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TIRAŽAS

Nauja sėklų 
parduotuvė

Jonavoje, Turgaus g.1
(autobusų stotyje)

Atidarymo proga iki mėnesio
pabaigos visoms sėkloms ir 

svogūninėms gėlėms – 
nuolaida 30%!

*nuolaidos nesumuojamos!

Gydytojo R. Kvedaravičiaus 
ODONTOLOGIJOS KLINIKA

Tel. (8 349) 60202, 8 685 24354. 
Darbo laikas: I-V nuo 8 iki 19 val.

Galima atsiskaityti Šiaulių banko, Snoro lizingu, Medlizingu 
(12 % palūkanos be pradinio įnašo)

• Dantų gydymas.
Gyd. Sonata Giedraitienė, tel. 8 600 23963.
• Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas)
Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, tel. 8 608 51477.
• Dantų protezavimas, implantologija. 
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8 685 24354.
• Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, papuošalai)
Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė, tel. 60202, 8 640 
55506.
• Dantų rentgeno nuotraukos

Klinika Jūsų laukia: J. Ralio g. 8 
(už Sąjūdžio aikštės ekrano), Jonava

Advokato Lino Mažono 
iš Kauno

Teisinės paslaugos 
Jonavoje.

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

Išspręsime  
Jūsų problemas  
Tel. 8 672 34241

1988-AISIAIS, 1989-AISIAIS, 
1990-AISIAIS VISI 

PUOSELĖJO VILTIS 
SUSIKURTI ROJŲ SAU 

IR SAVO VAIKAMS 
SAVOJE TĖVYNĖJE, O NE 
SAVO DARBU IR PROTU 

TURTINTI SVETIMAS 
VALSTYBES. 

Edmundas Gedvila

Kiekvienų metų pradžio-
je mes vienaip ar kitaip pažy-
mime tris datas, kurios mūsų, 
kaip Lietuvos piliečių, sąmonė-
je, ir galbūt prote, paliko, palieka 
ir paliks tam tikrą mūsų valsty-
bės istorijos dalį. Ir tą dalį, kurią 
dar gana puikiai prisimena dau-
gelis žmonių, nes jie buvo įvy-
kių dalyviai, šiuolaikinės istori-
jos kūrėjai, kurie, mano many-
mu, nusigręžė tam tikru laiku ir 
dėl daugelio priežasčių patikė-
jo ją kurti demagogams, nepa-
sotinamiems gobšuoliam, vals-
tybei bei žmonėms nusikalsta-
moms politinėms ir ekonomi-
nėms grupuotėms, kurios pakei-
tė tiesioginį beužsimezgančio 
verslo, besikuriančių valstybės 
struktūrų šantažavimą į pasam-
dytų žiniasklaidos veikėjų atski-
rais atvejais psichologinį ir mo-
ralinį smurtą, patyčias, tiesiogi-
nį susidorojimą su nepaklusniai-
siais arba turinčiais savo nuo-
monę bei bandančiais savaran-
kiškai spręsti problemas per iš 
dalies nekompetentingą bei tu-
rintį savų interesų kai kurių tei-
sėsaugos institucijų klaną. Šis 
procesas pradėjo atsirasti pre-
zidentaujant a. a. A. Brazaus-
kui ir ypač suklestėjo ir išsivys-
tė super liberalo prezidento V. 
Adamkaus valdymo metais. 
Šiuo metu mes turime ne vals-
tybės ir žmogaus naudai dirban-
čias struktūras, o prisitaikėlių 
prie sukurtų gyvenimo ir veiklos 
sąlygų plepių ir „pokemonų gau-
dytojų“ valstybės valdymo ants-
tatą, kad, neduok dieve, sujudės 

jų sukurtas mistinis valdymo pa-
grindas, ant kurio jie stovi savo 
molinėmis kojomis.

Bet pradžia tai nebuvo to-
kia žiauri. Tuo metu žmonės net 
negalvojo bėgti iš savo valsty-
bės (Statistikos departamen-
to duomenimis, šių metų sau-
sį Lietuvą paliko du kartus dau-
giau žmonių, negu praeitais me-
tais). 1988-aisiais, 1989-aisiais, 
1990-aisiais visi puoselėjo vil-
tis susikurti rojų sau ir savo vai-
kams savoje tėvynėje, o ne 
savo darbu ir protu turtinti sve-
timas valstybes. 

Užgimęs Sąjūdis, kaip varo-
moji ir vadovaujanti jėga siekiant 

nepriklausomos nuo išorės vals-
tybės, savo pareiškimuose, pa-
sisakymuose traktavo dešimties 
dievo įsakymų politiką. Krauju ir 
kančiomis sukurta tarybinė im-
perija jau jau turėjo sugriūti (kaip 
ir visos imperijos praeityje ir da-
bartyje), nors dar buvo galinga 
savo karinėm pajėgom, bet jau 
žlugus ekonomiškai, psicholo-
giškai ir dvasiškai (ar neprimena 
tai, kas dedasi šiuo metu aplink 
mus ir su mumis?) Šimtai tūks-
tančių lietuvių įsijungė į bandy-
mą parklupdyti šį milžiną. Suju-
do visų imperijos pakraščių taip 
vadinamos sąjunginės respubli-
kos, o taip pat, nepaneigsim, ir 
rusų tautybės piliečiai. Kaip pa-
mena amžininkai, konfrontacija 
buvo milžiniška. Sąjūdžio elitas, 
tiek sostinėje, tiek miestuose ir 

rajonuose, buvo sukėlęs milži-
niškas žmonių mases, kurie vė-
liau, pasiekus konfrontacijos lū-
žio tašką, praliejo kraują sausio 
13-ąją. Tai tragiška diena, bet 
kartu ir istorinio lūžio taškas.

Istoriniai to meto įvykiai paro-
dė, kad Lietuvos žmonės pasi-
ryžę bet kam, net ir paaukoti gy-
vybes, kad tik būtų laisvi ir, gal-
būt, laimingi. Nors šiandien pa-
brėžiama, kad vos ne keli „va-
dai“ nugalėjo šį monstrą, bet 
mano, kaip šių ir kitų įvykių da-
lyviui, pagrindinis nugalėtojas 
– Lietuvos žmonės. Jie stojo 
prieš tankus, jie gynė svarbiau-
sius valstybės objektus - tarp jų 
ir parlamentą, kuriuo tikėjo, kaip 
valstybės kūrimo varikliu, kaip 
savo geresnio, laisvo gyvenimo 
pagrindu ir viltimi. Iš visos Lietu-
vos važiavo, ėjo žmonės apginti 
savo viltį ir lūkesčius. Neatsiliko 
ir Jonava. Tuometinis valdytojas 
(dabar – administracijos direk-
torius) Vincentas Pranevičius ir 
aš (Tarybos pirmininkas – da-
bar meras) organizavome trans-
portą išvykti rajono gyventojams 
ginti mūsų idealų. Važiavo ir Ta-
rybos nariai (deputatai), paprasti 
piliečiai, sąjūdžio aktyvistai, poli-
tiniai kaliniai ir tremtiniai. Gyve-
nantys kaime žmonės skambino 
man teiraudamiesi, kaip nuvežti 
maisto saugantiems parlamen-
tą ir kitus objektus. Viena mo-
teriškė net paskerdė kiaulę, kad 
galėtų nuvežti prie parlamento 
budintiems žmonėms pavalgy-
ti. Jautėsi milžiniškas ryšys tarp 
žmonių ir valdžios, nors atomaz-
ga bei likimai Sąjūdžio organiza-
torių buvo gana neaiškūs. Pro-
fesorius V. Landsbergis, tuo 
metu būdamas Aukščiausiosios 
Tarybos pirmininku, selektorinio 
(telefoninio) pasitarimo metu ra-
miu balsu aiškino mums, miestų 

Žvilgsnis Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, 
Kovo 11-oji. O kas toliau?

Nukelta į 6 psl.

Vasario 22 d., trečiadienį, 
adresu Žeimių g. 17, po de-
šimties laukimo metų lanky-
tojams duris atvėrė Jonavos 
sporto arena. Tai daugiafunk-
cis modernus beveik 6787 
kvadratinių metrų statinys su 
universalia 2000 sėdimų vie-
tų sale.

Jonavos sporto arena buvo 
pradėta projektuoti prieš dešimt 
metų. 2010 m. rugsėjo 4 d. sta-
tybvietėje buvo įleista kapsulė 
su laišku ateities kartoms, prasi-
dėjo statybos. 

Jonavos sporto arenos sta-
tyboms iš Valstybės investici-
jų programos buvo skirta 3 mln. 
846 tūkst. eurų. Jonavos rajo-
no savivaldybė skyrė 2 mln. 583 
tūkst. eurų. 2016 m. prie arenos 
statybos finansavimo prisidėjo 
AB „Achema“, skyrusi 600 tūkst. 
eurų paramą. Iš viso Jonavos 
sporto arenos statybos kainavo 
7 mln. eurų.

Arenoje tikimasi plėtoti ne 
tik sportinę, bet ir kultūrinę vei-
klą, rengti miesto šventes ir ki-
tus masinius renginius.

Pirmajame arenos aukšte 
nuolat veiks restoranas „Char-
lie Pizza“, talpinantis apie 80 

žmonių, o vasaros sezono metu 
veiks lauko kavinė, trečiajame - 
renginių metu VIP baras. Areno-
je įrengtos penkios VIP ložės su 
tribūnomis po 24 sėdimas vie-
tas. Arenoje taip pat įrengta 40 
vietų konferencijų salė, erdvios 
patalpos sportininkams ir atlikė-
jams. Arenos apačioje – erdvi 
rūbinė. Įrengti liftai. Visos patal-
pos pritaikytos neįgaliesiems.

Iškilmingai arena atidaryta 
su Lino Adomaičio ir Lietuvos 
valstybinio simfoninio orkestro ir 
„X faktoriaus“ nugalėtojos Iglės 
Bernotaitytės koncertu bei tea-
tralizuotu įvairių sporto šakų at-
stovų pasirodymu. 

Vasario 24 d. Jonavos spor-
to arenoje – AB „Achema“ ve-
teranų pagerbimo šventė, kovo 
5-ąją – Lietuvos moterų krep-
šinio lygos „Žvaigždžių diena“, 
kovo 25-ąją – išskirtinio balso 
dainininkės Ingos Valinskienės 
koncertas.

Jonavos sporto arenos ad-
ministratorius – Jonavos kūno 
kultūros ir sporto centras, ku-
rio administracija, iki šiol dirbusi 
Vasario 16-osios g., artimiausiu 
metu persikels į naujai pastaty-
tos arenos antrąjį aukštą.

Duris atvėrė Jonavos 
sporto arena

Siūlome išsirinkti pirkti 
iš 65 įvairios paskirties nekilno-
jamojo turto objektų,
kurių kaina nuo 2900 iki 150 000 
Eur.

Siūlome patikimas  
tarpininkavimo paslaugas.
Visa informacija su nuotrau-

komis apie parduodamą nekilno-
jamąjį turtą www.joneda.lt

Sąžiningai ir skaidriai Jums 
dirbame jau 21-erius metus!

Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda

NEKILNOJAMOJO TURTO AGENTŪRA „JONEDA“
VISOS NEKILNOJAMOJO 

TURTO PASLAUGOS
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PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 
Gali būti daužti,  
nevažiuojantys, 

MOKAME BRANGIAI
 pasiimame patys,  

atsiskaitome iš karto, 
sutvarkome dokumentus.

Tel. 8 647 87959 
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

PIRMĄ KARTĄ BRUTALIAI, 
CINIŠKAI PASINAUDOTA 

OPERATYVINE 
INFORMACIJA, 

PRADEDANT TELEFONINIŲ 
POKALBIŲ VIEŠINIMAIS. 

TAS ATVIRAS ĮSIVĖLIMAS 
Į POLITIKŲ REIKALUS 
DAVĖ BAISIĄ PRADŽIĄ 

- BUVO ATIDARYTA 
PANDOROS SKRYNIA. 

DABAR NERANDAME BŪDŲ 
JĄ UŽDARYTI. SUVALDYTI 

ŠITĄ GAIVALĄ IŠ TIESŲ 
LABAI SUDĖTINGA.

TOKIOS PAŽYMOS, KOKIA 
BUVO SURAŠYTA PRIEŠ 

MILIŲ, BŪTŲ NUĖJUSIOS 
TIESIAI Į ŠIUKŠLIŲ DĖŽĘ 

IR NIEKAM NEBŪTŲ 
ĮDOMIOS. 

TAI, KAS SU PAŽYMOMIS 
VYKSTA DABAR, - LIŪDNOS 

VALSTYBĖS POŽYMIS.

MŪSŲ STIPRYBĖ - 
NE HAUBICŲ IR NE 

BOKSERIŲ PIRKIMAS. 
PRIEŠINIMASIS TURĖTŲ 
BŪTI KITOJE PLOTMĖJE 

- NACIONALINĖS 
SAVIMONĖS, 

INTELEKTO, GALŲ 
GALE INFORMACINIŲ 

TECHNOLOGIJŲ. 

VALSTYBEI TAI DUODA ABSOLIUTŲ NESTABILUMĄ. 
INVESTICIJŲ BENDRAME SRAUTE MAŽĖJA, NES 

ESAME NEPATIKIMA VALSTYBĖ, BET, SVARBIAUSIA, 
ŽMOGUS LIETUVOJE NESIJAUČIA SAUGUS, JĮ KAUSTO 

BAIMĖ, NEPASITIKĖJIMAS. JIS BET KADA GALI BŪTI 
SUTRYPTAS, PAŽEMINTAS.

Prieš dvylika metų iš sau-
gumo karininko Alberto Se-
reikos buvo atimti antpečiai ir 
visa jo praeitis. Taip sistema 
susidorojo su pareigą paklus-
ti prezidentui vykdžiusiu pa-
reigūnu. „Tokia situacija da-
bar būtų visiškai negalima“, 
- sako A.Sereika, grįždamas 
prie tuomet šalį purčiusio pre-
zidentinio skandalo. Deja, da-
bar valstybėje galimi kiti da-
lykai: galvų kapojimas slap-
tosiomis pažymomis, opera-
tyvinės informacijos dozavi-
mas, teisės į patriotizmą pri-
vatizavimas.

„Nematau, kaip auga mano 
duktė“, - pokalbio metu ne kar-
tą prataria Albertas. Ir neslepia - 
tai jo širdies skausmas, drums-
čiantis šiaip jau tvarkingą, aiškų 
ir tykų dabartinį gyvenimo tarps-
nį. Jį užpildo teniso treniruotės 
Alytaus vaikams, savomis ran-
komis kuriami namai nuošalia-
me Einorų kaime, žirgai ir bitės. 

Į Alytaus rajoną A.Sereika, 
palikęs šeimą Vilniuje, persi-
kėlė prieš šešerius metus. Gal 
pasislėpti nuo pasaulio, išsilai-
žyti žaizdų, gal įgauti jėgų nau-
jiems iššūkiams. Bet greičiau-
siai dėl to, kad sostinėje jam tie-
siog nebeliko vietos. Pasibaigus 
Seimo nario kadencijai Albertas 
negalėjo rasti jokio darbo, darbo 
birža tegalėjo pasiūlyti bedarbio 
pašalpą. Taip paprastai baigėsi 
aukšto saugumo karininko, pre-
zidento patarėjo, Seimo nario 
karjera. Tačiau gyvenimas ne-
sibaigė, jis tęsiasi, nei geresnis, 
nei blogesnis, tiesiog kitoks, tei-
gia 50-metis vyras.

- Galbūt išėjęs iš Seimo 
2008 m. galėjote grįžti į sau-
gumo sistemą, į Valstybės 
saugumo departamento Aly-
taus apygardos skyrių, kurį 
pats ir kūrėte Nepriklauso-
mybės pradžioje, ilgus metus 
jam vadovavote?

- Kai esi pašalintas, sugrįžti 
nebegali. Buvau atleistas už pa-
reigūno vardo diskreditavimą. Ši 
formuluotė man nėra nei smagi, 
nei maloni, bet neturėjau ir da-
bar neturiu jėgų su tuo kovoti. 
Garsiai pradėtas ikiteisminis ty-
rimas buvo tyliai nutrauktas ne-
sant nusikaltimo sudėties, bet 
visuomenės niekas nesiteikė 
net informuoti. Jaučiausi įžeis-
tas, jaučiausi teisus. Neklydau - 
tą pripažino teismai. Net Kons-
titucinis Teismas pripažino, kad 
„Alitos“ privatizavimas vyko pa-
žeidžiant įstatymus ir neteisė-
tai. Man regis, tai yra vienas iš 
nedaugelio KT sprendimų, kuris 
neįgyvendintas iki šiol. 

Iš tiesų tai jau praeitas laikas 
ir nebeįdomu dabar apie tai kal-
bėti ir knaisiotis, o eiti į teismus 

įrodinėti tiesą gaila laiko ir jėgų. 

- Nevertėjo apginti savo 
gerą vardą vien dėl to, kad tu-
rėtumėte iš ko duoną valgyti?

- Toje situacijoje nemačiau 
jokių galimybių grįžti į Saugu-
mo departamentą, nebūčiau ga-

lėjęs normaliai dirbti. Mane kal-
bino dalyvauti 2008-ųjų rinki-
muose į Seimą, socialdemokra-
tai žadėjo gana aukštą vietą są-
raše. Bet neturėjau drąsos pa-
sakyti sau, kad galiu eiti kaip 
socdemas. Į ankstesnę kaden-
ciją patekau su liberalų demo-
kratų sąrašu kaip nepartinis, vė-
liau perėjau į Socialdemokratų 
frakciją, įstojau į partiją. 

Daugybė žmonių keičia par-
tijas, pritampa ir tai nesudaro 
jiems nė mažiausių sunkumų. 
O man tai buvo kaip išdavys-
tė. Tapęs socialdemokratu nė 
karto nėjau į tribūną, neturėjau 
drąsos, nors prieš tai nebuvo 
nė vieno posėdžio, per kurį ne-
būčiau kalbėjęs. Jei dabar rei-
kėtų rinktis, nežinau, ar eičiau. 
Bet tuomet buvo rimtų priežas-
čių pasielgti būtent taip. Aš pats 
buvau už Seimo sienų, galėjau 
apsimesti, kad nematau, ne-
girdžiu, bet mano šeimai kliu-
vo didžiulė našta. Sūnus Karolis 
buvo paauglys, privalėjau dary-
ti kažkokį sprendimą. Kai vienas 
iš socialdemokratų vadų mane 
kalbino, jis sakė: ateik, ir viskas 
pasibaigs. Taip ir atsitiko - perė-
jau į jų frakciją, ir pasibaigė puo-
limas spaudoje, šaipymasis, pa-
tyčios. Galbūt tapau tiesiog nie-
kam neįdomus statistinis viene-
tas, o gal ta partija turėjo ryšius 
ir mokėjo tvarkyti reikalus.

- Tebesate socialdemokra-
tas? 

- Tiesą sakant, nežinau. Tu-
riu partinį bilietą, bet nedalyvau-
ju susirinkimuose, nemoku na-
rio mokesčio. Gal manęs ten jau 
nėra?

- Toli nuo žmonių, politi-
kos, svarbių reikalų, toli net 
nuo šeimos - kaip tvarkotės 
su dabartiniu savo gyveni-
mu? 

- Mano šeima kiekvieną sa-
vaitgalį būna čia. Darbo dieno-
mis lieku vienas. Gerai jaučiuosi 
šiuose namuose, esu čia reika-
lingas. Trims katėms, žirgams, 
sodybai, kur kasdien laukia 
daug ūkio darbų. Turiu dvi vai-
kų grupes Alytaus sporto ir re-
kreacijos centre, vedu lauko te-

niso treniruotes. Jau aštuone-
rius metus nebuvo nė dienos, 
kad rankose nelaikyčiau rake-
tės. Stoviu kasdien po šešias 
valandas, atmušinėju kamuo-
liuką. Jau turėčiau galvoti, kaip 
ir kur pasitraukti, - jėgos ne tos, 
nebesu jaunuolis. 

Kaip gyvenu? Visą gyveni-
mą ieškojau ramybės, ir kuo la-
biau ieškojau, tuo jos buvo ma-
žiau. Iš tiesų mane labai rami-
na arkliai. Nuėjęs vėlai vaka-
re į tvartą randu juos gulinčius. 
Ar matėte kada gulintį zuikį? Žir-
gai taip pat labai baikštūs, nepa-
sikelia tik tada, kai labai pasiti-
ki. Įdedu šieno, jie rupšnoja, so-
tūs, ramūs. 

Tarsi radau, ko ieškojau, tik 
visada turiu klausti savęs, kaip 
išgyventi. Iki šiol tai pavykda-
vo, džiaugiuosi, kad aštuonerius 
metus gyvenau iš niekieno ma-
lonės, nieko neprašydamas. Net 
būdamas politiku negalėjau pasi-
ryžti prašyti paramos sau ar par-
tijai, neapsivertė liežuvis. Žavė-
jausi puikiai šį žanrą įvaldžiusiais 
kolegomis, bet pats to neišmo-
kau. Ir visiems valstybės tarnau-
tojams linkėčiau imti ir patiems 
uždirbti nors vieną eurą. Ar braš-
kes parduodant, ar konsultuo-
jant, juk kiekvienas esame sa-
vaip unikalūs ir įdomūs. Man tai 
pavyko. Niekas nesako, kad bus 
lengva. Pagaliau kas lengvai at-
eina, tas neturi jokios vertės.

- Galbūt čia, kaimo ramy-
bėje, lengviau pamiršti anuo-
met išgyventus įvykius? 

- Visi mes pergalvojame 
praeitas gyvenimo atkarpas. Ir 
aš ilgai neradau ramybės, vis 
iš naujo klausiau savęs, ar tei-
singai pasielgiau tada, prieš 12 
metų (2004 m. šalį purtė „prezi-
dentinis skandalas“, vienas iš jo 
epizodų - A.Sereikos Rolandui 
Paksui perduota „Alitos“ priva-
tizavimo medžiaga - red. past.), 
ir apskritai kas tuomet įvyko ša-
lyje. Dabar jau žinau: tam tikra 
prasme tai buvo valstybės per-

versmas
Mano vaidmuo buvo labai 

mažas ir epizodinis, tada nesu-
vokiau, kokia mašina yra paleis-
ta. Iš vakaro teko kalbėti su pre-
zidentu Paksu, mačiau įspeistą 
į kampą žmogų. Po susitikimo 
važiavau namo ir galvojau, kaip 
turėčiau pasielgti toje situacijo-
je. Ar tai (pristatyti su „Alitos“ pri-
vatizavimu susijusią medžiagą 
- red. past.) yra mano pareiga, 
ar ne. Nemiegojau visą naktį, o 
rytą nutariau, kad privalau pada-
ryti tai, kas nuo manęs priklau-
so. Šiandien tikriausiai pasielg-
čiau taip pat. Tik vis galvoju, kad 
tokia situacija dabar būtų visiš-
kai negalima. 

- Kodėl? Kas valstybėje 
pasikeitė? 

- Pasikeitė tradicija, susifor-
mavo kita politinė kultūra. Ats-
kirų žinybų vadai negali elg-
tis taip bravūriškai ir teikti infor-
maciją, kada nori ir kiek nori. O 
tada buvo būtent taip: dalis in-
formacijos, kuri nepalanki vie-
nai pusei, išmetama į viešąją er-
dvę, kita dalis, ne mažiau pikan-
tiška, bet kitai pusei nenaudin-
ga, neteikiama ir t.t. Negaliu tvir-
tinti, kad to dabar nėra, bet, lai-
mei, iki anos situacijos nebūtų 
prieita, pasistūmė galios centrai, 
prezidentė - kaip institucija ir as-
menybė - dabar yra stipresnė.

- Ryšius su buvusiais kole-
gomis saugumiečiais dar pa-
laikote? 

- Ilgą laiką buvau jiems guo-
dėju. Ištikus kokiai bėdai, sušlu-
bavus sveikatai kelio galas bū-
davo pas mane. Susitikdavome 
slaptai, nes jiems buvo uždraus-
ta su manimi bendrauti. Dabar 
paprasčiau, kai daug kas jau iš-
ėjęs į pensiją. Liūdna, kad Aly-
taus padalinys panaikintas. Atsi-
menu, 1992 m. atvažiavau į Aly-
tų, išlipau iš autobuso ir ėmiau-
si jį kurti visiškai tuščioje vieto-
je. Nebuvo nei pastatų, nei žmo-
nių - absoliutus nulis. Įdėta labai 
daug energijos. Na, galbūt taip 
reikia, ne man spręsti. 

- Kaip jums dabar atrodo 
didieji valstybiniai reikalai, kai 
esate nuo jų atsitraukęs? 

- Mano matymo laukas dabar 
visai kitas, bendrauju su kitokio 
sluoksnio žmonėmis, su vaikais. 

Nerimą kelia tai, kad šiandienė 
situacija kardinaliai skiriasi nuo 
tos, kurią radau Alytuje prieš aš-
tuonerius metus. Vaikų mies-
te sumažėjo perpus. Kai rugsė-
jo pradžioje nueinu raginti alytiš-
kių, kad leistų savo vaikus į tre-
niruotes, matau labai didelę ne-
viltį. Jiems ne teniso reikia - tai 
tarsi maro metu mokinti valgyti 
iš sidabrinių indų, - bet duonos 
kasdieninės tikrąja to žodžio 
prasme. Pusė mano vaikų neį-
perka raketės, kuri kainuoja 25-
30 eurų, vežiojuosi visą krep-
šį susiskolintų iš draugų ir pa-
žįstamų. Dar kita pusė neišga-
li sumokėti už būrelį - aštuonių 
eurų per mėnesį. Nedrįstu ra-
ginti tėvų, už pusę vaikų moku 
iš savo kišenės. Ir tai nėra so-
cialiai remtinos šeimos... Šian-
dien tėvai neklausia, kiek rei-
kės mokėti, tik ar reikės mokėti. 
Tiesiog nusvyra rankos. Statisti-
ką gali pateikti, skaičius dėlioti, 
kaip nori, realybė, deja, yra to-
kia - kur kas liūdnesnė nei prieš 
aštuonerius metus.

- Suprantu, kad į specialią-
sias tarnybas kelio jums ne-
bėra, bet vis dėlto paklausiu: 
ar įsivaizduotumėte save to-
kioje saugumo sistemoje, ko-
kia ji yra šiandien? Ar jūsų lai-
kais slaptosios pažymos jau 
buvo naudojamos kaip šanta-
žo priemonė ar įrankis nepri-
leisti prie valdžios neįtikusių 
žmonių? 

- Mano laikais pažymos 
buvo visai kitos vertės, kitos pa-
skirties. Mes daug ką žinojome, 
daug ką galėjome manyti, bet 
tai buvo tik pažymų lygis - su jo-
mis niekur iš kabineto negalėjo-
me išeiti. Atsimenu, Jurgis Jur-
gelis yra man sakęs: man pa-
žyma reikalinga žinoti, su kuo 
sveikintis, su kuo ne. Štai ir visa 
jos vertė. Net Algirdas Brazaus-
kas, žmogus praktikas, brauk-
davo tas pažymas ir mesdavo. 
Sakydavo: jei ką turite, šnekėki-
mės, bet jei tai tik pažymos, pa-
silaikykite jas sau. 

Joms pateikti reikėjo labai 
svarių įrodymų. Esu pasirašęs 
kelias slaptas pažymas, pavyz-
džiui, vienam pasienio pareigū-
nui dirbti su įslaptinta informaci-
ja. Jis kreipėsi į teismą, ir nė vie-
na instancija mūsų pažymų ne-
pripažino. Žinojome, kad tai ne-
pavyks, nes galėjai kiek nori ra-
šyti gražiausių pažymų, jos buvo 
tik vidiniam naudojimui. 

Išskirtinis prieš 12 metų iš VSD pašalinto aukšto saugumo 
karininko A. Sereikos interviu: „Tai buvo perversmas“
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Edmundas Gedvila

Vienas iš pagrindinių dis-
komforto ir nusivylimo priežas-
čių yra valstybės (savivaldybės) 
administravimas. Tai ne tik šali-
gatvio, apšvietimo stulpo pasta-
tymas, pasveikinimas savo tau-
tiečių šventės proga arba juos-
telės perkirpimas. Tai žinoji-
mas kuo gyvena, ko pageidau-
ja atskiroje savivaldybėje gyve-
nantys žmonės, žmonių grupės, 
politiniai, visuomeniniai judėji-
mai, atskiri piliečiai, užsiiman-
tys aktyvia visuomenine veikla, 
investuojantys verslininkai, ku-
rie ir sukuria pridėtinę vertę bei, 
kas svarbiausia, duoda darbo 
bei suteikia pragyvenimo šaltinį 
žmonėms.

Šiuo metu piliečiai šimtu pro-
centų perdavę valdžią jų išrink-
toms savivaldybių Taryboms 
ir Seimui, jų niekaip nekontro-
liuoja, visuomenės informavimo 
priemonės (taip vadinama ke-
tvirtoji valdžia) užsiima pigiais 
rašinėliais bei taip vadinamo 
elito apatinio trikotažo apžiūra. 
Anksčiau paminėti piliečių atsto-
vai nusispjovė į žemiau stovin-
čius ir juos beatodairiškai ren-
kančius asmenis ir sukūrė biu-
rokratinę, neveikiančią valdymo 
mašiną, kuri vaizduoja, kad dir-
ba, nes paskendę kompiuterių 
ir mobiliųjų telefonų labirintuose 
bei tonose gaunamų, siunčiamų 
popierinių instrukcijų. Valstybi-
nių įmonių, įstaigų vadovai pa-
stoviai šantažuojami įvairių ne-
kompetentingų, dogmatine liga 
sergančių įvairaus plauko kon-
trolierių bei mesijų (merų, vice-
merų, administracijos direktorių 

bei jų pavaduotojų), dreba žodį 
pasakyti arba iniciatyvą parody-
ti, nes gali aiškiai prarasti dar-
bą. Buvęs meras manęs tele-
fonu paklausė, ar aš žinau, kas 
būna, jeigu nuomonė dirbančio 
savivaldybės institucijoje nesu-
tinka su rajono vadovo nuomo-
ne. Šiuo atveju, tai aš žinau, ir 
gyventojai Lietuvoje jau žino, 
tik gaila, kad šis, buvęs, o gal ir 
esantis meras-ministras nežino, 
kas atsitinka, kai baigiasi žmo-
nių kantrybė klausyti pasakų. 

Prancūzijoje tik neseniai 
buvo demontuota giljotina. Tai 
laisvos, demokratinės valsty-
bės simbolis prieš tuos, kurie iki 
skausmo pamina tautos (gyven-
tojų) valią.

Valdininkams, įvairaus plau-
ko mesijams nerūpi, kad visos 
visuomenės dalys vystytųsi to-
lygiai, visuomenė, valstybė ke-
liautų evoliucijos keliu. Baigtų-
si kitaminčių persekiojimas, o į 
valdžią atsitiktinai papuolę „po-
kemonų gaudytojai“ pabruktų 
uodegas bei galvotų, kaip jiems 
taip ištobulėti, kad pasiektų pa-
prasto kaimo žmogaus, smul-
kaus ūkininko, amatininko mąs-
tymo ir ūkiškumo lygį. 

SAVIVALDYBĖS BIUDŽETAS

Ir vėl ant mano stalo guli Jo-
navos rajono savivaldybės biu-
džetas, bet jau priimtas mūsų ra-
jono išrinktų Tarybos narių spren-
dimu. Vienbalsiai. Tik, kaip visa-
da būna posėdžių metu, su ne-
žymiomis pastabomis. Visus ap-
ėmė euforija ir džiaugsmas. Gal-
būt ir pagrįstas, nes biudžetas 
sudėliotas įvertinus daugmaž sa-

vivaldybės biudžetinių įstaigų po-
reikius (nors jie visada smarkiai 
didesni) bei reikiamybę valsty-
binėms funkcijoms administruo-
ti. Palikta erdvė, kaip ir pasta-
raisiais metais, „gauti“ ir skirstyti 
„papildomą“ biudžetą vos ne kas 
mėnesį. Bet čia taip pat ponų rei-
kalas. Be to manau, kad kai ku-
riems Tarybos nariams toks do-
kumentas kaip rajono biudže-
tas – tai kinų raštas, kurį norėtų-
si, bet tingisi išmokti skaityti. Ver-
tindamas biudžetą teigiamai, ne-
galiu neatkreipti visuomenės dė-
mesio į vieną kitą eilutę. Rajo-
no savivaldybės Tarybai biudže-
to eilutė padidinta 22,6 proc. Nuo 
206,5 tūkst. eurų 2016-aisiais iki 
253,1 tūkst. eurų 2017 metais. 
Man keistoka, nes mes rinkome 
pasišventusius dirbti dieną naktį 
iš entuziazmo politikus, negailin-
čius savo laisvo laiko, proto galių 
ir galbūt net šiek tiek lėšų iš šei-
mos biudžeto (užtenka vien pri-
siminti priešrinkiminius herojinius 
užmojus). Aistra visada šiek tiek 
kainuoja (pvz., žvejyba, medžio-
klė, auto, motosportas ir t. t.) Už 
ką daugeliui mokėti? Kad vieną 
kartą per mėnesį ateina į komi-
teto posėdį porai valandų ir tiek 
pat laiko praleidžia Tarybos po-
sėdyje, su džiaugsmu pritardami 
mero, savivaldybės administra-
cijos pasiūlymams? Kirba min-
tis, kad gal čia dažnai slypi Tary-
bos narių neveiksnumo priežas-
tis? Gal kartais juos paperka me-
ras ir administracijos direktorius 
už mokesčių mokėtojų pinigus? 
Rinkėjams verta pamąstyti.

Jau nekalbant apie 30,5 proc. 
lėšų padidinimą Kūno kultūros ir 
sporto centrui. Labai gerbiu visų 

rūšių sporto entuziastus. Istoriš-
kai prisimenu ir jau buvusius Sei-
mo, rajono Tarybos narius, rin-
kėjų išmestus į istorijos sąvarty-
ną, kurie, norėdami įtikti rinkėjui, 
dirbo ne galva, o žaidė futbolą, 
krepšinį, bėgiojo maratoną ir t.t. 
Bet čia jų reikalas.

Valstybė su savo požiūriu, 
kai vienos sporto šakos yra my-
limesnės už kitas, labiau globo-
jamos ir apdovanojamos, sufor-
mavo per daugelį metų diskri-
minuojantį ir neteisingą pavyzdį. 
Jau nekalbant apie tai, kad, nors 
ir kalbama iš kokių tik nori tribū-
nų, kad kiekvienos valstybės ir 
tautos pamatų pamatas – kultū-
ra, bet į ją ir jos pasiekimus, nors 
ir pasauliniu lygiu, dažnai nusi-
spjaut. Ar ne taip yra su istoriniu 
dainų ir šokių ansambliu „Lietu-
va“, kuris, kad išgyventų griebė-
si net ideologizuotų programų. O 
mūsų valstybės pažiba ir pavyz-
dys, daugkartinis pasaulio ir Eu-
ropos pramoginių, vėliau – spor-
tinių šokių kolektyvas „Žuvėdra“, 
kuris negaudavo jokios paramos 
iš valstybės ne tik treniruotėms, 
tarptautiniams konkursams, bet 
ir parvežus aukso ar sidabro me-
dalius - stebino beveik toks pat 
požiūris, jei būtų ir nedalyvavę... 
Kai mūsų krepšininkai ir kiti nu-
sipelnę gyventi geriau, apipilami 
pinigais ir kasdieniu dėmesiu.

Sportas pas mus neprofesi-
onalus. Vardan teisybės - tai gal 
žaiskime ir bėgiokime savo ir 
žiūrovų malonumui, kaip Lietu-
voje tūkstančiai žmonių groja ir 
dainuoja už dyką, tai jiems gar-
bė ir šlovė. Kalbos nėra, kad pa-
lyginti sportą ir kultūrą neįmano-
ma. Čia turėjau galvoje sąlygas 

ir valdžios sprendimų reikšmę, 
paremiant vieną arba kitą reiš-
kinį tiek valstybėje, tiek savival-
dybėje.

Pasitiesus gana solidžios 
apimties dokumentą, galima ir 
knygą parašyti, nes jis (biudže-
tas) viešas, bet kartu ir paslap-
tingas. Ypač jo vykdymas ir lėšų 
panaudojimas.

KAIP MES SPRENDŽIAME 
IŠKILUSIAS PROBLEMAS?

Sprendžiant (nespren-
džiant) iškilusias problemas 
taip pat naudojami pinigai, 
žmonių laikas. Dažnai susida-
ro įspūdis, kad tiek visi dirba, 
kad net prakaitas teka. Prikurta 
įvairių centrų, komisijų, asocia-
cijų (kažkodėl tik dabar, iškilus 
vaikų mušimo/nemušimo pro-
blemai, praslydo informacija, 
kad šiuo klausimu užsiiminėja 
apie 40 visuomeninių organiza-
cijų. O kur dar vis kuriami vals-
tybės biudžeto išlaikomi centrai 
bei specialistai).

Tik pramokęs skaityti per-
skaičiau man padovanotą K. 
Binkio gana gražiai apipavida-
lintą knygutę „Dirbk ir baik“. Jei-
gu jos pagrindu būtų valdoma 
valstybės bendruomenė, tai gy-
ventume rojuje. Dar prie K. Bin-
kio pavadinimo reiktų pridėti – 
atsakyk.

Kad mes savo darbais pu-
čiam miglą į akis visuomenei, o 
atskirais atvejais ir švaistom pi-
nigus, drįstu išviešinti dviejų Ta-
rybos narių – Kęstučio Macionio 
ir Redos Zakarauskaitės, kurie 
atėjo į posėdį pasiruošę, išnagri-
nėję klausimus, pasisakymus.

Tarybos narys 
Kęstutis 
Macionis:

Konkrečiai no-
rėčiau pakalbė-
ti apie šios progra-
mos ataskaitoje mi-

nimus punktus, kalbančius apie at-
liktus švietimo įstaigose tyrimus: 
dėl maisto kokybės ir dėl narkotikų 
kontrolės.

Aš tikrai nenoriu kalbėti ir pri-
siminti visų tų istorijų apie viešo-
joje erdvėje kilusius nepasitenkini-
mus ir veltis į diskusijas, kai mai-
tinimo konkursus laimėjo „Kretin-
gos maistas“. Tuomet buvo kalba-
ma, kad maistas neskanus, atša-
lęs ir pan. Skonis yra subjektyvus 
dalykas. Bet tyrimai, atlikti 2015 ir 
2016 metais parodė, kad proble-
mos yra ne tik dėl skonio ir maisto 
temperatūros, bet yra dar toks ne-
gražus tyrimo momentas – mais-
tas neatitinka jam keliamų kalo-
ringumo kriterijų, nustatytų higi-
enos normose, kurių privalu lai-
kytis. 2015-aisiais tokie nukrypi-
mai nustatyti 8 švietimo įstaigose, 
2016-aisiais – jau 9 įstaigose. Tiek 
po vienų, tiek po kitų tyrimų savi-
valdybės administracija kreipėsi į 
„Kretingos maistą“, prašydama pa-
aiškinti dėl šių neigiamų išvadų. Ta-
čiau labiausiai piktina ir glumina tai, 
kad skaitant „Kretingos maisto“ at-
sakomuosius raštus, jų tekstai yra 
beveik identiški – net nesivargina-
ma rašant jau antrąjį pasiaiškini-
mą po metų parodyti bent kokias 
pastangas situacijai gerinti ir taisy-
ti padėtį iš esmės. Daryčiau prielai-
dą, kad tokį patį raštą jie atrašytų, 
jei ir trečiaisiais patikrinimo metais 

kreiptumėmės dėl nustatytų trūku-
mų.

Siūlyčiau ir raginčiau savivaldy-
bės administraciją, kuri privalo re-
aguoti į tokius tyrimus ir jų rezulta-
tus, kad neprašytų paaiškinti ar pa-
siaiškinti, o aiškiai nurodytų, kad tai 
yra labai grubus sutarties pažeidi-
mas, ir jeigu dar kartą pasikartos 
toksai pat, analogiškas, tyrimų re-
zultatas, bus traktuojamas kaip an-
tras grubus pažeidimas ir sutartis 
turės būti nutraukta pirkėjo inicia-
tyva, tiekėjui ją šiurkščiai pažeidus.

Mano siūlymas: savivaldybės 
administracijai šioje vietoje reikia 
būti kur kas ryžtingesnei ir elgtis 
atsakingai ir principingai. Nes taip 
galima susirašinėti metų metais ir 
rezultatų nebus jokių.

Kiek žinome, dabar antrasis pir-
kimas dėl maitinimo nutrauktas, 
matysime, kaip viskas klostysis to-
liau, visiškai nesvarbu, kaip konkur-
sas pasibaigs ir kas jį laimės, svar-
bu, kad mes, kaip perkančioji šalis, 
užsitikrintume tiekiamo maisto ko-
kybę. Jeigu atlikus tyrimus, rezulta-
tai būtų neigiami, manau, savival-
dybės administracija turi rodyti la-
bai griežtą požiūrį vien dėl to, kad 
nebūtų tokio susirašinėjimo vardan 
susirašinėjimo ir nereagavimo.

Apie 2015-2016 m. narkotinių 
medžiagų aptikimo tyrimų rezul-
tatus ir kaip jais pasinaudota/ ne-
pasinaudota, man sunku kalbėti 
ramiai. Šie tyrimai taip pat daryti 
dveji metai iš eilės. Deja, jie parodė 
ne itin džiuginančius dalykus: už-
pernai narkotikų pėdsakai aptik-
ti 11 ugdymo įstaigų, pernai – 9.

Kokią teko susidaryti nuomonę 
apie tai pradėjus gilintis, jau nekal-
bant, kad kai kurios įstaigos iš viso 

nenorėjo įsileisti atlikti šio tyrimo?
Kai pradėjom gilintis į problema-

tiką, vienas dalykas, kad ta infor-
macija niekada nebuvo vieša, bent 
jau man ir mums, niekada nebuvo 
pateikta Tarybos nariams, kitas da-
lykas, susidarė įspūdis – nenorima, 
kad problema kiltų į viešumą.

Pradėkime į ją gilintis ir galų 
gale – spręsti. Kaip yra dabar? At-
liko tyrimus, sumokėjome pinigus, 
gavome rezultatus. Ir tiek. Tai kam 
tada tie tyrimai? Tai tas pats, kaip 
užsisakyti spaudą su naujausio-
mis žiniomis, bet neiti jos pasiimti iš 
pašto dėžutės.

Tai šiuo atveju išėjo taip, kad 
padarėm tyrimus – ir nieko neda-
rom. Pasižiūrėjom vieneriais me-
tais – blogi tyrimai, pasižiūrėjom ki-
tais – nekokie. Ir nieko nedarom.

Mano nuomone, turim du pasi-
rinkimus: arba mes tyrimų atsisa-
kom ir daugiau jų nedarom ir įsi-
vaizduojam, kad problemos nėra; 
arba, jeigu manom, kad narkotikų 
vartojimo problema egzistuoja, jei 
manom, kad ypač švietimo įstaigo-
se ji ryški ir progresuojanti, tai at-
likę tyrimus turime žengti tolimes-
nius žingsnius. Visų pirma, abiejų 
tyrimų rezultatai privalo būti vieši, 
kaip minimum pateikti visiems Ta-
rybos nariams. Viešumas paskatin-
tų imtis konkrečių ir ryžtingų veiks-
mų. Antra, turi būti paskirtas sky-
rius, asmuo, komisija, kuruosian-
tys šią problemą, sutelkiantys visas 
įmanomas puses – švietimo įstaigų 
vadovybę, tėvus, policiją, visuome-
nines organizacijas, savivaldybės 
administraciją ir t. t. Turi prasidėti 
darbas su iškeltais tikslais, priemo-
nėmis toms problemoms spręsti. Ir 
šis procesas turi būti nuolatinis. 

Ar mes tobuliname savo valstybės valdymą?

Tarybos narė Reda 
Zakarauskaitė:

Kokią situaciją mes turime rajo-
ne?

Jonavos rajonas lenkia Lietuvos 
gyventojų mirtingumo vidurkį, susi-
jusį su alkoholio vartojimu. Palygin-

ti su šalies vidurkiu, daugiau žmonių miršta nuo nar-
kotikų. Pirmaujame šalyje pagal nėščių nepilname-
čių skaičių, kūdikių iki vienerių metų amžiaus mirtin-
gumą, turime nemažai savižudybių.

Pasidariau procentinę 2017 m. sveikatos rėmimo 
specialiosios programos išlaidų analizę. Ką matome 
pagal paskirstytas lėšas? Preventyviai pagalbai (t. y. 
bendrai tiek tuberkulioze sergantiems asmenims so-
cialinės paramos teikimas, tiek psichosocialinės pa-
galbos, kodavimo, reabilitacijos paslaugų teikimas 
socialinės rizikos šeimoms, jų švietimui, mokymui), 
kur, manau, problema yra aiški, skiriama 9,65 proc. 
Mokymams, savižudybių prevencijos klausimams – 
1,38 proc. Bet pagal paskirstytas lėšas didžiausia 
problema Jonavoje mes laikome laisvalaikio žaidimų 
aikšteles, joms, tarsi didžiausiam prioritetui, mes ski-
riame 52 proc. visuomenės sveikatos rėmimo srityje 
skirtų visų lėšų. 

Aš ir noriu mūsų visų paklausti, kaip mes nusista-
tome tuos prioritetus? Kam yra svarbiausia, būtiniau-
sia skirti lėšas? Na, jeigu ir nėra tiek lėšų, kad užtek-
tų viskam, tai faktas, kad reikia pradėti nuo opiau-
sių visam rajonui skaudulių ir problemų. Tikrai ne dėl 
to, kad nereikia laisvalaikio žaidimų aikštelių. Reikia.

Bet išsikelkime teisingai prioritetus, kad pradėtu-
me spręsti nuo svarbiausių ir opiausių problemų – 
narkotikai, alkoholizmas ir t.t. 

Ir taip mūsų valstybėje, savivaldybėje darbas 
vyksta. Kaip akis išdegę puolam nuo vieno klausi-
mo prie kito. Rėkiam, šaukiam, kaltinam vienas kitą, 
o vežimas nejuda, nors prezidentė prieš Vasario 
16-osios šventę paėmė dirigento lazdelę, bet jos va-
dovaujamas choras ir orkestras atrodė kaip ir mūsų 
valstybės įvairių lygių politikai. Linksmi ir savimi pa-
tenkinti – ir tiek.

KOMENTARAI

Svarstomas klausimas „Dėl Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialio-
sios programos 2016 metų lėšų panaudojimo ataskaitos patvirtinimo".

Svarstomas klausimas „Dėl Jonavos rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos 2017 metų pajamų 
ir išlaidų plano patvirtinimo“.



4

Vytautas Gasiūnas
VRM veteranas, vidaus tarnybos pulkininkas leitenantas

Seimo Pirmininkui Viktorui Pranckiečiui, 
Ministrui Pirmininkui Sauliui Skverneliui, 
Konstitucinio Teismo Pirmininkui Dainiui Žalimui, 
Žmogaus teisių stebėjimo instituto l.e.p. direktoriui Tomui Kubiliui,
Seimo nariui Ramūnui Karbauskiui

KREIPIMASIS
Dėl Lietuvos Respublikos piliečių galimybės tiesiogiai kreiptis į Lietuvos Respublikos 

Konstitucinį Teismą dėl jų konstitucinių teisių pažeidimų
2017 m. vasario 1 d. 

Jonava

Kreipiuosi į aukščiau paminėtų svarbių Valstybės institucijų vadovus per radiją išgirdęs Konsti-
tucinio Teismo Pirmininko Dainiaus Žalimo pasisakymą dėl valstybės piliečių galimybės tiesiogiai 
kreiptis dėl jų konstitucinių teisių pažeidimo į Lietuvos Respublikos Konstitucinį Teismą. Tokios ga-
limybės nebuvimas domina mane ne apskritai, o konkrečiai, nes tai ne man vienam iškilusi pro-
blema. Su ja susiduria ir kiti buvę mano tarnybos ir gyvenimo patirties kolegos. Apgailestaudamas 
turiu pasakyti, kad sulaukęs pensinio amžiaus turėjau gerokai paplušėti bylinėdamasis įvairių ins-
tancijų administraciniuose teismuose dėl kai kurių tarnybos laikotarpių Vidaus reikalų ministerijos 
struktūriniuose daliniuose įskaitymo į darbo stažą senatvės pensijai gauti. Po kelių metų bylinėji-
mosi buvo priimti teisingi sprendimai. Nagrinėdamas Lietuvos Respublikos Seimo priimtus įstaty-
mus dėl tarnybinių pensijų skyrimo pareigūnams pasitraukusiems į pensiją iki1995 m. padariau iš-
vadą, kad šiais įstatymais pažeistos mano konstitucinės teisės nustatant ir skiriant man tarnybinę 
pensiją. Bandžiau šią problemą išspręsti nustatyta tvarka, kreipdamasis į teismą dėl mano kons-
titucinių teisių pažeidimo. 

2012 m. liepos 30 d. kreipiausi su pareiškimu dėl konstitucinių teisių pažeidimo į Kauno apygar-
dos administracinį teismą. Šiame tekste jau minėjau, kad dėl nekvalifikuotų, neteisingų sprendimų 
ne kartą teko bylinėtis ir užbaigti teismo procesus ieškovo naudai. Teismams pareiškimus rašy-
davau pats, nesinaudodamas advokatų pagalba. Todėl ir šį kartą pasielgiau taip pat, nors ieškinio 
argumentacija gerokai sudėtingesnė. Nenuostabu, kad Kauno apygardos administracinis teismas 
pirmąjį mano pareiškimo variantą paprašė patikslinti. 2012 m. rugpjūčio 20 d., pateikus patikslintą 
variantą, Kauno apygardos administracinis teismas 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutartyje pastebėjo, 
kad pareiškėjas padarė nemažą pažangą, ta pačia nutartimi paskelbdamas – „skundą laikyti nepa-
duotu ir grąžinti pareiškėjui“, o „nutartis per septynias dienas nuo jos nuorašo gavimo dienos gali 
būti skundžiama atskiru skundu Lietuvos vyriausiajam administraciniam teismui per Kauno apy-
gardos administracinį teismą“. Prieš pateikdamas teismui patikslintą skundą, konsultavausi su Jo-
navoje dirbančiu advokatu. Perskaitęs skundą, advokatas pareiškė, kad jis parašytas tinkamai ir 
pastebėjo, kad vargu ar dėl to verta bylinėtis, nes panašios bylos sprendžiamos palaikant valdžios 
institucijose priimtus nutarimus, nežiūrint į tai, kad jie neprofesionalūs, neteisingi, neteisėti. Nesii-
mu dėl to kaltinti Kauno apygardos administracinio teismo, nes tikriausiai mano patikslintas skun-
das kur nors neatitiko Lietuvos Respublikos administracinių teismų kodekso iki paskutinės raidės.

Teismo nurodytu terminu Kauno administracinio teismo 2012 m. rugpjūčio 27 d. nutarties spren-
dimą apskųsti Lietuvos Respublikos vyriausiajam administraciniam teismui suspėti negalėjau, nes 
dėl regėjimo praradimo likau neįgalus su dideliais poreikiais. 

Norėdamas dar kartą pasitikrinti apsilankiau man tuo metu atrodančiai kompetentingoje ir pa-
kankamai svarbioje organizacijoje – Žmogaus teisių stebėjimo institute. Mane priėmusi atsakinga 
darbuotoja, perskaičiusi mano patikslintą pareiškimą teismui ir teismo nutartį, į tai man atsakė: „Ži-
nom, žinom“. Pakilusi nuo patogaus krėslo, išėmė iš spintos storoką aplanką ir pavarčiusi paaiš-
kino, kad šis piliečio konstitucinių teisių pažeidimas užregistruotas jų sąrašo trečiajame dešimtu-
ke. Praėjus tiek laiko bijau suklysti, berods, dvidešimt trečiu. Įsitikinęs savo kreipimosi teisėtumu 
ir teisingumu, pasiūliau šios institucijos vardu urmu kreiptis į visas piliečių konstitucinių teisių pa-
žeidimus sprendžiančias instancijas ir tuo mano ir kitų keliamas problemas išspręsti. Išgirdau nei-
giamą atsakymą ir patarimą dar kartą kreiptis į teismą. Prisiminiau vienos didelės ir amžius val-
džios engiamos ir mulkinamos kaimyninės tautos patarlę, kad vytele penties nepermuši (originale 
tai skamba „pletju obuch neperšibioš“).

Neturėjau noro dar kartą lipti ant to paties grėblio ir nutariau kreiptis į kurį nors Seimo narį, ga-
lintį kreiptis į Konstitucinį teismą. Nusižiūrėjau principingiausią iš principingų, kompetentingiausią 
iš kompetentingų (ir t. t.) socialdemokratą Vytenį Povilą Andriukaitį. Trumpai išgirdęs mano kelia-
mą problemą, jis nedelsiant pasiūlė pasimatyti. Tačiau susitikimą su juo teko ne kartą atidėti, nes 
grįždamas iš susitikimo su rinkėjais autostradoje „Panevėžys-Vilnius“ trenkėsi į briedį ir ilgai gydė-
si. Kai vis tik mudviems pavyko susitikti, atidžiai perskaitęs patikslintą skundą teismui, bičiulis Vy-
tenis kreipėsi į mane: „Vytautai, tu teisus, suremsime pečius ir kartu spręsime šią problemą. Ji man 
žinoma. Ne kartą buvau susitikęs su jūsų patirties rinkėjais, jūs toks ne vienas“. Aš pasakiau: „Bi-
čiuli Vyteni, laikas mums labai negailestingas, daugiau kaip pusė mano patirties kolegų jau išmi-
rė“. „Suprantu, suprantu, – atsakė Vytenis, – kreipkitės dar kartą į teismą“. Bandžiau prieštarauti, 
kad būtų paprasčiau jam pačiam išspręsti kreipiantis kaip Seimo nariui į Konstitucinį Teismą, kaip 
ne sykį jis tai buvo daręs. Tokiam mano pasiūlymui V. P. Andriukaitis nepritarė, patarė kreiptis į 
teismą ir rekomendavo jam žinomą advokatą. Advokatas, gavęs dar kartą mano pataisytą skundą 
teismui, staiga dingo. Netrukus iš Lietuvos padangės išvyko ir pats V. P. Andriukaitis, nesugebė-
jęs užbaigti sveikatos apsaugos reformų. Dabar jis tvarko visos Europos Sąjungos sveikatos rei-
kalus. Kadangi toks „kankanas“ teismuose, advokatūroje, Žmogaus teisių stebėjimo institute, Sei-
me man ne pagal išgales, kuriam laikui padėjau tašką.

Nuotaiką man pakėlė 2016 m. pabaigoje per radiją išgirstas Lietuvos Respublikos Konstituci-
nio Teismo Pirmininko Dainiaus Žalimo pareiškimas, kad galimybės nebuvimas piliečiams tiesio-
giai kreiptis į Konstitucinį Teismą dėl jų konstitucinių teisių pažeidimo yra didelė neteisybė. Kaip 
greitai bus sprendžiama problema? Ar sulauksiu? Linkiu sėkmės!

Tadas Ignatavičius

Prieš naujo socialdemo-
kratų vedlio rinkimus tvyran-
ti įtampa įsismelkė net į šios 
partijos Etikos ir procedūrų 
komisiją – iš jos išvarytas ar-
tistas ir žurnalistas Arkadijus 
Vinokuras.

Socialdemokratų etikos sar-
gams vadovaujantis Donatas 
Augulis patvirtino, kad sumaiš-
tį partijoje keliantis A. Vinokuras 
buvo nušalintas nuo darbo šioje 
komisijoje.

Etikos sargai sutartinai reko-
mendavo šį asmenį pašalinti ir iš 
partijos.

Tokie buvusių bendražygių 
žingsniai žurnalisto nenustebi-
no, mat prieš pašalinant iš komi-
sijos jis juos dar spėjo išvadin-
ti sovietiniais papuasais ir kito-
kiais įžeidžiamais epitetais.

Nors A. Vinokuras abejojo, 
ar komisijos sprendimas teisė-
tas, jo skųsti neketina: „Nema-
tau reikalo. Tai šutvė bailių ir pri-
sitaikėlių. Per pusantrų metų aš 
net jų pavardžių neįsidėmėjau, 
nes jie visi – nuliai.

Ši komisija atitinka visą su-
puvusią partijos dalį, kuri soci-
aldemokratus iš aukštumų nu-
sviedė tiesiai į visišką mėšlą“.

Jis mano, kad iš komisijos 
pašalintas ne tik už kritiką, bet ir 
dėl D. Auguliui reikštų priekaiš-
tų dėl netinkamo komisijos dar-
bo – esą delsė spręsti partijos 
Radviliškio skyriuje kilusias pro-
blemas.

Iš šio skyriaus, kuriam va-
dovauja D. Augulio tėvas Kazi-
mieras Augulis, pernai už kritiką 
buvo pašalinti du nariai.

Buvę socialdemokratai šį 

sprendimą apskundė komisijai, 
bet esą ji nereagavo.

A. Vinokuras kaltino D. Au-
gulį nenusišalinus nuo svarsty-
mo, nors pastarasis tai katego-
riškai neigė. Anot komisijos pir-
mininko, svarstant su jo tėvu su-
sijusį klausimą jis net išėjo iš po-
sėdžių salės.

Socialdemokratus kritikuo-
jančio žurnalisto įsitikinimu, ko-
misija neryžtingai svarstė ir klau-
simą dėl Algirdo Butkevičiaus el-
gesio, kai jis kitiems savo dery-
bininkams už nugaros su „vals-
tiečiais“ išmainė ministerijas: „A. 
Butkevičius ir kiti vadai buvo iš-
kviesti tik man pagrasinus“.

A. Vinokuras tvirtino iš kole-
gų sulaukęs priekaištų netgi dėl 
partijos nesėkmės rinkimuose: 
„Atseit didele dalimi dėl pralai-
mėjimo esu kaltas ir aš“.

Aš, žinoma, padėkojau už 
tokį manęs sureikšminimą. Bet, 
manau, jiems ant ko nors tiesiog 
reikėjo išlieti apmaudą.“

Socialdemokratas atvirai kri-
tikavo ir partijos sprendimą eiti į 
valdančiąją koaliciją su Ramū-
no Karbauskio vadovaujamais 
„valstiečiais“.

Negana to, jo manymu, par-
tija neturi kuo pakeisti dabartinio 
lyderio: „Socialdemokratų bėda, 
kad partija faktiškai neturi nė 
vieno tinkamo kandidato. Visi jie 
– politiniai broileriai.“

Etikos sargams vadovau-
jantis D. Augulis „Lietuvos ry-
tui“ tvirtino, kad už panašias kal-
bas A. Vinokuras jau ir anksčiau 
buvo svarstomas komisijoje – 
ne tik už nepagrįstą kitų partijos 
narių kritiką, įžeidinėjimą, bet ir 
keliamą sumaištį.

„Lietuvos rytas“

Išvarė už ilgą liežuvį

STUDENTAI IŠ JONAVOS GALI PRETENDUOTI Į 
SAVIVALDYBĖS STIPENDIJĄ

Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studijų rėmimo fon-
do komisija skelbia studijų rėmimo konkursą stipendijoms 
gauti. 

Fondo lėšomis siekiama padėti gabiems (ne mažesnis kaip 8 
balai mokomųjų dalykų vidurkis), tačiau dėl sunkių materialinių są-
lygų turintiems mažiau galimybių studijuoti jaunuoliams (kai vie-
nam šeimos nariui tenka ne daugiau nei trys valstybės remiamų 
pajamų dydžiai per mėnesį), skiriant jiems 300 Eur dydžio stipen-
diją vieno semestro laikotarpiui.

Remiantis fondo nuostatais, stipendijoms gauti atrenkama 10 
pretendentų, studijuojančių I-IV kursuose. Į stipendijas gali pre-
tenduoti tik Jonavos rajono gyventojai – pirmų dieninių studijų stu-
dentai, besimokantys Lietuvos valstybiniuose universitetuose ir 
valstybinėse kolegijose, taip pat buvę stipendijos laimėtojai, pre-
tenduojantys į stipendijos mokėjimo tęsimą.

Pretendentai prašymą ir dokumentus turi pateikti iki 2017 
m. kovo 20 d. Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studijų 
rėmimo fondo komisijai.

Išsamesnė informacija, prašymo forma ir reikalingi dokumen-
tai nurodyti internetiniame puslapyje www.jonava.lt (skiltyje Nau-
jienos → Jaunimas →  Skelbiamas konkursas studijoms remti), 
tel. (8 349) 502 21, el. p. daiva.skebiene@jonava.lt

VAIKO TEISIŲ APSAUGOS SKYRIAUS PASITIKĖJIMO 
TELEFONAS – 8 800 800 99

8 800 800 99 – Jonavos rajono savivaldybės Vaiko teisių ap-
saugos skyriaus pasitikėjimo telefonas. Šiuo numeriu galima 
skambinti visą parą ir pranešti apie vaiko teisių pažeidimą. Pokal-
biai yra įrašomi.

Taip pat, jei turite informacijos apie socialinės rizikos šeimas, 
darbo dienomis nuo 8 iki 17 val. prašome pranešti apie tai Vaiko 
teisių apsaugos skyriui tel. (8 349) 501 13; (8 349) 501 92. 

LAIKINAI GALIMA NAUDOTIS GAIŽIŪNŲ GELEŽINKELIO 
STOTIES PĖSČIŲJŲ VIADUKU

Praeitame laikraščio numeryje AB „Lietuvos geležinkeliai" filia-
lo „Kauno geležinkelių infrastruktūra" informavo, kad dėl nepaten-
kinamos būklės pėsčiųjų viadukas nuo vasario 6 d. bus uždarytas.

Vasario 9 d. raštu AB „Lietuvos geležinkeliai“ pranešė rajono 
savivaldybei, kad „vasario 7 d. buvo atlikti pėsčiųjų viaduko instru-
mentinė patikra. Ekspertai nustatė, kad du laiptų maršai dar gali 
būti eksploatuojami. Todėl laikinai leidžiama naudoti laiptus abe-
juose viaduko galuose po vieną laiptų maršą“.

DĖMESIO! KULVOS SENIŪNIJOS TERITORIJOJE ESANČIŲ ŽEMIŲ SAVININKAMS IR 
NAUDOTOJAMS

Vasario 27 d. 14 val. Jonavos rajono savivaldybės administracijos Jeronimo Ralio salėje (II a.) 
Lietuvos kariuomenės Mechanizuotosios pėstininkų brigados „Geležinis Vilkas“ atstovai pristatys 
birželio 13-16 dienomis vyksiančių karinių pratybų „Geležinis Vilkas 2017“ sumanymą, žemės 
panaudos sutarčių ir kompensavimo tvarką.

Į pristatymą kviečiame Jonavos rajono Kulvos seniūnijos teritorijoje esančių žemių savininkus ir 
naudotojus.

Civilinės mobilizacijos tarnybos ir MPB „Geležinis Vilkas“ inf.

FK „LIETAVA“ TAPO „JONAVA“. PADĖKIME IŠRINKTI LOGOTIPĄ
FK „Jonava“ – tokį naują jau buvusios „Lietavos“ pavadinimą vasario 13 d. patvirtino Lie-

tuvos futbolo federacijos (LFF) Vykdomasis komitetas. Atsinaujinęs klubas kviečia savo gerbė-
jus ir visą miesto bendruomenę prisidėti išreiškiant nuomonę dėl naujo „Jonavos“ logotipo.

Už jį balsuoti galima klubo svetainėje www.fklietava.lt.

FK „Jonava“ informacija
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Aldona Skaisgirytė

UAB „Jonavos vandenys” 
yra ne tik vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų 
teikimo įmonė, bet ir Jona-
vos rajono savivaldybės tary-
bos sprendimu nuo 2016 m. 
sausio 1 d. paskirta pavirši-
nių nuotekų tvarkytoja Jona-
vos rajone. 

Įmonė vandens tiekimo 
paslaugomis aptarnauja tiek 
fizinius, tiek juridinius asme-
nis Jonavos rajone. 

APTARNAUJA BEVEIK  
40 000 VARTOTOJŲ

Kaip sakė UAB „Jonavos 
vandenys“ Klientų aptarna-
vimo tarnybos vadovė Jovita 
Šadlauskienė, 2016 m. duome-
nimis, Jonavos rajono savival-
dybėje bendrovė vandens tie-
kimo paslaugomis aptarnauja  
38 549 gyventojus ir 440 įmonių.

„UAB „Jonavos vandenys“ 
vartotoju tampa asmuo (fizinis 
ar juridinis), suprojektavęs ir pa-
gal techninėse sąlygose numa-
tytus nurodymus pasiklojęs van-
dens tiekimo, nuotekų tvarky-
mo, paviršinių nuotekų tvarky-
mo tinklus. Įvykdęs visus techni-
nėse sąlygose įvardintus nuro-
dymus, jis turi atvykti į UAB „Jo-
navos vandenys“ dėl vandens 
prijungimo, apskaitos prietai-
so įrengimo bei sutarties suda-
rymo", – kaip tampama bendro-
vės teikiamų paslaugų vartotoju 
detaliai paaiškino Klientų aptar-
navimo tarnybos vadovė.

Pasak V. Šadlauskienės, 
vandens tiekimo įmonė praė-
jusiais metais pardavė gyven-
tojams 750,4 tūkst. kub. m., o 
įmonėms – 680,5 tūkst. kub. m. 
vandens. 

Gyventojų kategorijoje di-
džiausias vandens vartotojas 
– daugiabučiai namai, kuriems 
per praėjusius metus parduo-
ta 502,7 tūkst. kub. m. vandens. 
Tarp įmonių lyderiauja AB „Jona-
vos šilumos tinklai“, kuriai UAB 
„Jonavos vandenys“ praėjusiais 
metais karštam vandeniui ruošti 
pardavė 330 tūkst. kub. m. van-
dens (2015-aisiais šiek tiek dau-
giau – 334,9 tūkst. kub. m. van-
dens), ir Lietuvos kariuomenės 
Logistikos valdybos įgulų aptar-
navimo tarnyba, kuriai per 2016 
m. parduota 92,3 tūkst. kub. m. 
vandens, kai per 2015-uosius – 
56,3 tūkst. kub. m., t. y. net 36 
tūkst. kub. m. daugiau nei pra-
ėjusiais metais. Pasak bendro-
vės „Jonavos vandenys“ Klientų 
aptarnavimo tarnybos vadovės, 
šiam didėjimui įtakos turėjo kari-
nių pajėgų stiprinimas bei moky-
mai, vykstantys Rukloje. 

Praėjusiais metais UAB „Jo-
navos vandenys“ nuotekų tin-
klais surinko ir valymo įrengi-
niais išvalė 676,8 tūkst. kub. 
m. gyventojų nuotekų, o įmonių 
perduotas tvarkyti nuotekų kie-
kis siekė 1153,6 tūkst. kub. m.

Didžiausius nuotekų kiekius 
tvarkyti perduoda AB „Achema“, 
kuri 2016 m. UAB „Jonavos 
vandenys“ perdavė 526,4 tūkst. 
kub. m. nuotekų, kas sudarė be-
veik 46 proc. viso įmonių reali-
zuoto nuotekų kiekio.

Jonavos vandens tiekimo ir 
nuotekų tvarkymo paslaugų tei-
kimo įmonė nuotekų tvarkymo 
paslaugas teikia 35 803 gyven-

tojams ir 430 įmonių.

PROBLEMATIŠKIAUSI 
VARTOTOJAI – SOCIALINIŲ 

BŪSTŲ NUOMININKAI
Bendrovė, aptarnaujanti be-

veik keturias dešimtis tūkstančių 
vartotojų, turbūt neišvengia rei-
kalų su skolininkais, kaip vyksta 
šis darbas?

„UAB „Jonavos vandenys“ 
intensyviai dirba su skolinin-
kais, kurie paslaugų teikimo su-
tartis tiesiogiai sudarę su įmone, 
t. y. individualių namų gyvento-
jai, daugiabučių namų gyvento-
jai, neturintys namo administra-
toriaus, gyvenamųjų namų ben-
drijos ir įmonės. Skolų išieškoji-
mas vykdomas siunčiant įspėji-
mus, raginimus, pasirašant sko-
lų grąžinimo sutartis. Taikydami 
šias ikiteismines skolų išieškoji-
mo priemones, siekiame suma-
žinti vartotojų ir abonentų įsisko-
linimus už suteiktas paslaugas 
ir efektyviai bei mažiausiomis 
sąnaudomis išieškoti skolas", - 
„Jonavos garsui“ sakė Klientų 
aptarnavimo tarnybos vadovė J. 
Šadlauskienė. 

Pasak vadovės, per 
2016-uosius Jonavos rajono 
apylinkės teismui buvo perduo-
ta išieškoti skolas, kurių bendra 
suma sudaro 2070 eurų. Gauti 
vykdomieji raštai perduoti ants-
toliams tolimesniam jų vykdy-
mui. 

Per praėjusius metus išieš-
kota 768 eurai skolų. 

Jonavos miesto daugiabu-
čių namų įsiskolinimus ir išieš-
kojimus prižiūri ir vykdo daugia-
bučių namų administratorius – 
UAB „Jonavos paslaugos“. 

„Ir toliau vienais iš proble-
miškiausių bendrovės „Jonavos 
vandenys“ vartotojų išlieka soci-
alinių būstų nuomininkai. 

Kadangi glaudžiai bendra-
darbiaujame su abonentais – 
įmonėmis, todėl didesnių įsis-
kolinimų per praėjusius metus 
nebuvo. Įsiskolinimų abonentai 
neturėjo ir už 2016-aisiais su-
teiktas paviršinių nuotekų tvar-
kymo paslaugas", - džiaugė-
si penkeri metai Klientų aptar-
navimo skyriui vadovaujanti J. 
Šadlauskienė.

KLIENTŲ PATOGUMUI 
– PLEČIAMAS 

ATSISKAITYMŲ UŽ 
PASLAUGAS RATAS

Uždarosios akcinės bendro-
vės „Jonavos vandenys“ varto-
tojai už suteiktas paslaugas gali 
susimokėti UAB „Jonavos 
paslaugos“ kasose, esančiose 
Jonavos mieste bei kaimų se-
niūnijose, AB DNB banko inter-
neto linija, kredito unijose (vi-
sose Lietuvos centrinės kredito 
unijos narėse), taip pat pervesti 
mokesčius naudojantis Lietuvos 
centrinės kredito unijos interne-
tinės bankininkystės sistema „i-
Unija“, atsiskaityti visuose lote-
rijos „Perlas“ terminaluose. 

Mokesčius už šaltą vandenį 
galima susimokėti ir parduotu-
vių „Maxima“ kasose, kadan-
gi vartotojų patogumui bendro-
vė „Jonavos vandenys“ yra pa-
sirašiusi įmokų priėmimo sutar-
tį su UAB „Solo“, kuri teikia įmo-
kų surinkimo paslaugas per tar-
pininką MAXIMA LT. 

Taip pat pasirašyta įmokų 
priėmimo sutartis tarp įmonės ir 

Šiaulių banko. Vartotojams su-
teikta galimybė atsiskaityti at-
vykus į banką arba pervesti pi-
nigus naudojantis el. bankinin-
kyste. 

Gyventojai, besinaudojantys 
UAB „Viena sąskaita“ paslau-
gomis, gali deklaruoti vandens 
apskaitos prietaiso rodmenis ir 
gauti sąskaitas už UAB „Jona-
vos vandenys“ suteiktas paslau-
gas. Taip pat gyventojai už pas-
laugas gali atsiskaityti per UAB 
„VPO“ (Virtualių paslaugų ope-
ratorius).

Jonavos miesto daugiabu-
čių gyventojai, atsiskaitantys 
pagal UAB „Jonavos paslau-
gos“ sąskaitas, už paslaugas 

gali susimokėti UAB „Jonavos 
paslaugos“ kasose, AB DNB 
banko internetine linija, perves-
dami pinigus į UAB „Jonavos 
paslaugos“ sąskaitą, taip pat 
„Perlo“ terminaluose bei MAXI-
MA LT kasose ir kitose įmokas 
priimančiose įstaigose, kurios 
nurodytos Administratoriaus iš-
rašytose sąskaitose.

UŽ PAŽEISTĄ APSKAITOS 
PRIETAISĄ – LAUKIA 

NEMALONUMAI
Pasak Klientų aptarnavi-

mo tarnybos, nuo 2016 m. pra-
džios UAB „Jonavos vandenys“ 
darbuotojai pradėjo antrąjį van-
dens apskaitos prietaisų, esan-
čių daugiabučių namų butuose, 
tikrinimo etapą. Per pirmuosius 
II etapo tikrinimo metus patikrin-
ta 5262 iš 14224 butų, t. y. 37 
proc.

„Pagrindinė apskaitos prie-
taisų nepatikrinimo priežastis iš-
lieka ta pati – tušti, negyvena-
mi butai, kadangi Jonavos rajo-
ne gyventojų skaičius toliau ma-
žėja. Taip pat reikia pastebėti, 
kad kasmet vis mažiau tikrinimo 
metu randama pažeistų, netin-
kamų naudoti apskaitos prietai-
sų. Netinkami naudoti apskaitos 
prietaisai iš karto keičiami. 

Nuo 2015 m. įsigaliojus „Van-
dens tiekimo ir nuotekų tvarky-
mo infrastruktūros naudojimo ir 
priežiūros taisyklėms“, vandens 
tiekėjas, radęs mechaniškai pa-
žeistą ar kitokiomis priemonė-
mis paveiktą vandens apskai-
tos prietaisą, skiria baudą ir apie 
rastą pažeidimą informuoja Jo-
navos rajono savivaldybės Vie-

šosios tvarkos skyrių, kuris turi 
teisę surašyti administracinių 
teisės pažeidimų protokolą. Var-
totojas, patrauktas civilinėn at-
sakomybėn už padarytus pa-
žeidimus, privalo vandens tie-
kėjui atlyginti nuostolius", – apie 
nesąžiningų klientų laukiančius 
nemalonumus perspėjo bendro-
vės „Jonavos vandenys“ Klientų 
aptarnavimo tarnybos vadovė J. 
Šadlauskienė.

ELEKTRONINIS RODMENŲ 
DEKLARAVIMAS – 

PASITEISINO
Nuo 2015-ųjų vandenį tei-

kianti bendrovė sudarė įmo-
nėms galimybę vandens aps-
kaitos prietaisų rodmenis de-
klaruoti portale www.jona-
vosvandenys.lt. Tokiu būdu 
siekta palengvinti deklaravi-
mo procesą – abonentui nerei-
kia siųsti deklaracijų el. paštu, 
jis rodmenis bet kada gali tie-
siogiai perduoti prisijungda-
mas prie „Jonavos vandenų“ 
portalo. „Šiandien tokia gali-
mybe sėkmingai naudojasi 90 
proc. įmonių. Ateityje, planuo-
jame įmonėms, kurios dekla-
ruoja duomenis portale, suteik-
ti galimybę ne tik peržiūrėti su-
teiktų paslaugų ataskaitas, bet 
ir iškart po rodmenų deklaravi-
mo tame pačiame portale rasti 
jau suformuotas sąskaitas", – 
su artimiausiu metu žadamais 
įgyvendinti vartotojams pato-
gumais pasidalino „Jonavos 
vandenų“ Klientų aptarnavimo 
tarnybos vadovė.

DĖMESIO! PAVIRŠINIŲ 
NUOTEKŲ SUTARTĮ 
PRIVALO SUDARYTI 

KIEKVIENAS VARTOTOJAS
Įmonei, 2016 m. pradėjus  

eksploatuoti paviršinių nuotekų 
tinklus, Jonavos mieste pasira-
šyta 81 paviršinių nuotekų tvar-
kymo paslaugų teikimo sutartis, 
91 objektui teikiamos paviršinių 
nuotekų tvarkymo paslaugos.

Per praėjusius metus surink-
ta ir sutvarkyta 202 tūkst. kub. 
m. paviršinių nuotekų.

„Paviršinių nuotekų sutar-
tį privalo sudaryti kiekvienas 
būsto ar kitokios paskirties sta-
tinio savininkas, kuris pavirši-
nes nuotekas išleidžia į pavirši-
nių nuotekų surinkimo sistemą. 
Tiek jau turintis paviršinių nuo-
tekų tinklą, tiek ketinantis įsi-
rengti – visais atvejais vartoto-
jas privalo kreiptis į UAB „Jona-
vos vandenys“, kiekvienu atve-
ju bus suteikta reikalinga infor-
macija“, – perspėjo Klientų ap-
tarnavimo tarnybos vadovė J. 
Šadlauskienė.

TEIKIA PAPILDOMAS 
PASLAUGAS

Kaip pastebėjo Klientų ap-
tarnavimo tarnybos specialistai, 
be minėtos pagrindinės veiklos 
UAB „Jonavos vandenys“ teikia 
ir papildomas paslaugas: atlie-
ka vandens ir nuotekų laborato-
rinius tyrimus, išveža nuotekas, 
likviduoja vandentiekio ir nuote-
kų tinklų avarijas, hidrodinami-
ne mašina atlieka nuotekų tinklų 
užsikimšimų likvidavimo bei pro-
filaktikos darbus, teikia įsipjovi-
mo į veikiančią trasą paslaugą 
ir pan.

„Jonavos vandenų“ Klientų aptarnavimo tarnyba  
siekia kuo glaudesnio ryšio su vartotoju

UAB „Jonavos vandenys“ Klientų aptar-
navimo tarnybos vadovė Jovita Šadlaus-
kienė

Gyventojas, norintis tapti įmonės vartotoju, 
turi atlikti šiuos veiksmus:
• Pateikti prašymą prisijungti prie vandentiekio/nuotekų tinklų.
• Gauti technines sąlygas.
• Samdos būdu pakloti vandentiekio įvadą ir/ar buitinių nuote-
kų išvadą, sumontuoti uždaromąją armatūrą pagal STR reika-
lavimus.
• Parengti inžinerinių tinklų išpildomą dokumentaciją (kontrolinė 
geodezinė nuotrauka).
Sudarant sutartį vartotojas pateikia:
• Asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą.
• Buto ar privačios valdos nuosavybę patvirtinantį dokumentą.
• Išpildomą dokumentaciją (kontrolinė – geodezinė nuotrauka).

Įmonė, norinti tapti UAB „Jonavos vandenys“ abonentu, 
turi atlikti šiuos veiksmus:
• Pateikti prašymą prisijungti prie vandentiekio/nuotekų tinklų.
• Gauti technines sąlygas.
• Samdos būdu pakloti vandentiekio įvadą ir/ar buitinių nuote-
kų išvadą, sumontuoti uždaromąją armatūrą pagal STR reika-
lavimus.
• Parengti inžinerinių tinklų išpildomą dokumentaciją (kontrolinė 
- geodezinė nuotrauka)
Sudarant sutartį įmonė pateikia:
• Prašymą sutarčiai sudaryti.
• Įmonės registravimo pažymėjimą.
• Patalpų nuosavybę patvirtinančius dokumentus.
• Išpildomą dokumentaciją (kontrolinė – geodezinė nuotrauka).
• Apskaitos prietaisų suderinimo aktas, jei patalpos priklausys 
naujam savininkui.

Dėl detalesnės inf. kreiptis į Klientų aptarnavimo tarnybą, 
tel. (8 349) 53628

UAB „Jonavos vandenys“ teikia paslaugas:
• Vandens ir nuotekų laboratorinių tyrimų atlikimas. Tel. 

(8 349) 54997.
• Nuotekų išvežimas. Tel. (8 349) 52904.
• Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijų likvidavimo dar-

bai. Tel. (8 349) 52904.
• Nuotekų tinklų užsikimšimų likvidavimo ir profilakti-

kos darbai hidrodinaminės mašinos pagalba. Tel. (8 349) 
52904.

• Įsipjovimas į veikiančią trasą. Tel. (8 349) 52904.
Užs. Nr. 2

Nukelta į 6 psl.
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Tokios pažymos, kokia buvo 
surašyta prieš Milių (jau buvusį 
Valstybinės maisto ir veterina-
rijos tarnybos vadovą Joną Mi-
lių - red. past.), būtų nuėjusios 
tiesiai į šiukšlių dėžę ir niekam 
nebūtų įdomios. Norėjai - turė-
jai eiti su visa medžiaga į proku-
ratūrą, kad būtų ikiteisminis tyri-
mas ir t.t. 

- Kaip atsitiko, kad dabar 
pažymos įgijo tokią galią? 

- Tai, kas su pažymomis 
vyksta dabar, - liūdnos valsty-
bės požymis. Liūdniausia, kad 
visi galvoja: tai liečia kitus, bet 
tik ne mane. Dar 2004-aisiais 
diskutuodamas su Gintaru Ste-
ponavičiumi ir Eligijumi Masiu-
liu sakiau, jog specialiosios tar-
nybos stiprios tuo, kad sukau-
pia daug informacijos. Ir jeigu 
ją pradės laidyti dozuotai į vie-
ną ir į kitą pusę, gali išsprogdin-
ti bet ką. Turėtų būti labai aiški 
tvarka, atsakomybė, kaip ja dis-
ponuoti, kokia yra jos vertė. Jie 
tada pažiūrėjo pro pirštus, neva 
tai jų nepalies. Deja, ėmė ratas 
ir apsisuko. 

Socialdemokratai juo labiau 
buvo įsitikinę, kad apie juos nie-
kas nieko nepasakys, nes jie pa-
tys turi svertus ir traukioja virve-
les. Bet, pavyzdžiui, kai reikėjo 
pakutenti padus Zigmui Balčy-
čiui, jam labai lengvai buvo pri-
mestos sūnaus bėdos. Jis buvo 
labai nustebęs, sakė negalėjęs 
net pagalvoti, kad taip įvyks. 

Iki Pakso skandalo pažy-
mų vaikščiojimas buvo visiškai 
kitaip reglamentuotas, niekas 
taip jomis nesišvaistė. Tada pir-
mą kartą brutaliai, ciniškai pasi-
naudota operatyvine informaci-
ja, pradedant telefoninių pokal-
bių viešinimais. Tas atviras įsi-
vėlimas į politikų reikalus davė 
baisią pradžią - buvo atidaryta 
Pandoros skrynia. Dabar neran-
dame būdų ją uždaryti. Suvaldy-
ti šitą gaivalą iš tiesų labai su-
dėtinga.

Valstybei tai duoda absoliutų 
nestabilumą. Investicijų bendra-
me sraute mažėja, nes esame 
nepatikima valstybė, bet, svar-
biausia, žmogus Lietuvoje nesi-
jaučia saugus, jį kausto baimė, 
nepasitikėjimas. Jis bet kada 

gali būti sutryptas, pažemintas.

- Kaip vertinate po šių rin-
kimų konservatorių mestą pa-
siūlymą visiems koalicijos 
partneriams pereiti saugumo 
filtrą? 

- Tai kažkoks populizmas, 
nieko verti žodžiai. Kažkodėl 
konservatoriai mano, kad jie yra 
patikimiausi. Lietuvoje visi kaž-
ką privatizavo. Socdemai tai, ką 
jie smulkiaburžuaziškai matė - 
ūkį, pinigus, pramonę. Konser-
vatoriams liko teisė į patriotišku-
mą. Man tai atrodo kvaila. 

Visgi reikia nusistatyti žaidi-
mo taisykles. Pagal šimtmečių, 
net tūkstantmečių tradicijas, 
vox populi, vox dei - išrinktas 
senatorius yra senatorius, tauta 
norėjo tokį matyti. Aišku, yra ri-
bos, kurių parlamentaras nega-
li peržengti, bet jeigu yra išrink-
tas, jis privalo turėti visus jam 
reikalingus įgaliojimus. Kokios 
dar gali būti papildomos speci-
alios pažymos?

- O jeigu jis dirba Krem-
liui? Šią kortą ypač mėgsta-
ma išsitraukti, kai reikia ką 
nors sužlugdyti - ar politiką, 
ar verslininką. 

- Likimo ironija - gyvenime 
įvyksta didžiausios metamor-
fozės, partinėse struktūrose 
buvę žmonės staiga tampa išti-
kimiausiais valstybės gynėjais, 
didžiausiais patriotais. Net ir 
mūsų prezidentės biografija yra 
dvipusė, kažkada ji buvo pasi-
rinkusi vieną poziciją, dabar yra 
kitoje. Negaliu kaltinti ir netikė-
ti prezidentės nuoširdumu. Tik 
apskritai man visada gyveni-
me keistai atrodo tokie kraštu-
tinumai. 

Kalbant apie santykius su 
Rusija, man, turėjusiam santy-
kių su specialiosiomis tarnybo-
mis, akivaizdu, kad pasiprie-
šinti jėga mes neturime nė ma-
žiausių galimybių. Turime ras-
ti būdų, kaip išgyventi visai ki-
tomis formomis. Mūsų stiprybė 
- ne haubicų ir ne bokserių pir-
kimas. Priešinimasis turėtų būti 
kitoje plotmėje - nacionalinės 
savimonės, intelekto, galų gale 
informacinių technologijų. 

Kartą mums jau pasisekė. 
Audrius Butkevičius buvo pra-
gmatikas ir matė, kad jeigu žai-

sime pagal Rusijos bandomas 
primesti taisykles - priešintis 
ginklu, į karinę invaziją atsakyti 
jėga, - būsime pasmerkti. Ras-
tas taikus būdas. Fantastika! 

Priklausau tai senų nihi-
listų kartai, kurie buvo skau-
džiai pamokyti. Mano pusė gi-
minės žuvo laukdami, kada at-
eis Amerika. Giminės istori-
ja mane mokė, kad niekas ki-
tas, be mūsų pačių, mūsų ne-
apgins. Nelinkėčiau laukti kaž-
kokių NATO, duok Dieve, jei jie 
padės, būtų lengviau, bet kelių 
šimtų metų istorija rodo: mes 
galime išgyventi tik patys. 

- Ar turite vilties, kad dar 
sužinosime tiesą apie Vytau-
to Pociūno žūtį?

- Pažinojau jį kaip šaunų 
žmogų, kartu su juo atėjome į 
VSD tuo sunkiu valstybės atkū-
rimo metu. Vyto žūtis man yra 
kažkokia mistika. Kad ir kaip 
nepopuliariai tai skambėtų, esu 
linkęs tikėti ekspertų išvadomis. 
Esu kalbėjęs su kolegomis, kai 
kas įsitikinęs šimtu procentų, 
kad jis buvo išstumtas. Aš ne-
žinau.

- Sakoma, buvusių saugu-
miečių nebūna. Tiesa?

- Iš tiesų ilgą laiką sapna-
vau, kad dirbu. Ilgai negalėjau 
to atsikratyti. Tie sapnai mane 
paliko tik visai neseniai. Pri-
klausau tai žmonių kategorijai, 
kurie uždarę duris niekada ne-
grįžta. Taip uždariau VSD du-
ris, taip ir į Seimą niekada ne-
beužėjau. 

Palikdamas VSD pasirašiau 
visus įsipareigojimus, negaliu jų 
atskleisti, už tai numatyta atsa-
komybė. Tai galioja visam gy-
venimui. Be teisinių, dar yra 
moraliniai dalykai, atsakomybė 
prieš žmones. Kalbėti, skleis-
ti medžiagą gali tik turėdamas 
tam tikrą medžiagą ir tvirtumą, 
kad ją apginsi. O kalbėti, kaip 
dabar - kažkokių pažymų, gan-
dų forma, tai nerimta.

Ar sunku nešiotis tai, ką ži-
nau? Nei sunku, nei lengva, 
tiesiog... Tik kartais būna įdo-
mu, sveikiniesi su žmogumi ir 
galvoji: žinai, pasakyčiau aš 
tau viską. 

Parengta pagal respublika.lt

Išskirtinis prieš 12 metų iš VSD pašalinto 
aukšto saugumo karininko A. Sereikos 

interviu: „Tai buvo perversmas“
Atkelta iš 2 psl.

Atkelta iš 1 psl.

ir rajonų Tarybų pirmininkams, 
kad būtume patys ramūs ir ra-
mintume gyventojus, nes tauta 
negali nenugalėti, o jis pats ir jo 
komanda imasi visų priemonių, 
kad apie įvykius Vilniuje sužino-
tų visas pasaulis.

Jonavoje susirinkę kai kurie 
mano kolegos deputatai (dabar 
vadinami Tarybos nariais), gy-
ventojai siūlė statyti apie savi-
valdybę barikadas, bet tai min-
čiai aš nepritariau, nes galvo-
jau, kad rajono savivaldybė ne 
tas objektas kurį gali kas nors 
pulti, o mus, jeigu jėgų persva-
ra bus kitoje pusėje, išgaudys ir 
be šturmų. Daug vėliau, jau pa-
liekant Ruklą rusų kariškiams, 
sužinojau, kad buvo sudarytas 
sąrašas 10 asmenų, kurie turė-
jo būti suimti, pirmu numeriu bu-
vau įrašytas aš, po to mano pa-
vaduotojas Pranas Dailidė, val-
dytojas Vincentas Pranevičius, 
jo pavaduotojai Gintautas Bru-
kas ir Egidijus Sinkevičius ir t.t. 
Bet apie tai tuo metu tik buvo 
galima nujausti. Prasidėjus žu-
dynėms Vilniuje, aš nuvažiavau 
pas Rukloje dislokuotos divizijos 
vadą, generolą majorą Stasko-
vą (jo kvietimu), iš kurio sužino-
jau, kad divizijos padaliniai per-
versme nedalyvauja ir jo vado-
vaujami kariškiai laikysis neutra-
lios pozicijos. Apie tai, kad divizi-
joje nėra judėjimo, jau anksčiau 
pranešė aktyvūs piliečiai, ku-
rie sistemingai iki pučo Maskvo-
je, kada ir tenai įvyko persilau-
žimas, pranešinėjo apie Ruklo-
je dislokuotų kariškių judėjimą. 
(Rukloje tuo metu buvo nuo 14 
iki 15 tūkstančių kariškių, skai-
čius priklausė nuo to, kiek buvo 
permesta desantininkų į užsie-
nį arba grąžinta jų atgal poilsiui). 

Mano, rajono vadovo, „san-
tykiai“ su kariškiais atskira is-
torija, nes jie buvo gana keis-
ti: kartais perdėm įtempti, kar-
tais perdėtai draugiški. O savi-
valdybės Tarybos sekretoriato 
darbuotoja, tebedirbanti ir da-
bar, Edmunda Balsytė nespė-
davo mane žegnoti, kaip daž-
nai buvau kviečiamas į divizi-
ją, ypač, kai vieni ar kiti politi-
niai įvykiai pasiekdavo kulmi-
naciją. Per pučą net kelis kar-
tus per parą. Bet čia jau kitos is-
torijos. Bet galiu pasakyti viena: 
diplomatinių, bet turinčių tvirtą 
poziciją ir liniją, santykių rezul-
tatas, kas svarbiausia, buvo pa-
siektas – tankai iš Ruklos nepa-
judėjo.

Vasario 16-oji, Kovo 11-oji 
– tai ypatingos datos, kurios 
savotiškai pabrėžia, kad tau-
ta nori turėti savo valstybingu-
mą, savo tautiškumą. Atsimin-
ti savo šaknis, valstybės isto-
rijos peripetijas. Vasario 16-oji 
Pirmojo pasaulinio karo pur-
ve ir krauju aplaistytoje žemė-
je kaip feniksas iš amžių glūdu-
mos, remiama tautos ir organi-
zatorių, niekam nelaukiant atgi-
mė ir sustiprėjo. Mažytė valsty-

bė sugebėjo tiek priauginti že-
mės ūkio produktų, kad pati net 
nesugebėjo suvalgyti, parduo-
davo anglams, vokiečiams. Pa-
laipsniui stambėjo ūkiai, atsira-
do žemės ūkio technikos. Li-
tas tapo patikimiausia valiuta. 
Deja, nebuvo, kaip ir šiandien, 
vystoma pramonė, kas paska-
tino milžinišką emigraciją; nesi-
baigiančios pjautynės tarp val-
džios elito, kam beveik pada-
rė galą A. Smetonos organi-
zuotas perversmas, kuris turė-
jo tiek neigiamų, tiek ir teigiamų 
savybių. Rytų Lietuvos su sos-
tine Vilniumi praradimas (mes 
ir šiandien neturime de facto 
Rytų Lietuvos. Mūsų taip vadi-
namas elitas net bijo ten lanky-
tis). Klaipėdos krašto aneksija. 
Galų gale dviejų antžmogių su-
organizuotas karinis konfliktas, 
nusinešęs dešimtis milijonų gy-
vybių. Bet Lietuva išliko. Išliko 
pavadinimas, susikūrė lietuviš-
ki kultūros židiniai. Po visų ne-
laimių vėl žmonės pradėjo kur-
ti, gyventi, statyti, svajoti. Visa-
da širdys pradėdavo plakti grei-
čiau, kai mūsų krepšininkai lai-
mėdavo rungtynes. Boksininkai 
ir kiti sportininkai buvo tautiečių 
gerbiami ir šlovinami. Ką reiškė 
dainų ir šokių ansamblis „Lie-
tuva“, sportinių šokių ansam-
blis „Žuvėdra“? Statomos įmo-
nės Kaune? Vėliau apsižiūrėta, 
kad reikia remti regionus – at-
sirado pramonės objektai Jona-
voje, Mažeikiuose, Alytuje ir t. t.

Lietuva, atkurta 1918 m., 
gyvavo, kūrė, džiaugėsi. Be-
veik visur skambėjo lietuviškas 
žodis, gatvių, įmonių pavadini-
mai buvo lietuviški, mažai buvo 
porų, kurias sudarytų lietuviai 
ir kitataučiai, o merginos ir mo-
terys gerbė savo gražiai skam-
bančias ir lietuvišką tapatybę 
pasaulyje skleidžiančias pavar-
des ir vardus.

Lietuvių tauta gyveno ir 
kūrė prisimindama savo atgimi-
mo dieną – Vasario 16-ąją, dir-
bo ir slapčia puoselėjo viltį tap-
ti laisva ir nepriklausoma. Vasa-
rio 16-oji – ne tik Lietuvos Ne-
priklausomybės atkūrimo die-
na. Tai diena, kurią be didvy-
riškų šauksmų, ultra patriotinių 
pasimėgavimų turėjo ir nešiojo 
kiekvienas savo širdyje, iš čia 
ir gimė 1990 metų Kovo 11-oji, 
kuri buvo sutikta garsiais ploji-
mais ne tik parlamento salėje, 
bet ir žmonių širdyse.

Nuo šios dienos mes savo 
valstybės, savo pačių likimą, 
kaip ir savo vaikų ir anūkų, de-
legavom demokratiškai išrink-
tiems savivaldybių Tarybų na-
riams, Seimo nariams ir jų su-
formuotoms valdymo struktū-
roms. Nusišalindami nuo savo 
valstybės valdymo manėme, 
kad valdžia dievo duota, nuo 
jos kontrolės perėjome į pa-
syvų stebėjimą, iš savo apo-
litišku balsavimu išrinktų me-
sijų burnų laukdami, kada jie 
nuo savo stalo pamaitins savo 
atliekomis.

Sausio 13-oji, Vasario 16-oji, 
Kovo 11-oji. O kas toliau?

KLIENTŲ APTARNAVIMO 
TARNYBA SIEKIA KUO 

GLAUDESNIO RYŠIO SU 
VARTOTOJU – VISAS 

PROBLEMAS SPRĘSTI ČIA 
IR DABAR

„Sunku apibrėžti keliais sa-
kiniais, – į klausimą, koks yra 
Klientų aptarnavimo tarny-
bos darbas, atsakė vadovė J. 
Šadlauskienė. – Visų pirma tai 
teikiamų paslaugų pardavimų 
(realizacijos) nuolatinė anali-
zė“. 

Pasak vadovės, skyriaus 
darbuotojai deda visas pastan-
gas, kad realizacija išliktų bent 
jau stabili ir turėtų tendenciją 
didėti. Tai pagrindinis tikslas. 
Visi kiti atliekami darbai – tai tik 
priemonės pagrindiniam tikslui 

įgyvendinti.
O pagrindiniai darbai tikslui 

įgyvendinti, vardino J. Šadlaus-
kienė, yra tokie: atsiskaity-
mų priežiūra ir kontrolė, su-
tarčių sudarymas ir atnaujini-
mas, skolų išieškojimas ikiteis-
mine ir teismine tvarka, teikia-
mų paslaugų atjungimas ir at-
naujinimas, apskaitos prietaisų 
metrologinės patikros priežiū-
ra ir jų keitimas pagal galiojimo 
laiką, apskaitos prietaisų tikri-
nimas ir deklaravimų priežiū-
ra bei analizė, bendradarbiavi-
mas su Jonavos rajono Viešo-
sios tvarkos skyriaus specialis-
tais dėl piktybinių vartotojų pa-
traukimo administracinėn atsa-
komybėn, mandagus ir profesi-
onalus bendravimas su varto-
tojais palaikant dalykišką ryšį 
telefonu ir kitomis priemonė-

mis iškilus neaiškumams ar ki-
tiems klausimams. 

„Klientų aptarnavimo tar-
nyba visada siekė ir sieks pa-
laikyti kuo glaudesnį ryšį su 
vartotoju. Visais įmanomais 
būdais stengiamės ir toliau 
stengsimės valdyti atsiskaity-
mų kontrolę, skolų priežiūrą. 
Malonu, kad dauguma vartoto-
jų jau įprato už paslaugas at-
siskaityti kas mėnesį, nevėluo-
ti deklaruoti apskaitos prietai-
sų rodmenų, visais iškilusiais 
klausimais atsakymų ieškoti 
mūsų tarnyboje“, – džiaugėsi 
UAB „Jonavos vandenys“ Kli-
entų aptarnavimo tarnybos va-
dovė J. Šadlauskienė abipu-
siai naudingu produktyviu ben-
dravimu tarp vartotojų ir įvai-
riapuses paslaugas teikiančios 
vandens tiekimo įmonės.

„Jonavos vandenų“ Klientų aptarnavimo tarnyba  
siekia kuo glaudesnio ryšio su vartotoju

Atkelta iš 5 psl.

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

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

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės
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MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ ANALIZĖ JONAVOS MIESTO DAUGIABUČIUOSE 
GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 2017 M. SAUSIO MĖN.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija
Užs. Nr. 3

Mokėjimų už šilumą vidurkis:  Daugiabučių namų – 1,04 €/m²
 Renovuotų namų – 0,65 €/m²
Vidutinė lauko oro temperatūra -3,7°C
Dienolaipsniai 673
Šilumos kaina gyventojams (su PVM) 51,99 €/MWh
Pastatų grupės pa-
gal šilumos suvar-
tojimą

Adresas Butų 
sk.

Šilumos suvar-
tojimas šildy-
mui

Mokėjimai už 
šilumą 1 m² 
ploto šildymui 
(su PVM)

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

1 PARKO G. 3 (renov.) 60 0,00757 0,39
2 ŽEIMIŲ TAKAS 3  (renov.) 75 0,00776 0,40
3 PANERIŲ G. 21 (renov.) 60 0,00790 0,41
4 KOSMONAUTŲ G. 20 (renov.) 60 0,00865 0,45
5 CHEMIKŲ G. 28  (renov.) 30 0,00943 0,49

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

1 CHEMIKŲ G. 112 30 0,01267 0,66
2 KOSMONAUTŲ G. 24 60 0,01424 0,74
3 SODŲ G. 50A 100 0,01458 0,76
4 LIETAVOS G. 29 80 0,01569 0,82
5 A.KULVIEČIO G. 5 45 0,01682 0,87

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

1 KOSMONAUTŲ G. 7 45 0,02047 1,06
2 LIETAVOS G. 19 50 0,02048 1,06
3 CHEMIKŲ G. 90 14 0,02049 1,07
4 VILTIES G. 31A 18 0,02055 1,07
5 A.KULVIEČIO G. 1 65 0,02064 1,07

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

1 RUKLIO G. 10 120 0,02652 1,38
2 MOKYKLOS G. 10 50 0,02679 1,39
3 GIRELĖS G. 2 18 0,02708 1,41
4 ŽEMAITĖS G. 20 36 0,02715 1,41
5 CHEMIKŲ G. 14 25 0,02969 1,54

Pagal sausio mėnesio sta-
tistiką: 266 įmonėms mokes-
tinės sumos gerokai sumažė-
jo, o 233 įmonėms – padidėjo, 
kai kurioms jų – labai ženkliai.

Aldona Skaisgirytė

Jonavos įmonės, vasa-
rio antroje pusėje gavusios 
sąskaitas, paskaičiuotas pa-
gal naujai nuo šių metų sau-
sio 1 d. įsigaliojusią dvinarę 
įmoką už komunalinių atlie-
kų surinkimą iš atliekų turėto-
jų bei atliekų tvarkymą ir pa-
mačiusios gerokai išaugusias 
mokėtinas sumas, prapliupo 
pykčio proveržiu: bendrovės 
„Jonavos paslaugos“ atliekų 
tvarkymo skyriaus darbuoto-
jas be paliovos atakavo skam-
bučiais, klausimais, aiškinosi, 
pyko, koneveikė, keikė. Kaip 
sako UAB „Jonavos paslau-
gos“ direktorius Edmundas 
Mulokas, ant atliekų skyriaus 
specialisčių išliejo visą susi-
kaupusią tulžį, darbuotojas 
kasdien privesdami iki aša-
rų ir streso, kai šios moterys 
niekuo dėtos.

NAUJA TVARKA 
ĮSIGALIOJO VISOJE 

ŠALYJE

„Skambina, rašo, ką čia su-
galvojot, kaip čia atsirado kito-
kie mokesčiai ir pan. Pikti ant 
mūsų bendrovės, ant savival-
dybės. Visų pirma tiek „Jona-
vos paslaugos“, tiek savivaldy-
bė mažiausiai kaltos“, – bandė 
susidariusią situaciją paaiškin-
ti Jonavos rajone komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų turė-
tojų ir jų tvarkymą administruo-
jančios bendrovės direktorius E. 
Mulokas.

Pasak jo, vadovaujantis LR 
Vyriausybės 2013 m. liepos 24 
d. nutarimu Nr. 711 patvirtinto-

mis Vietinės rinkliavos ar kitos 
įmokos už komunalinių atliekų 
surinkimą iš atliekų turėtojų ir 
atliekų tvarkymą dydžio nusta-
tymo taisyklėmis, kiekviena sa-
vivaldybė turėjo pasitvirtinti rin-
kliavos dydžio nustatymo me-
todiką ir, remiantis ja, nustatyti 
dvinarės įmokos už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų turė-
tojų ir atliekų tvarkymą dydžius, 
kuriuos privalu taikyti nuo 2017 
m. sausio 1 d.

„Jonavos rajono savivaldy-
bės administracija, kaip ir kitų 
Lietuvos rajonų savivaldybės, 
užsakė dvinarės įmokos už ko-
munalinių atliekų surinkimą ir 
tvarkymą įvedimo Jonavos ra-
jone galimybių studiją. Tokias 
mokslines studijas atlieka bene 
2–3 firmos Lietuvoje. Jos vienu 
metu beveik visoms šalies savi-
valdybėms ir rengė minėtas ga-
limybių studijas. Jonavai galimy-
bių studiją rengė UAB „Jostra“. 
Bendrovei atstovaujantys moks-
lininkai visus 2016 metus, rem-
damiesi tarptautine ir Lietuvos 
patirtimi, analizavo Jonavos ra-
jono savivaldybės komunalinių 
atliekų tvarkymo sistemą ir joje 
susidarančias sąnaudas, identi-
fikavo komunalinių atliekų tvar-
kymo apmokestinimo galimybes 
bei nustatė tinkamiausią apmo-
kėjimo už komunalinių atliekų 
tvarkymą apskaičiavimo spren-
dimą, kuris geriausiai įgyvendin-
tų pagrindinius atliekų tvarkymo 
principus, atitiktų teisinius bei 
socialinius-ekonominius reika-
lavimus“, – dėstė UAB „Jonavos 
paslaugos“ direktorius.

Jonavos rajono savivaldy-
bės taryba 2016 m. gruodžio 
22 d., remdamasi UAB „Jostra“ 
metodika ir paskaičiavimais, pri-
ėmė sprendimą nuo 2017 metų 
sausio 1 d. taikyti dvinarę įmo-
ką už komunalinių atliekų surin-
kimą iš atliekų turėtojų ir patvirti-
no Jonavos rajono savivaldybės 

dvinarės įmokos už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų turė-
tojų ir atliekų tvarkymą dydžius. 
Taryba šiuo sprendimu įtvirti-
no atliekų surinkimo ir tvarkymo 
kainą, kurią sudaro – pastovio-
ji ir kintamoji dedamoji. Už nau-
jos tvarkos taikymą atsakingas 
savivaldybės komunalinių atlie-
kų tvarkymo sistemos administ-
ratorius – t. y. UAB „Jonavos pa-
slaugos“.

GYVENTOJAMS ATLIEKŲ 
TVARKYMAS NETURĖTŲ 

BRANGTI
Gyventojams pastovioji de-

damoji skaičiuojama nuo ne-
kilnojamojo turto vienetų skai-
čiaus, o kintamoji dedamoji ski-
riasi: daugiabučių namų savi-
ninkams skaičiuojama nuo gy-
ventojų skaičiaus, o individualių 
namų savininkams nuo išpilamų 
konteinerių dažnumo. Jei indivi-
dualaus namo savininkas neturi 
konteineriuko, tuomet kintamoji 
dedamoji skaičiuojama nuo gy-
ventojų skaičiaus.

Kaip pastebi E. Mulokas, 
pagal naująją skaičiavimo me-
todiką, didžiajai daliai gyvento-
jų atliekų tvarkymo kaina atpi-
go. Brangiau mokės individu-
alių namų savininkai, kuriems 
atliekos tvarkomos vieną kar-
tą per mėnesį. Anot jo, kas turi 
daugiau atliekų, neverta steng-
tis jas vežti tik kartą per mėne-
sį, vežant du kartus, už antrąjį 
kartą prisideda daug mažesnis 
mokestis, paslauga pabrangsta 
labai nežymiai.

Vadovas atkreipė dėme-
sį, kad visi Jonavos rajono sa-
vivaldybės kaimiškų seniūnijų 
gyventojai turi galimybę atlie-
kas tvarkyti kas antrą savaitę, 
tik dėl to reikia kreiptis į UAB 
„Jonavos paslaugos“ atliekų 
tvarkymo skyrių.

„Dėl gyventojų mokesčių už 
atliekas pagal naująją skaičia-

vimo metodiką analizės dar ne-
turime. Bet iš karto kreipėme 
labai didelį dėmesį, kad mokes-
čiai gyventojams nebrangtų“, – 
sakė E. Mulokas. 

ĮMONĖMS PABRANGO DĖL 
TURIMŲ NEKILNOJAMOJO 

TURTO PLOTŲ
„Apmokestinant įmones, 

buvo galimybė pastoviąją dalį 
skaičiuoti pagal tris variantus: 
nekilnojamojo turto vienetas, 
darbuotojų skaičius arba nekil-
nojamojo turto plotas. Skaičiuo-
ti pagal nekilnojamojo turto vie-
netą – rengėjų iškart buvo at-
mesta, kadangi, anot jų, pasto-
vioji dalis būtų vienoda tiek di-
džiulei gamyklai, tiek kioske-
liui. Pagal darbuotojų skaičių? 
Kas mums, girdi, duotų tikslius 
duomenis, kas juos kas mėne-
sį tikslintų ir kaip mes galėtume 
visa tai patikrinti? Galimybių 
studijos rengėjų teikimu buvo 
patvirtintas trečiasis variantas 
– nekilnojamojo turto plotas, 
kuris yra realiai apčiuopiamas, 
iš Registrų centro galima gau-
ti tikslius duomenis“, – spren-
dimo priešistorę atskleidė UAB 
„Jonavos paslaugos“ direkto-
rius E. Mulokas.

Be to, nekilnojamojo turto 
objektai buvo suskirstyti į ka-
tegorijas: prekybos, paslaugų, 
maitinimo, transporto, gamy-
bos, pramonės, sandėliavimo, 
garažų, mokslo, gydymo ir t.t. 
Iš viso 19 kategorijų, kurių kie-
kvienai taikomi skirtingi dvina-
rės įmokos tarifai.

„Tai yra iš esmės visiškai 
nauja sistema, negu buvo iki 
šiol. Todėl įmonės, gavusios 
PVM sąskaitas faktūras už ko-
munalines atliekas, sutvarkytas 
per sausio mėnesį, su pasikei-
tusiais skaičiais, labai emocin-
gai reagavo. Pagal sausio mė-
nesio statistiką: 266 įmonėms 
mokestinės sumos gerokai su-
mažėjo, o 233 įmonėms – padi-
dėjo, kai kurioms jų – labai žen-
kliai. Aišku, kuriems sumažė-
jo, tie nepyksta, bet tiems, kam 
padidėjo, labai įniršę. 

Kaina padidėjo dėl didelių 
nekilnojamojo turto plotų. Daž-
nai šie plotai būna išnuomoti 
kitiems juridiniams asmenims. 
Nuomojančios patalpas įmo-
nės turėtų iš savo nuomininkų 
išsireikalauti mokesčius už ko-
munalinių atliekų sutvarkymą, – 
patarė už naujos tvarkos taiky-
mą atsakingos administruojan-
čios bendrovės direktorius E. 
Mulokas.

NUSTATYTA TVARKA 
– MUMS PRIVALU JĄ 

VYKDYTI
„Iš įmonių vadovų dėl dide-

lių kainų už paslaugas sulau-
kiame labai daug piktų skam-
bučių. Visų prašom kantrybės ir 
supratimo. Primenu, kad UAB 
„Jonavos paslaugos“ vadybi-
ninkė vadovaujasi Jonavos ra-
jono tarybos sprendimu ir nekil-
nojamojo turto registro duome-
nimis. 

Sunku pasakyti, ar logiška, 
ar ne naujoji tvarka, ar taip turė-
tų būti, ar kitaip. Mokytojų ir kri-
tikų daug. Dabar yra tokia nu-
statyta tvarka ir mums ją priva-
lu vykdyti.

Kai buvo rengiama galimy-
bių studija, Tarybos sprendi-
mas, mes prašėme, kad bendra 
suma, gaunama už komunali-

nių atliekų surinkimą ir jų tvar-
kymą, nedidėtų. Nebuvo šios 
naujos tvarkos įdiegimo tikslas 
– pabranginti mokesčius.

Tačiau tai visiškai nauja, 
analogų neturinti sistema Lietu-
voje. Ji visiškai nauja tiek ren-
gėjams, tiek mums, vykdyto-
jams. Galbūt ne viską iš anksto 
buvo galima numatyti ir įvertin-
ti. Jau turime pateiktų už sausio 
mėnesį sąskaitų, apskaičiuotų 
pagal naująją tvarką, duome-
nis. Juos pateikėme ir metodi-
kos rengėjams. Dabar kartu su 
jais ir savivaldybės administra-
cijos, kaip užsakovo, atsakin-
gais specialistais analizuojame 
gautus duomenis. Jei analizė 
padiktuos svarių argumentų ir 
motyvų, bus, matyt, reikalinga 
rengėjams grįžti prie metodikos 
tobulinimo“, – sakė UAB „Jona-
vos paslaugos“ direktorius.

Be to, jis atkreipė įmonių sa-
vininkų ir valdytojų dėmesį, kad 
pagal Jonavos rajono savival-
dybės tarybos patvirtintą dvi-
narės įmokos už komunalinių 
atliekų surinkimą iš atliekų turė-
tojų ir tvarkymą taikymo aprašą 
nustatyta tvarka galima tikslinti 
nekilnojamojo turto paskirtį, ne-
kilnojamojo turto objekto tinka-
mumą naudoti. UAB „Jonavos 
paslaugos“ interneto tinklapy-
je skyriuje „Atliekų tvarkymas“ 
yra paviešintas Jonavos rajono 
savivaldybės dvinarės įmokos 
(DVĮ) už komunalinių atliekų 
surinkimą iš atliekų turėtojų ir 
tvarkymą taikymo tvarkos apra-
šas bei deklaracijos http://www.
jonavospaslaugos.lt/2015-05-
17-06-55-14/atlieku-tvarkymas/
item/429-jonavos-rajono-savi-
valdybes-dvinares-imokos-dvi-
uz-komunaliniu-atlieku-surinki-
ma-is-atlieku-turetoju-ir-tvarky-
ma-taikymo-tvarkos-aprasas .

„Prašome įmonių atsto-
vus tikslinti nekilnojamojo tur-
to objektų duomenis elektroni-
niu laišku, adresu lina@jona-
vospaslaugos.lt arba užpildytas 
deklaracijas ir pridedamų doku-
mentų kopijas atnešti UAB „Jo-
navos paslaugos“ sekretorei, 
adresu Klaipėdos g. 17, Jona-
va“, – kvietė pasinaudoti gali-
mybe komunalinių atliekų tvar-
kymo sistemos administrato-
rius – UAB „Jonavos paslau-
gos“ direktorius E. Mulokas.

Atliekų tvarkymo skyriui 
galima skambinti ir tel. 8 349 
64817

UAB „Jonavos paslaugos“ 
administracija sulaukia gyven-
tojų nepasitenkinimo, kad atlie-
kų tvarkymo skyriaus darbuoto-
jams neįmanoma prisiskambin-
ti telefono numeriu 8 349 53689 
dėl užimtos ryšio linijos. Atliekų 
tvarkymo skyriaus darbuoto-
jams galima skambinti ir nau-
ju laidinio ryšio numeriu 8 349 
64817. Visi darbuotojų kontak-
tiniai numeriai paskelbti UAB 
„Jonavos paslaugos“ interneto 
tinklapyje  http://www.jonavos-
paslaugos.lt/kontaktai/atlieku-
tvarkymo-skyrius .

Darbo laikas: pirmadie-
nį – ketvirtadienį nuo 7:00 
iki 16:00 val. (pietų pertrau-
ka 11:00 – 11:45 val.), penkta-
dienį – nuo 7:00 iki 14:00 val., 
prieš šventes – nuo 7:00 iki 
13:45 val. be pietų pertrau-
kos. 

Užs. Nr. 4

Gautos sąskaitos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą: 
vieniems sukėlė pyktį, kitiems – džiaugsmą
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SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

KELEIVINIŲ
MIKROAUTOBUSŲ

NUOMA
15; 20; 23 vietų

Tel:. 8 656 24178;
 8 685 85985

info@autorider.lt
www.autorider.lt

   Priimami 
individualūs užsakymai.
Tel. 8-672 62340, www.yka.lt

I-V-8.30-15.30 val.;VI-8-13 val.

Prekiauja kietaisiais, 
minkštaisiais baldais ir  

čiužiniais

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

Tel. 8 601 30865.

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

Klientų dėmesiui!
Iš Prezidento g. 3 persikėlėme į naujas patalpas, 

esančias 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.

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

Baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? Autoservisas viską 
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus. 

  

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

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

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

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

info@joneda.lt

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

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

 

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

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

 
          Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Vasario 27 d. 16:00 val. popietinė grupė    
                                                                                Vasario 27d. 18:00 val. vakarinė grupė   
          Kursų kaina šiuo metu: 279 €  (teorija 40 ak. val. ir praktinis vairavimas 30 ak. val.) 
                                                   279 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE) 
         Naujos BE/ C, CE/ D kat. grupės registruojamos nuo: Vasario 27 d. 19:30 val. vakarinė grupė 
            Kursų kaina šiuo metu: 194 €/ 264 €/ 274 €  (teorija ir praktinis vairavimas) 
        

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

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

           REIKALAVIMĄ (-US).                                                                               jonava@rigveda.lt 
   Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 69 € (5 mok. val.).                
   SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELĘ: 
   Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 2 ak. val. – 5 €. 
   Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į Mūsų filialą. 

         
Grupės organizuojamos nuolat!  LAUKIAME JŪSŲ ! 

 

 

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

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

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

Tel. 8 699 34 063

 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas (CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t).
 Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas (CR  Commonrail sistemos).
 Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).

 Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).
 Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos, transmisijos, vairavimo mechanizmo).

ŽIBINTŲ POLIRAVIMAS!

Variklio alyvos keitimas nemokamai, 
perkant alyvą ir filtrą pas mus

PARDUOTUVĖ-KOMISAS
Prezidento g.3 

(buvęs „buitinis“, 3 aukštas).
Priimamos įvairios prekės 

iš gyventojų 
(geros išvaizdos)

Prekiaujame naujomis pre-
kėmis.

Darbo laikas: 
I – 9.30 – 17 val.

GAMINU BALDUS
spintas su slankiosiomis 

durimis,
sekcijas, komodas ir kt.  

korpusinius baldus
PAGAL UŽSAKYMUS.
Tel. 8 654 91479

PARDUODU MALKAS
(mažiausiai - 20 m3).

Perku mišką.
Tel. 8 601 30865

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

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

Parduodu vaikišką vežimėlį (itališkas, 3 dalių, 
pilkas). Tel. 8 618 05582. Skambinti 18-20 val.

PARDUODA
automatinius INKUBATORIUS, MALŪNUS, TRAIŠKYTUVUS, 

GRANULIATORIUS, STAKLES, MOTOBLOKUS, ŠILTNAMIUS, 
ALIEJAUS PRESUS, AUTOKLAVUS. Garantija, atvežame. 

Tel. 8 643 85 888, www.VisiMalunai.lt

http://jonavos-it-paslaugos.eu

8 677 92281 
KOMPIUTERIAI

SERVISAS
PASLAUGOS

JONAVOS KULTŪROS CENTRAS 
KVIEČIA!

AIKŠTĖJE UŽ KULTŪROS 
CENTRO

Vasario 28 d. – Užgavėnių 
šventė. Nemokamai.

• 17.30 val. – persirengėlių ei-
tynės „Persirengėlių spacierius“ 
(nuo Karių kapinių iki šventės vie-
tos).

• 18 val. – Užgavėnių balaga-
nas „Ubagų kermošius“.

Visą vakarą: šėlionės, zylio-
nės, „mandravonės“ su „balaga-
no pravadnykais“, „Jonės“ ir „Ais-
vos“ muzikantais bei dainininkais.

MAŽOJI SALĖ
Vasario 24 d. 18 val. – klasiki-

nių ir Lotynų Amerikos šokių va-
karas-pamoka. Nemokamai.

Vasario 26 d. 17 val. – Juozo 
Miltinio dramos teatro dviejų dalių 
komedija „Moterims ir jų vyrams“. 
Rež. Ligita Kondrotaitė. Bilieto kai-
na 7 Eur.

Kovo 9 d. 18 val. – teatralizuo-
tas atlikėjos Laisvos koncertas 

„Taip, aš tokia!”. Bilieto kaina 8 
Eur, koncerto dieną – 10 Eur.

Kovo 15 d. 18 val. – Sasha 
Song koncertas. Bilieto kaina 5 
Eur.

MENO GALERIJA
Vasario 24 d. 18 val. – Vilniaus 

dailės akademijos studentų grafikos 
darbų parodos „Žinutė-sąsajos“ 
atidarymas. Nemokamai.

Kovo 2 d. 11 val. – Lietuvos 
moksleivių-liaudies atlikėjų konkur-
so „Tramtatulis“ vietinis turas. Ne-
mokamai.

KITI RENGINIAI 
Vasario 27 d. 16.30 val. – mo-

delių atranka (Kultūros centro fojė).
Kiekvieną sekmadienį 16 val. 

– šokių vakarai vyresniojo amžiaus 
žmonėms (Kultūros centro fojė).

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS 
KVIEČIA

Kovo 1 d. 13 ir 16 val. – Kny-
gos pristatymas ir diskusijų popie-
tė „Palestina: laisvė yra labai gra-
ži“. Dalyvauja knygos autorė, žur-
nalistė Giedrė Steikūnaitė ir visuo-
meninio judėjimo „Solidarūs su Pa-
lestina“ įkūrėja Gabrielė Tervidytė.

Kas? Kur? Kada?


