kalnelį „policininką“; padedant 
„Jonavos paslaugoms“, pasta-
tė ženklus... Bet gatvė ir dabar 
nesutvarkyta, šaligatviai „už-
miršti“, skersgatviai tarp Var-
nutės ir Vilties netvarkomi, ma-
šinų daug, statomos bet kur ir 
bet kaip. Mokyklos ir darželio 
vaikams nesaugu...

Atimta šventa ramybė. Dar 
apie plačiausius šaligatvius, 
kurie išraižė Ramybės skverą. 
Gal ir reikėjo tvarkyti tą skverą, 
ypač vakarinę jo dalį, tik ne to-
kiais mastais. Kiek sveikų me-
džių išpjauta, kitų šaknynai at-
sidūrė po asfaltais, ypač prie 
Meno mokyklos, nuo kurios 
vienas prie kito nusitęsė dvi-
metriniai takai.

Anoji valdžia anais laikais 
negalėjo žiūrėti į kitoje pusėje 
stovinčius šventintus kryžius, 
kurie nesiderino su tų laikų po-

litika: liepė juos nugriauti ir mi-
rusiuosius „iškraustyti“. O galė-
jo kapines uždaryti ir palikti tei-
sę pasilaidoti turimose kapa-
vietėse. Kapinės atsinaujintų, 
būtų prižiūrimos... Taip yra dau-
gelyje pasaulio miestų. Būtų iš-
likęs miesto centre architektū-
rinis paminklas: raudonų plytų 
tvora ir nuo gatvės apvali arka 
karstui įnešti... Tada, vieni užė-
ję žydus iššaudė, kiti – sunio-
kojo jų kapines, leisdami akme-
ninius paminklus išvežioti bet 
kur ir panaudoti bet kam. O da-
bartinė valdžia iš mirusiųjų at-
ėmė paskutinę šventą ramybę: 
dabar čia bus pasilinksmini-
mų vieta – jaunųjų projektuoto-
jų nepagarba praeičiai. Juk vie-
ni išsikėlė palaikus, kiti dėl įvai-
riausių priežasčių paliko. Da-
bar per jų kaulus nusitęsė pla-
čiausi keliai. 

Jeronimo Ralio paminklas 
prašosi restauracijos, pajuo-
dęs... Pastatytas 1931 me-
tais. Iš vaikystės prisimenu, 
kaip blizgėjo baltos grandinės, 
simbolizuojančios fiziškai sil-
pno žmogaus dvasinę didybę! 
Kiti du paminklai tarsi numes-
ti bet kur – prie dvimetrinių ke-
lių... O galėjo būti kapinių vieta 
apsodinta gyvatvore (ar pan.), 
dėl šventos išėjusiųjų ramybės 
pastatytas didelis kryžius ar ko-
plytstulpis...

Būtų pamoka jaunimui apie 
pagarbą protėvių atminimui. 
Šiais laikais, matyt, to nereikia.

Žvilgsnis Valdžia tarnauja žmonėms ar „pakazūchai“?

Atkelta iš 3 psl.

Jonavos rajono savivaldy-
bės administracijos direkto-
rius Valdas Majauskas atsiun-
tė laišką su žinia, kad 2019 m. 
sausio 25 d. laikraštyje „Jo-
navos garsas“ išspausdin-
tame interviu su Jonavos 
rajono savivaldybės tary-
bos nariu A. Gasiu buvo iš-
spausdintas tikrovės neati-
tinkantis sakinys: „Štai laiki-
nai paskirtas miesto seniū-
nas, pabrėžiu – laikinai, dir-
ba jau keletą metų“. Redak-
cijos gauti dokumentai pa-
tvirtina, jog Jonavos miesto 
seniūnas yra priimtas į nuo-
latines Jonavos miesto se-
niūnijos pareigas nuo 2015 
m. liepos 8 dienos.

Į nuolatines pareigas – tai 
į nuolatines, bet, gerbiamieji 
skaitytojai, sudėliokime chro-
nologine seka įvykius dėl kon-
kurso Jonavos miesto seniūni-
jos seniūno pareigoms užimti 
pagal iš Jonavos rajono savi-
valdybės administracijos išsi-
reikalautą dokumentaciją:

1. Konkursas Jonavos 
miesto seniūnijos seniūno vie-
tai užimti. Paskelbimo data: 
2015-04-14.

2. Konkursas pakaitiniam 
valstybės tarnautojui Jonavos 
miesto seniūnijos seniūno pa-
reigoms užimti. Paskelbimo 
data 2015-05-13. Galioja iki 
2015-05-15.

„Pažymime, jog asmenims, 
pretenduojantiems į pakaitinio 
valstybės tarnautojo pareigas 
konkurso organizavimo laiko-
tarpiui, t.y. ne ilgesniam negu 
3 mėnesių laikotarpiui, nerei-
kia laikyti bendrųjų gebėjimų 
testo“.

3. Pakaitinio valstybės tar-
nautojo Jonavos miesto seniū-
nijos seniūno atrankos komisi-
jos, sudarytos rajono savival-
dybės administracijos direkto-

Nukelta į 6 psl.
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Jonavos rajono savivaldy-
bės taryba prieš penkiolika metų 
– 2004-ųjų sausį, viena pirmųjų 
iš šalies savivaldybių, patvirtino 
specialiojo daugiabučių namų 
rėmimo fondo nuostatus. Tokie 
specialieji daugiabučių namų 
rėmimo fondai ir po dešimties 
metų buvo dar nedaugelyje sa-
vivaldybių Tai negrįžtamoji pa-
rama ir didelė paskata daugia-
bučių namų savininkams, norin-
tiems gyventi tvarkingoje, gra-
žioje ir saugioje aplinkoje.

Specialiojo daugiabučių 
namų rėmimo fondo paskir-
tis – išsaugoti gyvenamąjį fon-
dą, teikti paramą daugiabučių 
namų savininkams, šalinant 
jų valdomų daugiabučių namų 
techninius defektus, kurie ke-
lia grėsmę namo ar atskirų jo 
konstrukcijų stabilumui ar žmo-
nių saugumui, atnaujinant ben-
drojo naudojimo objektus, di-
dinant naudojamos energijos 
efektyvumą. 

Parama tokiomis pat sąlygo-
mis teikiama butų ir kitų patal-
pų savininkų bendrijoms, dau-
giabučių namų butų savinin-
kams, kurie yra sudarę ir teisės 
aktų nustatyta tvarka įregistravę 
jungtinės veiklos sutartį ir daugi-
abučiams namams, kuriems sa-
vivaldybės vykdomoji institucija 
yra paskyrusi bendrojo naudoji-
mo objektų administratorių. 

Nuo 2015 metų balandžio 
15-osios esu šio fondo tarybos 
pirmininkas. Noriu Jonavos ra-
jono gyventojams pateikti sta-
tistinę ataskaitą.

2015-aisiais Specialiojo 
daugiabučių namų rėmimo fon-
do taryba į posėdžius rinkosi tris 
kartus. Buvo svarstomi klausi-
mai dėl dalinės finansinės pa-
ramos suteikimo remontuojant 
miesto ir rajono daugiabučius 
gyvenamuosius namus. 

Fondo taryba nutarė suteik-
ti dalinę finansinę paramą dau-
giabučio namo bendrijai Žemai-
tės g. 16 (335,93 Eur kanaliza-

cijos vamzdžių remontui); dau-
giabučiui Kosmonautų g. 32 
(510,38 Eur elektros instaliaci-
jai ir apšvietimui atnaujinti); Mo-
kyklos g. 14 (887,58 Eur elek-
tros instaliacijai ir apšvietimui 
atnaujinti); daugiabučiui Upnin-
kų k., Darbininkų g. 9 (1702,81 
Eur stogo remontui); daugiabu-
čiui Jonavoje, Mokyklos g. 10 
(3020,79 Eur stogo remontui); 
daugiabučiui Ruklos mstl., Pi-
liakalnio g. 6 (3000 Eur stogo 
remontui). 2015 metų fondas – 
10218 eurų.

2016-aisiais taip pat įvy-

ko trys Specialiojo daugiabučių 
namų rėmimo fondo tarybos į 
posėdžiai, kuriuose buvo svars-
tomi dalinės finansinės para-
mos suteikimo remontuojant 
miesto ir rajono daugiabučius 
gyvenamuosius namus klausi-
mai. 

Fondo taryba nutarė suteik-
ti dalinę finansinę paramą to-
kiems Jonavos daugiabučiams 
namams pagal pateiktas pa-
raiškas: daugiabučio namo 
bendrijai ,,Tvenkinys“, Žemai-
tės g.16 – 987,80 Eur lauko sie-
nų tarpblokinių siūlių remon-
tui; daugiabučio namo bendrijai 

,,Kosmonautų g. 2A ir 2B“ – 870 
Eur namo Kosmonautų g. 2A lif-
to remontui; daugiabučiams na-
mams – 6842,20 Eur (P.Vaičiū-
no g. 2B, Žaliosios g.8, Chemi-
kų g.41) stogų remontui. 

Iš viso panaudota 8700 
eurų.

2017 m. sausio 23 dieną į 
posėdį susirinkusi Jonavos ra-
jono savivaldybės Specialiojo 
daugiabučių namų rėmimo fon-
do taryba, mano, kaip pirminin-
ko, ir kitų tarybos narių iniciaty-
va, priėmė sprendimą praplėsti 
remtinų darbų sąrašą ir nutarė 

kreiptis dėl šio fondo nuostatų 
koregavimo į Jonavos savival-
dybės tarybą.

2017 m. kovo 30 d. vyku-
siame posėdyje Jonavos rajo-
no savivaldybės taryba patvirti-
no naujus nuostatus, į kuriuos 
įtraukta daugiau remtinų dar-
bų, pakeistas ir kai kurių darbų 
paramos dydis: fondo lėšos gali 
būti skiriamos daugiabučiams 
namams, kuriems yra praėję po 
modernizavimo ar kitų statybos 
darbų ne mažiau kaip 10 metų 
ir tik tiems darbams, kuriems 
iki šiol nebuvo suteikta parama 
bei skirtas kitoks finansavimas; 
daugiabučių namų rėmimo fon-
do lėšomis gali būti finansuoja-
ma (faktinės darbų vertės) 25 
proc. stogo remonto išlaidų; 40 
proc. – namų balkonų laikančių-
jų konstrukcijų avarinės būklės 
pašalinimo darbai (be apdailos 
darbų); namo bendrojo naudo-
jimo įrenginių ir inžinerinių sis-
temų remontas – 20 proc., kitų 
bendrųjų namo konstrukcijų re-
monto darbai (daugiabučių 
namų lauko ir tambūro, įėjimo į 
rūsį durų keitimas, rūsio ir laipti-
nių langų keitimas, laiptinių sie-
nų, lubų remontas bei laiptų tu-
rėklų keitimas ar remontas, laip-
tų pakopų remontas) – 20 proc. 
Visu 100 procentų kompensuo-
jamos daugiabučių namų savi-
ninkų bendrijų steigimosi išlai-
dos. 

Pagal nuostatus nefinan-
suojamos įrankių įsigijimo, są-
matų sudarymo išlaidos. Taip 
pat finansavimas negali būti 
skiriamas daugiabučiams na-
mams, kurie dalyvauja Lietu-
vos Respublikos skiriamos pa-
ramos projektuose, kurių prie-
monės apima fondo finansuo-
jamus darbus.

Taigi, 2017 metais įvyko 
penki Specialiojo daugiabučių 
namų rėmimo fondo tarybos 
posėdžiai. Dalinė finansinė pa-
galba daugiabučiams buvo tei-
kiama apsvarsčius gautus pra-
šymus iš namų administratorių, 
bendrijų pirmininkų bei namo 
įgaliotinių pagal jungtinės vei-
klos sudarytą sutartį. Fonde 
buvo skirta apie 34 tūkst. eurų. 

Visos lėšos panaudotos vado-
vaujantis fondo nuostatais. Pa-
galba buvo suteikta 45 Jona-
vos miesto daugiabučiams, 3 
Ruklos miestelio, 2 Upninkų ir 
1 Kuigalių kaimo daugiabučiui 
– iš viso 51 daugiabučiui už 
34000 eurų. Pagrindiniai dar-
bai daugiabučiuose buvo: vi-
daus vandentiekio ir nuotekų 
vamzdynų, laiptinių ir rūsių lan-
gų ir durų, elektros instaliacijos 
keitimas, laiptinių ir stogų re-
montas. 

Praėjusiaisiais, 2018-ai-
siais, fondo taryba posėdžia-
vo keturis kartus. Buvo svars-
tomi prašymai dėl dalinės fi-
nansinės pagalbos suteikimo 
remontuojant ir tvarkant rajo-
no daugiabučių namų bendrojo 
naudojimo objektus pagal 2017 
m. kovo 30 d. Jonavos rajono 
savivaldybės tarybos spren-
dimu Nr. 1TS-77 patvirtintus 
Specialiojo daugiabučių namų 
rėmimo fondo nuostatus.

2018 m. Specialiojo daugi-
abučių namų rėmimo fondui iš 
viso buvo skirta 45000 eurų. 
Panaudota visa skirta suma. 
Dalinė finansinė parama (20 
proc. nuo darbų vertės) buvo 
suteikta 60-čiai daugiabučių 
namų tokiems pagrindiniams 
darbams atlikti: laiptinių durų 
ir langų keitimas, rūsio langų 
keitimas, laiptinių apšvietimo 
remontas, inžinerinių sistemų 
(vandentiekio, buitinių ir lietaus 
nuotekų) remontas, laiptinių re-
montas ir kt. Dalinė finansinė 
parama (20 proc.) po darbų at-
likimo buvo pervesta per admi-
nistruojančią įmonę į kiekvieno 
daugiabučio namo kaupiamąją 
sąskaitą.

Specialiojo daugiabučių na-
mų rėmimo fondo taryba atskai-
tinga rajono savivaldybės tary-
bai. Fondą administruoja ir pa-
raiškas priima savivaldybės 
administracijos Remonto ir sta-
tybos skyrius.

Politinė reklama Nr. 7.  
Bus apmokėta iš Lietuvos  

socialdemokratų partijos  
Jonavos skyriaus specialiosios  

rinkimų sąskaitos.

Vidmantas Šidlauskas
Jonavos rajono savivaldybės 
kūno kultūros ir sporto centro 
direktoriaus pavaduotojas 
ūkio ir bendriesiems 
reikalams,
Jonavos rajono 
savivaldybės tarybos narys, 
socialdemokratas,
Specialiojo daugiabučių 
namų rėmimo fondo 
tarybos pirmininkas, kandidatas Nr. 36 į Jonavos rajono savivaldybės tarybą Lietuvos 
socialdemokratų partijos sąraše

Tai didelė parama ir paskata daugiabučių namų savininkams, 
norintiems gyventi tvarkingoje, gražioje ir saugioje aplinkoje

PER TREJUS METUS SPECIALUSIS RĖMIMO FONDAS 
DAUGIABUČIŲ NAMŲ SAVININKAMS SUTEIKĖ BEVEIK 

70 000 EURŲ NEGRĄŽINTINĄ PARAMĄ.

riaus 2015 m. gegužės 14 d. 
įsakymu Nr. 13B-0747, posė-
dis įvyko 2015 m. gegužės 
20 d. (Komisijos pirmininkas 
– Valdas Majauskas, admi-
nistracijos direktoriaus pava-
duotojas; komisijos sekreto-
rė –  Sigita Čepienė, Bendro-
jo skyriaus vyresnioji specia-
listė, nariai: Justas Budriūnas 
– Teisės skyriaus vedėjas, Eu-
genijus Marciukas – Bendrojo 
skyriaus vedėjas; Elegijus Lai-
mikis – Vaiko teisių apsaugos 
skyriaus vedėjas, Vytautas Že-
brauskas – Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus vedėjas). At-
rankoje dalyvavo du preten-
dentai: P. Beišys ir antrasis ne-
nurodytas.

4. Konkurso į valstybės tar-
nautojo Jonavos miesto seniū-
nijos seniūno pareigas komisi-
jos, sudarytos rajono savival-
dybės administracijos direk-
toriaus 2015 m. birželio 4 d. 
įsakymu Nr. 13B-0899 „Dėl 
pretendentų į Jonavos mies-
to seniūnijos seniūno parei-
gas konkurso komisijos su-
darymo“, posėdis įvyko 
2015 m. birželio 10 d. (Komi-
sijos pirmininkas – Valdas Ma-

jauskas, administracijos direk-
toriaus pavaduotojas; komisi-
jos sekretorė –  Sigita Čepie-
nė, Bendrojo skyriaus vyres-
nioji specialistė, nariai: Justas 
Budriūnas – Teisės skyriaus 
vedėjas, Sergejus Jefimenka 
– Kalnų seniūnaitijos seniū-
naitis, Eugenijus Marciukas 
– Bendrojo skyriaus vedėjas, 
Audrius Šulga – Mokyklos se-
niūnaitijos seniūnaitis,  Ramu-
tė Štuikienė – Centralizuotos 
buhalterijos vedėja, Vytautas 
Žebrauskas – Sodų seniūnaiti-
jos seniūnaitis). Konkurse da-
lyvavo du pretendentai: P. Bei-
šys ir antrasis nenurodytas.

Įdomu, ar ne? „O laikai – o 
papročiai“ (Ciceronas).

***

Jonavos rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius 
V. Majauskas atsiuntė laišką 
su žinia, kad ir neva „2019 m. 
sausio 25 d. laikraštyje „Jo-
navos garsas“ išspausdinta-
me interviu su Jonavos rajo-
no savivaldybės tarybos na-
riu A. Gasiu buvo išspaus-
dintas tikrovės neatitinkan-
tis sakinys: Direktoriais ski-
riami lojalūs valdantiesiems 
asmenys, neturintys tam tin-

kamo išsilavinimo“ 
Ponai įsižeidė dėl paskelb-

tos nuomonės, kad direktoriais 
skiriami lojalūs valdantiesiems 
asmenys, neturintys tam tinka-
mo išsilavinimo.

Savivaldybė savo paval-
dume turi 4 įmones. Trim iš 
jų vadovauti – UAB „Jonavos 
paslaugos“, UAB „Jonavos 
vandenys“, UAB „Jonavos au-
tobusai“ – paskirti arba „laimė-
jo“ konkursus negi tikrai nelo-
jalūs valdantiesiems asme-
nys, bet užtat socialdemokra-
tai. Pasirodo, nelojalus ir so-
cialdemokratas Jonavos kul-
tūros centro direktorius. Visiš-
kai nelojalus ir vadovauti suti-
kęs Užusalių naujasis seniū-
nas, nors socialdemokratas, 
čia beveik ketverius metus ne-
užimta vieta laukė, pasirodo, 
nelojalaus seniūno. Ir taip to-
liau, ir taip toliau. Peršasi tik 
viena išeitis – patarti Jonavos 
socialdemokratų partijos pir-
mininkui Mindaugui Sinkevi-
čiui išmesti iš partijos neloja-
lius partijos narius ir nereikės 
verkšlenti dėl garbės ir orumo 
įžeidimo.

Dar niekas nepamiršo, kaip 
buvo su UAB „Jonavos vande-
nys“ direktoriaus vietai užim-
ti konkursu. Neskubėjo skelb-

ti, snūduriavo, kažko laukė, kai 
tik paaiškėjo, kad gerai mums 
žinomas socialdemokratas 
ūkio ministerijoje baigia savo 
karjerą – iškart konkursas. Ir 
puikiai žinote, kas laimi, net 
iš to džiaugsmo persistengia-
ma: per anksti konkurso laimė-
tojui nurodo pradėti naująsias 
„Jonavos vandenų“ direkto-
riaus pareigas, dėl ko Vyriau-
sioji tarnybinės etikos komisi-
ja (VTEK) rekomenduoja kore-
guoti buvusio Jonavos rajono 
mero darbo santykių pradžios 
terminą UAB „Jonavos vande-
nys“. Nesutikus to padaryti gali 
būti pažeistas Viešųjų ir priva-
čių interesų derinimo valstybi-
nėje tarnyboje įstatymo reika-
lavimas vienerius metus „at-
vėsti“ nuo buvusios tarnybos. 
Taigi, vadovauti šiai savivaldy-
bės pavaldumo įmonei laimė-
tojas 2017 m. gruodį privers-
tinai pradeda dviem savaitėm 
vėliau.

O dėl išsilavinimo – taip 
pat viskas aišku. Kaip prisime-
name iš valstybių istorijos, tai 
vienas didis vadas yra mokęs, 
kad kiekviena virėja gali valdy-
ti valstybę. Jonavoje nelojalus 
socialdemokratas vicemeras 
valdo su viduriniu išsilavinimu.

Arvydas Gasys

Jonavos rajono savivaldy-
bės administracijos direktorius 
V. Majauskas atsiuntė laišką 
su žinia, kad neva „2019 m. 
sausio 25 d. laikraštyje „Jo-
navos garsas“ išspausdin-
tame interviu su žinomu Jo-
navos rajono verslininku A. 
Štombergu buvo išspaus-
dintas tikrovės neatitinkan-
tis sakinys: „Aš prisimenu, 
kai socialdemokratai atė-
jo į valdžią rajone, tai sakė, 
kad svarbiausias jų uždavi-
nys – sutvarkyti ir įrengti in-
vestavimui laisvą ekonomi-
nę zoną (LAZ). Jau praėjo 
aštuoneri metai, bet jie ne-
pajudino nė vieno piršto. Tik 
šnekos apie verslą“. 

Iš širdies gelmių apgailes-
tauju, kad darbšti, susitelku-
si savivaldybės administraci-
ja, valdoma socialdemokratų, 
buvo įžeista iki širdies gelmių, 
nes, pasirodo, kad dieną, nak-
tį galvoja apie laisvąją ekono-
minę zoną ir kas gali paneigti, 
kad nuo tokio žemiau išvardin-
to jų krepštelėjimo – neva, ak-
tyvaus darbo, mes tą zoną ne-
išvysime galbūt tik apie 3019-
3020 metus. Apie tai kalba ir 

Atkelta iš 5 psl.

Nukelta į 7 psl.



7

„Graži mūsų Jonava“. Taip 
sako sugrįžtantieji į gimti-
nę paviešėti jonaviečiai, taip 
sako ir gyvenantieji Jonavo-
je. Tai – visada maloniai su-
virpina man širdį. Tuo labiau, 
kad net 12 metų man rinkėjai 
buvo patikėję Jonavos rajo-
no savivaldybės tarybos nario 

mandatą, tad teko ir pačiam 
tiesiogiai prisidėti, kad Jona-
va taptų tokia, kokia džiaugia-
si žmonės.

Aš jau neplanavau daly-
vauti politiniame rajono gyve-
nime, pritariau – tegul tuo už-
siima jaunesni žmonės, tegul 
vykdo savo pažadus Jonavos 
krašto žmonėms. Kaltinin-
kas, kad aš vėl pasiryžau da-
lyvauti savivaldos rinkimuose 
ir kelti savo kandidatūrą į Ta-
rybos narius nepartinės orga-
nizacijos sąraše – Visuomeni-
nio rinkimų komiteto „Su Sin-
kevičiumi ir Osausku“ sąraše 
Nr.11 – yra dabartinis mūsų 
rajono meras Eugenijus Sa-
butis.

2018 m. spalio mėn. 11 d. 
jo asmeninėje feisbuko pa-
skyroje perskaitęs straipsnį 
„Atsisveikinimas su aplinkke-
liu“, pasijutau apgautas ir 
esąs melagis, nes ir aš aiški-
nau jonaviečiams, kur bus ko-
kia žiedinė sankryža, kaip bus 
nutiesta 6,7 km A6 aplinkkelio 
atkarpa. Man nebuvo net min-

ties, kad tokio svarbaus tran-
zitinio A6 kelio aplinkkelio bus 
atsisakyta. Beje, visi projekta-
vimo ir statybos darbai – tiek 
prekybos centro „Maxima“, 
tiek „Ermitažo“, tiek žiedinės 
sankryžos – buvo derinami 
įvertinant, kad bus aplinkke-
lis.

Šokiravo mero citata: 
„2020 metais bus Seimo rin-
kimai. Pasirinkite atsakingai ir 
galbūt aplinkkelį mes turėsim 
greičiau nei niekada.“

Taip ir norėjosi šaukti: „Tai 
kur jūs buvote ketverius me-
tus? Žaidėte kompiuteriuo-
se, „laikinote“, rašinėjote dar-
bo metu feisbuke, kirpote juos-
teles, rimtus veidus nutaisę fil-
mavotės ir nesupratot, ką turite 
dirbti užimamose pareigose?“

Atrodytų, kad aplinkke-
lio problemai išspręsti, Jona-
vai paskutinės Seimo rinkimų 
kadencijos buvo labai palan-
kios: turėjome savo susisieki-
mo ministrą, Seimo ekonomi-
kos komiteto narį (2012-2016 
m. kadencija, jau trečioji), da-
bar – Seimo ekonomikos ko-
miteto pirmininką (2016 metų 
rudenį), jau ketvirtai kadenci-
jai jonaviečių išrinktą Riman-
tą Sinkevičių. Patirtis didžiulė, 
ne naujokas valdžios institu-
cijose, jonaviečių lūkesčiai ir 
problemos taip pat puikiai ži-
nomos.

Mindaugas Sinkevičius, 
2015 m. tiesioginiuose rinki-
muose išrinktas meru, pamy-
nė duotą priesaiką ir atsisakė 
jonaviečių pasitikėjimu suteik-
to mandato. Nuo 2016 metų 
gruodžio iki 2017-ųjų spalio 
buvo ūkio ministras. Kartu su 
juo darbą Ūkio ministerijoje 
pradėjo ir kelios Jonavos ra-
jono savivaldybės darbuoto-
jos. Ir kaip čia išėjo, kad infor-
macija apie aplinkkelio klau-
simo svarstymą Susisiekimo 
ministerijoje mūsų valdžios 
vyrų nepasiekė. Neva, jie nie-
ko nežinojo. Ar tai sąmoningai 
nebuvo skelbiama? Nenoriu 
tikėti, kad išleidus milžiniškus 
pinigus, apie 18 milijonų, kaip 
rašo spauda, išpirkus žemes, 
padarius visą eilę projektų, 
tranzitinio kelio A6 aplinkke-
lio, kaip, neva, nereikšmingo, 
be rimtų svarstymų, buvo pri-
imta netiesti.

Jonavos savivaldybės ta-
rybos narys Remigijus Osaus-
kas dar 2015 rugsėjo 3 dieną 
kreipėsi raštu į Jonavos rajo-
no merą Mindaugą Sinkevi-
čių dėl informacijos pateikimo 
apie A6 kelio aplinkkelio staty-
bą, nes žiniasklaidoje („Jona-
vos garsas“ Nr.13, 2015 rug-
sėjo 1 d.) pasirodė Gertrūdos 
Bučiūtės interviu su susisieki-

mo ministru Rimantu Sinkevi-
čiumi apie kelio A6 aplinkkelį, 
kuriame Jonavos savivaldy-
bė, vadovaujama Mindaugo 
Sinkevičiaus, raginama rim-
tai užsiimti aplinkkelio projek-
to įgyvendinimo klausimais.

Jonavos mero pavaduoto-
jas Eugenijus Sabutis 2015-
ųjų rugsėjo 22-ąją raštu Nr.6B 
atsakė tarybos nariui Remigi-
jui Osauskui ir patarė kreiptis į 
straipsnio autorių arba žurna-
listą, jokių paaiškinimų apie 
aplinkkelį.

Esu įsitikinęs, kad šiam 
svarbiam Jonavai projektui 
įgyvendinti reikiamo dėmesio 
rajono vadovai neskyrė, ne-
buvo net paskirtas darbuoto-
jas, kuris būtų atsakingas už 
informaciją apie aplinkkelio 
projekto eigą.

Manau tikėtasi, kad viską 
išspręs mūsų išrinktas Seimo 
narys, turėjęs ir turintis svar-
bias ir įtakingas pareigas, o 
išėjo absoliutus nulis. Nebu-
vo įvykdytas ir Jonavos so-
cialdemokratų pažadas, kad 
bus įrengtos dvi žiedinės san-
kryžos ties įvažiavimu į AB 
„Achema“ ir ties posūkiu į Ru-
klą.

Pasitikėjimą Lietuvos val-
džia prarado daug žmonių, iš 
kurių valstybės reikmėms pa-
imta žemė aplinkkeliui tiesti. 
Sodų bendrijoje „Draugystė“ ir 
kitose vietose jonaviečiai pra-
dėjo statyti gyvenamuosius 
namus. Jei nebus aplinkke-
lio, jų gyvenimo kokybė bus 
bloga: ištisą parą automobilių 
keliamas triukšmas, užterštu-
mas; dar didesnė problema – 
kaip išvažiuoti ir kaip patekti 
į savo gyvenamąją teritoriją, 
ypač piko metu. 

Jonavoje naujos darbo 
vietos kuriamos sunkiai. Pa-
žadai apie LEZ įkūrimą, in-
vesticijų pritraukimą į Jonavą 
neįgyvendinti. Per Lietuvą nu-
skambėjo žinios, kaip Jona-
vos vadovai apmokestino AB 
„Achema“, o pastačius preky-
bos centrą „Norfa“ ir jų savi-
ninkams atsisakius savo lė-
šomis prisidėti prie miesto inf-
rastruktūros gerinimo, apribo-
jo ištisinėmis linijomis ir tvore-
lėmis Žeimių ir Lietavos gat-
ves, vedančias į „Norfą“, taip 
sudarydami keblumų ne kam 

kitam, o patiems miesto gy-
ventojams patogiai privažiuo-
ti prie naujos prekyvietės. Vė-
liau šie eismo apribojimai 
buvo panaikinti.

Jonaviečiai priversti ieško-
tis darbo Kaune, Kauno rajo-
ne. Ir taip kiekvieną rytą va-
žiuodami į darbą arba grįžda-
mi namo priversti stovėti au-
tomobilių kamštyje ties Jo-
nava ir mintyse dėkoti rajono 
valdžiai už rūpinimąsi žmonė-
mis.

Matydami mūsų valdžios 
bejėgiškumą aplinkkelio sta-
tybos klausimu, 2018 metų 
rudenį įkūrėme visuomeninin-
kų iniciatyvinę grupę spręs-
ti aplinkkelio tiesimo klausi-
mams: surinkta daug para-
šų (jonaviečiai rašėsi peticijų 
portale www.peticija.lt), para-
šyti pareiškimai Lietuvos Res-
publikos vyriausybei, bando-
me ieškoti kontaktinių ryšių 
su Susisiekimo ministerijos, 
Lietuvos automobilių kelių di-
rekcijos vadovais, parašytas 

pagalbos prašymas Lietuvos 
Respublikos prezidentei. 

Panašiai problemos buvo 
sprendžiamos ir dėl „Rail Bal-
tica“ geležinkelio vėžės tra-
jektorijos ties Ragožių kaimu 
Kulvos seniūnijoje. Tuomet tik 
aktyvios bendruomenės vei-
klos dėka „Rail Baltica“ vėžė 
nepadalino kaimo pusiau, ra-
jono vadovai taip pat nebuvo 
aktyvūs.

Spaudoje, televizijoje, feis-
buke skaitome, matome, kaip 
šauniai dirba mūsų rajono 
valdžia. Jonavos krašto žmo-
nės 2015-2019 m. kadencijos 
savivaldos rinkimuose dau-
gumą balsų atidavė socialde-
mokratams. Visa valdžia vie-
nose rankose, atrodo, tik vyk-
dyk savo pažadus. Jei tęsti-
nius projektus įgyvendinti se-
kėsi geriau, tai savus – sun-
kiai. Kaip pavyzdys, Chemikų 
gatvės rekonstrukcija: šaliga-
tviai, gatvė išardoma rudenį; 
žmonės visą rudenį ir žiemą 
klampoja po purvyną; staty-

bos darbai pradedami tik kitą 
pavasarį. Kodėl taip nepro-
tingai suvadovauta? Įdomus 
ir pilotinis projektas, įdiegtas 
Jonavoje, Kauno gatvėje: ga-
tvė sudarkyta, prie pastatytų 
stulpelių kaupiasi šiukšlės iš 
Sodų gatvės, miesto autobu-
sas negali be manevravimo 
atlikti kairiojo posūkio į Kau-
no gatvę.

Prezidento gatvė įeis į is-
toriją išvis kaip unikalus pro-
jektas, kur dviračių takas pa-
našaus pločio kaip automobi-
lių kelias: atvažiuodamas len-
gvuoju automobiliu iš Pane-
rių gatvės ir norėdamas apsi-
sukti ir sugrįžti atgal į tą pa-
čią gatvę, gali tai padaryti tik 
papildomai manevruodamas; 
pasodinti brangiausi medžiai, 
pažeidžiant jų sodinimo tech-
nologiją, automobilių parkavi-
mo vietų didžioji dalis įreng-
ta prie privačių mažaaukščių 
namų, o ne prie verslo įmo-
nių. Ir taip padaryta su šūkiu: 
„Svarbiausia mums – žmo-
gus“.

Projektų, kurie įgyvendin-
ti švaistant mokesčių mokėto-
jų pinigus, galima būtų vardin-
ti ir daugiau, apie tai, manau, 
parašys kiti kandidatai į rajo-
no savivaldybės tarybą.

Visuomeninis rinkimų ko-
mitetas „Su Sinkevičiumi ir 
Osausku“ savo programiniuo-
se dokumentuose įsipareigo-
jo skirti didelį dėmesį jona-
viečių bendruomeniškumui 
ugdyti, raginti Jonavos kraš-
to žmones būti aktyviais, kel-
ti į viešumą negeroves, rei-
kalauti, kad Jonavos kraštas 
būtų tvarkomas išmintingai, 
racionaliai naudojant mokes-
čių mokėtojų pinigus, įgyven-
dinant projektus, atsižvelgti į 
daugumos jonaviečių nuomo-
nę ir pageidavimus.

Visuomeninis rinkimų ko-
mitetas kviečia visus Jona-
vos krašto žmones būti akty-
viais bendruomenės nariais 
ir savo asmeniniu elgesiu ro-
dyti pavyzdį kaimynams, sau-
gant bendruomenės turtą, ne-
šiukšlinant aplinkos, sudraus-
minant netinkamai besiel-
giančius.

Su pagarba  
Gintautas Brukas

Politinė reklama. Užs. 
Nr. 6. Bus apmokėta iš 

Visuomeninio rinkimų komiteto 
„Su Sinkevičiumi ir Osausku“ 

specialiosios rinkimų sąskaitos.

Gintautas Brukas
Kandidatas Nr. 2
Visuomeninio rinkimų komiteto 
„Su Sinkevičiumi ir Osausku“ 
sąraše Nr.11

Valdžios bejėgiškumas mane privertė vėl kandidatuoti

KALTININKAS, KAD 
AŠ VĖL PASIRYŽAU 

DALYVAUTI SAVIVALDOS 
RINKIMUOSE IR KELTI 
SAVO KANDIDATŪRĄ Į 
TARYBOS NARIUS YRA 
MŪSŲ RAJONO MERO 
EUGENIJUS SABUČIO 

NEVEIKLUMAS.

NENORIU TIKĖTI, KAD 
IŠLEIDUS APIE 18 

MILIJONŲ, IŠPIRKUS 
ŽEMES, PADARIUS 

VISĄ EILĘ PROJEKTŲ, 
TRANZITINIO KELIO 

A6 APLINKKELIO, KAIP 
NEREIKŠMINGO, BUVO 

PRIIMTA NETIESTI.

MANAU, TIKĖTASI, KAD 
VISKĄ IŠSPRĘS JAU 

KETVIRTAI KADENCIJAI 
JONAVIEČIŲ IŠRINKTAS 
SEIMO NARYS RIMANTAS 
SINKEVIČIUS, TURĖJĘS 
IR TURINTIS SVARBIAS 

IR ĮTAKINGAS PAREIGAS, 
O IŠĖJO ABSOLIUTUS 

NULIS.

MATYDAMI MŪSŲ VALDŽIOS BEJĖGIŠKUMĄ 
APLINKKELIO STATYBOS KLAUSIMU, 2018 METŲ 

RUDENĮ ĮKŪRĖME VISUOMENININKŲ INICIATYVINĘ 
GRUPĘ SPRĘSTI APLINKKELIO TIESIMO KLAUSIMAMS.

verslininkai prašo, siūlo ne sa-
vanaudiškais tikslais, jiems 
taip pat rūpi ir rajono reikalai. 
Rūpi, nes įmonėse dirba rajo-
no gyventojai, kurie, gyvenda-
mi Jonavoje, turi jaustis sau-
giai ir patogiai. Todėl dalykiš-
kas bendradarbiavimas tarp 
savivaldos ir verslo yra būtiny-
bė ir jį reikia atkurti. 

Dirbti ir kurti Jonavoje turi 
būti gera visiems. Buitinę ge-
rovę kuria ekonominė gerovė. 

Kuo greičiau suprasime, kad 
privalu skirti lėšas ekonominei 
gerovei skatinti, tuo greičiau ir 
daugiau turėsime kokybiškų 
socialinių, sveikatinimo ir švie-
timo paslaugų, infrastruktūros 
kontekste – tiltų, rekonstruotų 
plačių gatvių, žalių erdvių, dvi-
račių takų. 

Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų Jo-
navos skyrius pasisako už pri-
oritetinį Jonavos tikslą – eko-
nominės gerovės vystymąsi ir 
plėtojimą.

Ekonominės gerovės vystymasis 
ir jos skatinimas – prioritetinis 
Jonavos rajono savivaldybės 

tarybos uždavinys!
Atkelta iš 2 psl.

atsakymas, gautas iš Jona-
vos savivaldybės administraci-
jos (dėl vietos stokos sutrum-
pintas): 

2013 m. balandžio mėn. 
sudaryta komisija dėl viešo-
jo pirkimo „Pramonės par-
ko įkūrimo Jonavos rajone in-
vesticinio projekto parengimo 
paslaugos“.

2013 m. gruodžio mėn. Jo-
navos rajono taryba pritarė 
„Pramonės parko įkūrimui Jo-
navos rajone“.

2014 m. kovo mėn. kreipta-
si dėl sklypo suformavimo.

2014 m. liepos mėn. įsaky-
mas dėl sklypo suformavimo.

2014 m. rugpjūtis. Urbanis-
tikos skyrius parengė reikala-

vimus ir perdavė Viešųjų pirki-
mų skyriui.

2015 m. sausio mėn. pa-
sirašyta paslaugos sutartis, o 
liepą – papildomas susitari-
mas.

2016 m. kovo mėn. surašy-
tas žemės valdos projekto pa-
tikrinimo aktas.

2016 m. gegužės mėn. pro-
jekto rengėjas nurodo, kad ne-
gali tęsti projekto rengimo.

2016 m. spalio mėn. antra-
sis žemės valdos projekto pa-
tikrinimo aktas.

2017 m. rugsėjis. Patikslina 
rengiamo žemės valdos pro-
jekto dokumentus.

2018 m.---------. Poilsio ir 
gilių apmąstymo metai?

Ačiū. Dabar ir aš, ir visuo-
menė, sužinojo, kokius sun-

kius darbus nudirbo savivaldy-
bės administracija.

Be to, pagal rašto turinį su-
žinojome, kad „2013 m. tary-
bos sprendimu buvo pritar-
ta „Pramonės parko įkūrimui 
Jonavos rajone“, o šiuo metu 
administracija teigia, kad deda 
maksimalias pastangas dėl 
laisvosios ekonominės zonos 
teritorijos įrengimo. Gal ir ge-
rai, turėsim ir parką, ir ekono-
minę zoną. Verslui platus pasi-
rinkimas!

Andrejus Štombergas

Politinė reklama. Užs. Nr. 4.  
Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių 

ir žaliųjų sąjungos specialiosios 
rinkimų sąskaitos

Atkelta iš 6 psl.
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 15 000 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

Redaktorius
Edmundas Gedvila

Tel.: 8-687 47057

Spausdino 
UAB „Respublikos“ spaustuvė

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

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

KAPO DENGIMAS GRANITO PLOKŠTĖMIS
NAUJOVĖ! 3D VAIZDAS

GIEDOJIMO PASLAUGOS
Pagarbiai siūlau subtilų, profesionalų katalikišką giedojimą 

pritariant el. vargonais šermenyse, laidotuvėse, metinėse bei 
ketvirtynose Jonavoje ir kaimiškose gyvenvietėse.

Kaina nuo 45 Eur. 
Kreiptis tiesiogiai į buvusį muzikos mokytoją  

ir vargonininką Povilą Vaitošką. tel. 8 610 40566.

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

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

Dantų tiesinimas Jonavoje!

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

Advokato Lino Mažono 
iš Kauno

Teisinės paslaugos 
Jonavoje.

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

Išspręsime  
Jūsų problemas  
Tel. 8 672 34241

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.)
• namų apyvokos prekės.
• Patalynė, lovatiesės.
• Užuolaidos.

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

MALKOS
Tel. 8 635 54215

VIRINU
GARAŽO, 

KIEMO 
VARTUS, 
TVORAS

Tel. 8 606 73939

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

statybos darbus.
Tel. 8 656 42293

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

Pjaunu pavojingus
medžius

prie namų,
elektros laidų.

Tel. 8 656 11318, Eugenijus

• Platus stogo dangų ir priedų pasirinkimas
• TAIKOME NUOLAIDAS

• Išduodame visus reikiamus dokumentus paramai gauti
• Konsultuojame, matuojame, skaičiuojame 

sąmatas NEMOKAMAI
• Jei reikia, rekomenduojame patikimus 

stogdengius atlikti darbus

PASIKEISKITE NAMO STOGĄ UŽ GERIAUSIĄ KAINĄ

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

Parduodu medžio 
granules 6 mm.
Tel. 8 689 71212

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.

JONAVOJE – TARPTAUTINIO PROJEKTO- MIUZIKLO 
„BALTIJOS KARMEN“ PREMJERA

Tik kovo 1 d. 18 val. Jo-
navos kultūros centre vyks 
tarptautinio projekto-miu-
ziklo „Baltijos Karmen“ 
premjera. 

Šis įspūdingas šou – 
tai dainos, šokio ir muzikos 
„fiesta“, naujoviškai inter-
pretuojanti nemirtingą Džor-
džo Bizė šedevrą, kuriame 
sujungti gražiausi pasaulio 
populiariosios klasikos kūri-
niai. Šį miuziklą  sukūrė ži-
nomas prodiuseris, legendi-
nės grupės „Hiperbolė“  įkū-
rėjas Viktoras Prapras. 

„Baltijos Karmen“ pa-
sirodymai jau vyko Latvijo-
je ir Estijoje, kur sulaukė audringų ovacijų perpildytose koncer-
tų salėse, nes yra skirtas įvairaus amžiaus žiūrovui – nuo jauno 
žmogaus  iki „pagyvenusio jaunimo“. 

Projekte dalyvauja atlikėjai iš įvairių šalių. Pagrindinį Karmen 
vaidmenį atlieka – žavingoji ispanų kilmės dainininkė ir tempera-
mentingoji šokėja Anna Dribas. Jai talkins tarptautinių konkursų 
laureatai, solistai Laimonas Bendaravičius ir Edgaras Davi-
dovičius. Publiką savo pasirodymais žavės tarptautinių ir TV šo-
kių konkursų laureatai, aukščiausio lygio šokėjai: Katerina Vo-
ropaj, Deividas Meškauskas, Ieva Konopliovaitė, Justas Gir-
dvainis, taip pat muzikantai virtuozai.

Įspūdingo pasirodymo metu sceną papuoš vaizdinga sceno-
grafija, šviesos efektai bei 40 komplektų spalvingų sceninių dra-
bužių.

Nepraleiskite progos aplankyti šį nuostabų reginį.
Gerą nuotaiką garantuojame !!!
Informacija: www.ticketmarket.lt ir Jonavos kultūros 

centro kasoje.

Superku ženkliukus,  
senas nuotraukas ir kt.  

senienas. Tel. 8 652 05694.


