Socialdemokratai Jonavoje

• Mindaugas Sinkevičius

Mindaugas
Sinkevičius:
kandidatų sąrašas
ir balsavimo
pavyzdys!

• Eugenijus Sabutis

Eugenijus
Sabutis: Jonavoje
noriu ir pasenti!

2-3 p.

Mindaugas Sinkevičius,
g. 1984-06-20,
Kandidatas į merus, nr. sąraše – 1

P

olitinei rinkimų kampanijai lėtai įsibėgėjant,
tenka pastebėti kai kurių politikierių pareiškimus
(būtent politikierių, nes, kaip
taisyklė, tai žmonės, dar neragavę politiko duonos, bet
itin besireiškiantys ir jos siekiantys). Dažnai dėl patirties
trūkumo ar idėjų stokos jie
dėmesį į save bando atkreipti
hiperbolizuodami smulkiausias problemas ir, suprantama, skirdami daug savo laiko valdžios kritikai. Savaime
tai nėra blogai, nes kiekvienas, ypač rinkimų kampanijos metu, veikia taip, kaip atrodo tinkamas, ir savitai bando atrasti kelią į rinkėjo širdį
bei tikslinę auditoriją. Tačiau
įdomiai ir gal kiek kurioziškai
man atrodo kai kurių kandidatų šūkiai socialiniuose tinkluose apie didesnį demokratijos siekį.
Kitaip tariant, akivaizdu, kad
turėsime kandidatų – demokratijos šauklių, kurie sėkmės atveju rajoną demokratizuos (kad ir
ką tai galėtų reikšti!). Dar keisčiau, kai apie didesnę demokratiją kalba ne kas kitas, o Ruklos
seniūnas!
Kur jau kur, bet demokratija
Rukloje tiesiog „klesti“. O apie
vietinės demokratijos atmainą,
savu laiku dirbant meru, ne kartą teko girdėti iš priėmime apsilankiusių seniūnijos gyventojų.
Keli metai prabėgo, gal laikai ir
žmonės pasikeitė? Ir aš svarstau,
gal reiktų Ruklos gyventojų apklausą padaryti apie demokratiją seniūnijoje, na, kaip gerojo pavyzdžio, iš kurio galėtume pasimokyti. Bet, žiūrėk, dar ims koks
hakeris ir pribalsuos apklausoje
ne taip, kaip reikia. Juk kartą jau
„pribalsavo“ už seniūną, tad kas
galėtų paneigti, kad situacija nesikartos... Matyt, taip jau būna
su tais šaukliais – garsiai šaukia,

www.lsdpjonava.lt

lsdpjonava@gmail.com

Jonavos pokyčiai – akivaizdūs!
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Mindaugas Sinkevičius:
daugiau demokratijos arba
politinė amnezija

Dar daugiau - asmeniškai esu
100% tikras, kad būtent kelių,
o ne vienos partijos formuojama rajono politika ir lėmė tai,
kaip rajonas ir Jonava atrodo dabar. Būtent keturių partijų dauguma, diskusijos, skirtingi žmonės, skirtingi matymai leido priimti optimaliausius sprendimus.
Taip, ne visais klausimais būdavo
sutarimas, bet aš kalbu apie 4 metų darbo perspektyvą, o ne atskirus epizodus, kuriais neretai bandoma manipuliuoti. Tad, įvertinus pastaruosius metus ne visada
meilėje, bet ir tikrai ne varge, galiu pasakyti, kad veikėme ir demokratiškai, ir atsakingai.

prastai girdi, o juk seniūnijos gyventojai tikrai turi ką pasakyti...
Ir dar šiek tiek apie demokratiją. Retrospektyviai grįžtu atgal
į 2015 metus bei ką tik pasibaigusius savivaldos ir mero rinkimus. Po didžiulio gyventojų pasitikėjimo man pasiekus pergalę mero rinkimuose, o socialdemokratams iškovojus 14 mandatų taryboje, turėdami užtektiną
daugumą, socialdemokratai vienui vieni tikrai galėjo kitų partijų
atstovams pamoti rankele ar net
parodyti kokią kitą kombinaciją
ir tėkšti – „rajoną valdysime mes
vieni, mums kitų pagalbos nereikia“. Bet anuomet – 2015 metais taip nenutiko. Priešingai.
Galbūt ne visiems žinoma, bet
Jonavoje turime veikiančią koalicinę, būtent koalicinę, valdžią iš
keturių skirtingų partijų atstovų: socialdemokratų, Tėvynės

sąjungos – krikščionių demokratų, Valstiečių-žaliųjų bei Tvarkos
ir teisingumo. Taip, gyventojams
labiausiai matomi asmenys – meras, mero pavaduotojas yra socialdemokratai, bet kolegos iš kitų
partijų vadovauja komitetams,
yra savivaldybės įmonių stebė-

tojų tarybų pirmininkai. Apskritai galiu tik pasidžiaugti, jog,
priešingai nei kituose rajonuose,
kur nuolat verda intrigos ir vyksta „Santa Barbaros“ verti vietos
politikos mūšiai, mes galime pasigirti susiklausymu ir sklandžiu
bendru darbu.

O partneriams valdžioje, kurie pelnytai su socialdemokratais gali dalintis nuveiktų darbų
garbe bei apgailestauti dėl padarytų klaidų (juk nežaisime žaidimo „geri darbai mūsų, klaidos
jūsų“?), manyčiau, reiktų apsičiupinėt, ar nepramigo 4 kadencijos
metelių, jeigu dabar, prieš rinkimus, pasigenda demokratijos.
Kitaip teks prisiminti dar vieną
TV ekranų personažą, kuris smagiai dalyvavo draugų kompanijoje, „prirašymą“ darė, o jau vėliau
„nepažįsta tų draugų“. Ir ar neištiks kolegų tokia pati amnezija –
keturi metai koalicijoje kartu, o
rinkimų įkarštyje – nepažįstu tų
draugų (koalicijos partnerių)?

Su gimtadieniu, Lietuva!
Laisvė, viltis, tikėjimas gėrio ir drąsos pergale tegul niekuomet neapleidžia nei
vieno iš mūsų! Vieningi, susitelkę, mylintis savo šalį ir įkvėpti jos didingumo
ženkime į priekį tvirtai siekdami kilnių ir Lietuvą kuriančių tikslų.
Vasario 16- osios proga Jus sveikina Jonavos socialdemokratai
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okybiškus baldus gaminanti uždaroji akcinė
bendrovė „Baldai Jums“,
savo veiklą pradėjusi 1994
metais, gerai žinoma ne tik
mūsų krašte, bet ir Vakarų
Europoje. Visą šį laikotarpį
įmonei vadovauja socialdemokratas Alfonsas Meškauskas, nuo 1997-ųjų visas kadencijas išrenkamas į rajono
Savivaldybės tarybą. Kas lemia sėkmę versle ir politinėje arenoje, artėjant savivaldos rinkimams, kalbamės su
patirtį turinčiu politiku, kandidatuojančiu į 2019–2023 m.
tarybos narius.
Pirmieji žingsniai
Šiandien ne vienas jonavietis
pavydžiai žvelgia į UAB „Baldai
Jums“ sėkmingus pasiekimus, bet
retas kuris pagalvoja apie šio verslo
sunkią ir ganėtinai rizikingą pradžią. Pirmąją patirtį baldų gamybos srityje A. Meškauskas įgijo
dirbdamas daugeliui jau primirštoje VĮ „Jonavos baldai“. Tuomet
įmonės vadovybė atkreipė dėmesį
į šio žmogaus sugebėjimus, supratingas bei perspektyvias įžvalgas
ir patikėjo jam pagrindinio cecho,
gaminusio produkciją eksportui,
vadovo pareigas. Tačiau istoriniai
įvykiai pakeitė veikusių „Jonavos
baldų“ situaciją – atsirado teigiama terpė kurti savo verslą.

Verslas

Žmogus, Jonavai
sukūręs 400
darbo vietų
jos verslo apdovanojimuose įteikta nominacija „Už tvarią plėtrą“,
o Lietuvos ūkio ministerija Jonavoje veikiančią įmonę paskatino
„Už sėkmingą Europos Sąjungos
projektą regione“. Prieš porą metų bendrovei suteiktas „Žaliausios
įmonės Lietuvoje“ vardas, Socialinės apsaugos ir darbo ministerija
skyrė „Metų darbovietės“ nominaciją ir apdovanojo „Už pasiekimus neįgaliųjų integracijos srityje“. Jonavos rajono savivaldybė du
kartus pagerbė „Krištolinės gulbės“ ir tris kartus „Šviesos bokšto“ apdovanojimais. Visus paskatinimus sunku ir išvardyti. Įmonei
suteikti FSC ir AEO sertifikatai.

Už sumanumą, naujų idėjų įgyvendinimą, organizuojant ir plečiant bendrovės veiklą bei gerus

są turinčius žmones. UAB „Baldai Jums“ darbuotojų kolektyve
galima sutikti ne tiktai lietuvių,
bet ir rusų, lenkų, gruzinų, afganistaniečių, sirų.
„Mes laikomės įmonėje patvirtintų socialinės atsakomybės
santykių su darbuotojais principų – geriname jų darbo sąlygas,
sudarydami galimybę ne tik fiziniam, bet ir psichologiniam poilsiui, – dalijasi patirtimi kandidatas į rajono Savivaldybės tarybą A. Meškauskas. – Gamybinėse patalpose įrengti kavos aparatai, visi darbuotojai aprūpinti būtinomis apsaugos priemonėmis,
suteikiamos pertraukos poilsiui.
Tie, kurie anksčiau ateina dirbti į
pamainą ar baigę darbo laiką neskuba namo, laisvalaikį gali pra-

na – šveicariškas vardinis laikrodis. Mūsų įmonės administracija
rūpinasi bendruomenės nariais ir
visos Jonavos gyvenimu – remia
įvairius kultūrinius renginius savo produkcija ar perveda finansinių lėšų jiems organizuoti.“
Svarbiausia – atsakomybė
Būdamas labai užimtas žmogus, puoselėjantis baldų gamybos
verslą, A. Meškauskas aktyviai dalyvauja politinėje veikloje, sprendžiant Jonavai aktualius klausimus. Socialdemokratų partijai
priklausantis politikas turi gyventojų pasitikėjimą – nuo 1997ųjų jis išrenkamas rajono Savivaldybės tarybos nariu. UAB „Baldai
Jums“ generalinis direktorius, gavęs rajono valdžios mandatą, va-

daugelis kreipiasi į mane – dalijasi savo abejonėmis, prašo pagalbos
ar patarimo. Jeigu rinkėjai balsuos
už mane, atiduosiu visas jėgas tam,
kad jų lūkesčiai būtų patenkinti“,
– atvirai sako kandidatas į Savivaldybės tarybą.
Patyręs politikas įsitikinęs, kad
sumaniai atstovauti jonaviečiams
gali tik tas, kuris įsipareigoja kelti gyvenimo gerovę, jaučia didelę
atsakomybę, turi žinių, yra principingas ir siekia ne savo interesų,
bet dirba visų žmonių labui.
„Rajono reikalai – tai tarsi didelė įmonė, kurios ūkį privalo tvarkyti patirtį turinčios asmenybės.
Todėl rinkėjai turėtų apgalvoti,
kam atiduos savo balsą – ar tam,
kuris nemato toliau savo kiemo, ar
tam, kuris savo veikla kuria pridedamąją vertę viso rajono gerovei
kelti“, – priduria A. Meškauskas.
Rinkėjų rankose
Tarybos narys neslepia – į rajono valdžią mėgina patekti įvairių
pažiūrų piliečių, nesuvokiančių,
koks darbas jų laukia. A. Meškausko nuomone, rinkėjai turėtų
susipažinti su kandidatų biografijomis, parodančiomis jų ištikimybę šeimai, partijai ir t. t.
„Asmenys, dėl įvairių priežasčių
bėgiojantys iš vienos partijos į kitą,
neturi savo ideologinių įsitikinimų, nes juos keičia. Sunku suprasti, kaip jie gali atstovauti vienai ar
kitai politinei jėgai? Nepastovumas – didelė bėda. O rinkimai –
gyventojų pasirinkimas, pasitikėjimas ir garantija, kad išrinktieji
sugebės išspręsti sudėtingas problemas, taps atsakingi už teigiamus pokyčius“, – primena kandidatas A. Meškauskas.

1994-aisiais įregistruota uždaroji akcinė bendrovė „Baldai
Jums“ veiklą pradėjo nuo vieno cecho. A. Meškauskas neslepia: „Buvo labai sudėtingų situacijų, stigo
patirties, reikėjo žinių valdymo,
finansų, marketingo, darbo organizavimo srityse. Visus sunkumus
privalėjome išgyventi ir įveikti“, –
prisimindamas ketvirtadalį amžiaus siekiančius įvykius sako A.
Meškauskas.
Sumanaus vadovavimo, drąsių projektų ir užsispyrimo dėka
UAB „Baldai Jums“ veikla plėtėsi,
nauja įranga ir tobulinamos technologijos kėlė produkcijos kokybę.
Šiuo metu „Baldai Jums“ yra stambi baldų gamintoja, 98 proc. savo
produkcijos, kurią gamina daugiau kaip 400 darbuotojų, eksportuojanti į Vakarų Europos šalis.

rezultatus, A. Meškauskas įvertintas Nusipelniusio Lietuvos pramonės darbuotojo Garbės ženklu, „Profesijos riterio“ ženklu,
Trečio laipsnio „Darbo žvaigžde“,
LR Seimo pirmininko, Premjero,
ūkio ministro padėkomis, asociacijos „Lietuvos mediena“ Garbės
ženklu ir t. t.

Įvertinimų gausa

Darbuotojų gerovei

Per visą veiklos laikotarpį bendrovė pelnė daugybę apdovanojimų. UAB „Baldai Jums“ pripažinta stabiliausiai dirbančia baldų
gamybos įmone, Lietuvos muitinė
jai suteikė patikimo asmens statusą, SODROS fondo valdyba apdovanojo padėkos raštu, jai skirtas
„Lietuvos eksporto prizas“, Švedi-

Įmonės patrauklumą didina
naujų darbo vietų kūrimas – tai
vienas svarbiausių kriterijų Jonavoje šiais nedarbo laikais. Kiekvienais metais bendrovė investuoja
nemažą sumą lėšų į tai, kad būtų
įrengta darbo vietų neįgaliems asmenims. Pastaraisiais metais įmonė įdarbino šešis pabėgėlio statu-

leisti krepšinio aikštelėje įmonės
teritorijoje arba išmėginti akies ir
rankos taiklumą prie biliardo stalų. Kiekvienas darbuotojas turi galimybę pasirinkti, kurioje pamainoje jam patogiau dirbti, pirmenybę teikiame asmenims, turintiems
mažų vaikų. Kiekviename padalinyje įrengėme laiškų dėžutes, į kurias žmonės skatinami įmesti savo pasiūlymus, pageidavimus ar
skundus. Žmonės, važinėjantys
į darbą dviračiais, savo transporto priemones saugiai gali palikti aikštelėje su specialiais stovais,
jiems įmonė padovanojo šalmus
ir liemenes. Kiekvienų metų vasarą paskatiname geriausius darbuotojus įvairiomis dovanomis, vienam įteikiama vertingiausia dova-

dovavo Miesto reikalų ir Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros komitetams, padėjo išspręsti ne vieną
Jonavai opią problemą.
„Tarybos nario mandatas man
nėra tikslas. Mano siekis – atstovauti rinkėjams, būti aktyviam,
išsakyti savo poziciją, priimant
sprendimus, kurie pagerintų rajono bendruomenės gyvenimą. Prisipažinsiu – esu ganėtinai tiesus ir
atviras žmogus, nemėgstantis beprasmių išvedžiojimų ir kitų kolegų žeminimo. Bendraudamas su
rajono gyventojais, kalbėdamasis
su įmonės „Baldai Jums“ darbuotojais, išgirstu įvairių nuomonių ir
įsiklausau į jas. Per kelias kadencijas supratau, kad žmonės manimi
pasitiki, kad esu jiems reikalingas,

Šveicarijos gyvenvietėje su žmona Nijole gyvenantis socialdemokratas turi inžinieriaus-mechaniko specialybę, įgytą Lietuvos
žemės ūkio akademijoje (dabar
Aleksandro Stulginskio universitetas), o studijos Kauno technologijos universitete jam suteikė vadybos magistrą. A. Meškauskas yra
išrinktas Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo
Tarybos pirmininku.
Kandidato gyvenimo credo nesikeičia: „Po gulinčiu akmeniu
vanduo neteka“. „Judėjimas, teisingų sprendimų ieškojimas, kolegialus darbas ir drąsios idėjos –
Jonavos socialdemokratų programos įgyvendinimo pagrindas“, –
akcentuoja jis.

Susisiekimas ir saugumas keliuose

„

Erlandas Andrejevas,
g. 1985-06-20,
Numeris sąraše – 4

Tikroji garbė – tai pasiryžimas visur ir visada daryti tai, kas naudinga daugumai žmonių“, –
yra pasakęs JAV politinis veikėjas Bendžaminas Franklinas. Tuo, manau, turėtų vadovautis kiekvienas politikas, ir prieš žadėdamas, pasverti visus „už“ bei „prieš“.
Tai, ką mes, socialdemokratai, planuojame įgyvendinti, yra pasverta, pamatuota,
realu ir reikalinga žmonėms.
Kaimas, ypač vasarą, dūsta nuo
dulkių. Seniūnijose asfaltuojamos gatvės, kelių atkarpos. Čia
sustoti neketiname: bus tęsiami
seniūnijoms priklausančių rajono kelių asfaltavimo darbai. Jau
yra sudarytas prioritetinių darbų sąrašas, bus naudojamos tiek
rajono biudžeto, tiek Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos.
Be jokios abejonės, neliks pamirštas ir miestas.
Vieni didžiausių planuojamų
darbų seniūnijose – kapitaliniai
gatvių ir kelių remontai. Šilų seniūnijoje – Šilų k. Lukšių g. bei
Jaugeliškių k. Nuokalnės gatvės;
Užusalių seniūnijoje – Šešuvos
k. Kalkinės g.; Bukonių seniūnijoje – Širvių k. Madlinavos g.;
Žeimių seniūnijoje – Palankesių
k. Dvaro g.; Kulvos seniūnijoje –
Kulvos k. Kaštonų gatvės kapitalinis remontas; kelių – Keižonių
dvaras-Keižonių kapinės (Dienovidžių g.) bei Šveicarija-Gaižiūnų
geležinkelio stotis (vietinės reikšmės kelias Šveicarija-MeškoniaiGaižiūnai) – kapitalinis remontas; neapleisime ir kitų gatvių bei
kelių: bus skiriamos lėšos jų priežiūrai.
Atsiliepiame į rajono teritorijoje esančių sodininkų bendrijų gyventojų, kitų bendrijų narių prašymus dėl prastos sodų kelių būklės. Bendrijose daugėja pastovių
gyventojų, vyksta statybos, inten-
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Tuščiais pažadais
nesišvaistome ir
nesišvaistėme
syvėja transporto judėjimas, tad
žmonės, būdami mokesčių mokėtojais, turi teisę reikalauti, jog
valstybė ir savivaldybė prisidėtų
prie sodininkų bendrijų kelių ir
kitos infrastruktūros priežiūros
bei remonto. Mūsų rajone yra
įregistruotos net 42 sodininkų
bendrijos.
Kol Lietuvos savivaldybėse, Vyriausybėje ir LR Seime dėl sodininkų bendrijų kelių perdavimo
savivaldybėms vyksta diskusijos,
mes, suprasdami minėtų kelių
svarbą žmonėms, žadame prisidėti prie rajone esančių sodininkų bendrijų kelių ir kitos infrastruktūros įrengimo, priežiūros
bei remonto: inicijuosime Sodų
bendrijų kelių tvarkymo programą, pirmenybę teikdami miesto teritorijoje veikiančioms sodų
bendrijoms.
Dar vienas tikslas – užtikrinti,
kad Jonavos aplinkkelis taptų realybe. Tam jau buvo skirti ne vieneri metai, tad Jonavos pietrytinio aplinkkelio (A6 kelio pratęsimo) tiesimo planai su 18 mln. eurų vertės projektu negali būti pamiršti. Tuo labiau, kad valstybė
jau investavo išpirkdama žemę,
o vairuotojai piko metu yra priversti stovėti spūstyje. Dirbsime,
įtikinėsime, reikalausime, kviesime ekspertus, diskutuosime ir su
Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos ieškosime bendro sprendimo.
Vis intensyvėjantis automobilių srautas mūsų mieste reikalauja
naujų įžvalgų kaip pagerinti eismo saugumą. Džiaugiuosi, kad
pasiteisino laikinoji žiedinė sankryža Žemaitės - P. Vaičiūno gatvėse. Todėl ne tik čia įrengsime
kokybišką žiedinę sankryžą, bet
ir analogišką – Žeimių-Vasario
16-osios gatvėse.
Jonavos rajono gyventojai aktyviai rinko ir išsirinko Žeimių

gatvėje pėsčiųjų ir dviračių tilto,
sujungsiančio Kosmonautų mikrorajoną su Jonavos sporto arena, projektą. Mes įsipareigojame,
kad šis statinys taptų realybe. Jonavos gyventojai ir miesto svečiai
galės saugiau pasiekti ne tik sporto areną, bet ir Lietavos stadioną,
vis labiau populiarėjantį Jonavos
slidinėjimo centrą, Joninių slėnį, kuriame organizuojama begalė renginių.
Daug pasikeitimų į gerą numatome Užimtumo tarnybą (buvęs
Lietuvos darbo biržos Jonavos
skyrius) supančioje erdvėje. Užtikrindami Rimkų mikrorajono
gyventojų saugumą ir gerindami aplinką, įrengsime naują kelio atkarpą su pėsčiųjų ir dviračių taku, vedančiu link Užimtumo tarnybos. Dviratininkams žadame malonią staigmeną – naują
dviračių tako atkarpą, jungiančią
Užimtumo centrą su A. Kulviečio gatve.
Gyventojų (sulaukėme nemažai tokių pasiūlymų) patogumui
įrengsime naujus laiptus, kurie
sujungs slidinėjimo trasos papėdę bei teritoriją ties Užimtumo
tarnyba.
Parengtas Lietavos gatvės rekonstrukcijos techninis projektas, tad mūsų tikslas – priimti politinį sprendimą pradėti darbus.
Rekonstravus gatvę, čia atsiras ir
dviračių takas.
Atnaujinsime pėsčiųjų takus
ties Kosmonautų g. 9-11 namais
bei tarp Chemikų ir P. Vaičiūno
gatvių. Takai bus rekonstruoti
taip, kad jie būtų pritaikyti ne
tik pėstiesiems, dviratininkams,
bet ir žmonėms, turintiems specialių poreikių.
Tęsime miesto dviračių ir pėsčiųjų takų apšvietimo darbus.
Bus įrengtas apšvietimas Virbalų gatvėje, aplink Joninių tvenkinį, taip pat aplink Lakštinga-

lų bei Gulbių tvenkinius.
Kaimo žmogui, ypač neturinčiam nuosavo transporto, kartais
būna sunku jam patogiu laiku pasiekti Jonavą. Todėl įsipareigojame, atsižvelgdami į gyventojų poreikius, nuolat peržiūrėti UAB
„Jonavos autobusai“ maršrutus.
Kas atidžiau stebėjo mūsų vei-

klą, atkreipė dėmesį į tai, jog visus
metus nuosekliai dirbome, kad
Jonavos rajonas žmonėms taptų
dar patrauklesnis, kad būtų galima turiningai praleisti laisvalaikį. Mūsų ankstesni įsipareigojimai virto realybe, todėl ir būsimus darbus pateikiame su atsakomybe ir ryžtu jų įgyvendinimui.

DĖMESIO!!! DĖMESIO!!! DĖMESIO!!!

Balsavimo biuletenyje norėdami pažymėti balsą už MINDAUGĄ Sinkevičių, būkite atidūs!!!!
Mero balsavimo biuletenyje bus dvi SINKEVIČIAUS pavardės. LSDP JONAVOS SKYRIAUS KANDIDATAS yra

NESUKLYSKIT!
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MINDAUGAS SINKEVIČIUS.

Mindaugo Sinkevičiaus pavardė balsavimo biuletenyje bus pačiame gale, todėl nesunkiai surasite!
Egidijus SINKEVIČIUS

Rinkitės šį
kandidatą
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Sveikata ir socialinė apsauga

Nijolė MEŠKAUSKIENĖ,
g. 1957-12-02,
Numeris sąraše – 13

P

rieš ketverius metus rinkėjai man patikėjo Jonavos
rajono savivaldybės tarybos narės mandatą. Pirmoji
mano politinės veiklos kadencija sudarė galimybę susipažinti su Jonavos krašto problemomis bei davė didelės
patirties sprendžiant visiems
gyventojams aktualius klausimus. Visą šį laikotarpį dirbu
Sveikatos, ekologijos ir socialinių reikalų komitete ir esu VšĮ
Jonavos ligoninės stebėtojų
tarybos narė.
Pastaraisiais metais Jonavoje įvyko
daug pokyčių įvairiose srityse, visus
juos aptarti ir išvardyti būtų sunku, todėl norėčiau apžvelgti man
geriausiai žinomas sveikatos apsaugos ir vaikų globos sritis, kurias
teko analizuoti dirbant minėtame
komitete ir ligoninės stebėtojų taryboje. Manau, kad priimti novatoriški sprendimai pasiteisino ir davė
gerų rezultatų.
Nuo kadencijos pradžios, būdama Jonavos ligoninės stebėtojų
tarybos nare, aktyviai dalyvavau
sprendžiant daugelį šios įstaigos
klausimų ir sudėtingų problemų.
Pirmiausiai reikėtų akcentuoti
tai, kad ligoninė sugebėjo įgyvendinti visus rodiklius, kurie buvo
numatyti pagal vykdomos reformos I ir II etapus, ir išlikti regioninės reikšmės ligonine. Tai nulėmė

Simona DAMULIENĖ,
g. 1986-03-31,
Numeris sąraše – 25

K

okių priemonių, skatinančių naujų darbo vietų kūrimąsi, dar nepanaudojome? Užimtumo tarnybos paskelbti duomenys rodo, kad
lyginant su kitais Kauno apskrities miestais, Jonava 2018
– uosius užbaigė turėdama didžiausią nedarbo lygį. Jeigu
žmogus negali susirasti sau
tinkamo darbo, tai kodėl gi
jam nepadėjus darbo vietą susikurti pačiam? Sakoma, jei turi idėją, kompiuterį ir internetą, pasaulis tau lygiai taip pat
pasiekiamas nepaisant to, ar
sėdi ant upės kranto, ar Honkongo dangoraižyje. Nesiūlau
sėdėti ant Neries kranto, siūlau
siekti „Spiečiaus“!

Pokyčiai sveikatos apsaugos ir
vaikų globos srityse
pagrindiniai rodikliai – operacijų
ir gimdymų skaičius, lovų užimtumas, kitos svarbios aplinkybės.
Ligoninės galvos skausmu buvo
ne tik vykdomos reformos griežti
reikalavimai, bet ir didelė skola, siekusi apie milijoną eurų. Įstaigos administracija sugebėjo rasti galimybių ir pati padengė dalį skolų. Sumažinti įsiskolinimus įvairiais būdais padėjo ir rajono Savivaldybė.
Šiandien galime pasidžiaugti beveik visa suremontuota gydymo įstaiga. Gavus lėšų iš Valstybės investicijų programos (VIP), remontuojamas pirmas aukštas, baigiamas
atnaujinti ir išplėsti reanimacijos
kompleksas. Remonto eilės laukia
Priėmimo-skubiosios pagalbos ir
Fizinės medicinos bei ambulatorinės reabilitacijos skyriai.
Gerinamos mažųjų pacientų gydymo sąlygos Vaikų ligų skyriuje.
Birželio mėnesį pradėta remontuoti vienas trečdalis patalpų, baigiama atnaujinti kūdikiams skirta
dalis, skyrius papildomas naujais
baldais ir kita būtina įranga. Pertvarkomas liftas, kuriuo mažieji
pacientai bus pakeliami iš pirmo
aukšto į antrąjį.
Įstaigos vadovybei nerimą kėlė
nepatogus privažiavimas prie ligoninės. Šis klausimas ne kartą buvo aptartas ir analizuotas stebėtojų taryboje, ieškoma būdų, kaip išspręsti šią problemą. Ir šioje srityje
pagalbą suteikė rajono Savivaldybė, iš biudžeto skirdama pirmą investiciją patogiam privažiavimui
prie ligoninės įrengti. Šios terito-

rijos tvarkymo projektas parengtas 2016 metais. Kadangi darbų
apimtis yra labai didelė, visas projektas suskirstytas į keturis etapus.
Pirmasis etapas, kurio vertė siekia
apie 200 tūkst. eurų, jau įgyvendintas. Rekonstrukcija buvo atliekama
atsižvelgiant į svarbą ir aktualumą
pačiai gydymo įstaigai.
Kaip minėjau, vienas svarbiausių
regioninės ligoninės išsaugojimo
kriterijų yra atitinkamas gimdymų skaičius per metus. Siekiant sulaukti daugiau gimdyvių ir išsaugoti Akušerijos skyrių, buvo pasiūlyta
vaiko kraitelio idėja. Jai įgyvendinti Savivaldybė skyrė 40 tūkst. eurų,
kad moterims, gimdančioms Jonavoje, skyriaus personalas paruoštų
kraitelius. Realybė parodė, jog sumanymas pasiteisino – vaiko kraitelyje yra viskas, ko reikia mamai ir
jos naujagimiui: užklotai, antklodės, pagalvės, kūdikio drabužėliai.
Ligoninėje duris atvėrė jaukus
vaikų kambarys, kurį, tėvams pageidaujant, įrengė labdaros organizacija su kitomis geranoriškai nusiteikusiomis įstaigomis bei organizacijomis. Visi geradariai išvardyti lentoje, esančioje prie šios palatos durų.
Gruodžio mėnesį vykusiame rajono Savivaldybės tarybos posėdyje
priimtas sprendimas VšĮ Jonavos ligoninei skirti 20 tūkst. eurų naujai
gydymo įrangai įsigyti. Už šias investicijas įstaiga jau įsigijo gastroskopą ir kolonoskopą, kurie padės
greičiau ir kokybiškiau diagnozuoti
ligas bei jas efektyviau gydyti.

Rajono Savivaldybė pradėjo įgyvendinti naują požiūrį į vaikų globą, kuri yra viena opiausių problemų. Noriu atkreipti dėmesį, kad
šioje srityje pertvarka pradedama
ne nuo vaikų globos namų (VGN)
uždarymo, bet nuo globėjų tinklo
plėtojimo, bendruomeninių namų
atidarymo. Pirmas žingsnis – Kulvoje pradėjo veikti bendruomeniniai vaikų globos namai, įrengti
buvusio vaikų darželio atnaujintose patalpose. Jonavos VGN pertvarkyti į Vaiko ir šeimos gerovės
centrą, atliekantį daugiau funkcijų
nei iki šiol. Šie pokyčiai sudaro galimybę organizuoti ir vykdyti krizių įveikimo pagalbos padalinio
veiklą, organizuoti ir teikti „atokvėpio“ paslaugas globėjams ir šeimynų dalyviams, globojantiems
vaikus, neturinčius neįgalumo,
ir vaikus, kuriems nustatytas lengvas neįgalumo lygis. O taip pat
teikti palydimąją buvusių globotinių nuo 18 iki 24 metų globą Vaiko
ir šeimos gerovės centre, bendruomeninių VGN padaliniuose, savarankiško gyvenimo namuose ar
palydimajame būste. Bus galimybė
tęsti trumpalaikės (ilgalaikės) socialinės globos vaikams, likusiems be
tėvų, globos teikimą.
Mano nuomone, labai svarbi globa jauniems žmonėms nuo 18 iki
24 metų. Anksčiau asmenys, sulaukę 18 m., turėdavo palikti globos įstaigą ir pradėti gyventi savarankiškai. Dabar atsirado galimybė, net ir sulaukus pilnametystės,
pasilikti VGN iki 24 metų ir pamažu kurti savo gyvenimą.

Rajono Savivaldybė planuoja
mieste pirkti butus ir juose įkurdinti vaikų šeimynas. Manau, kad
tai teigiamas poslinkis, kadangi
Vaiko ir šeimos gerovės centras netenkina emocinių vaiko poreikių,
nes jame nėra pastovaus asmens,
su kuriuo nepilnametis galėtų užmegzti tokius santykius.
Džiugina tai, kad Jonavoje gyvena nemažai socialiai atsakingų ir
svetimo nelaimei jautrių žmonių,
pasiryžusių tapti budinčiais globėjais. Budintis globėjas – tai asmuo
ar šeima, galinti laikinai globai priimti į krizinę situaciją patekusį ar
be tėvų globos likusį vaiką bet kuriuo paros metu. Vakarų Europos
šalyse ši praktika veikia jau daug
metų, o Lietuva tik pradeda įgyvendinti tokią naujovę.
Apmaudu, kad globėjo statusas
mūsų šalyje dar nepakankamai vertinamas. Gal net priešingai – šių
žmonių atžvilgiu girdime nemažai negatyvių pasisakymų ar net
mitų. Iki šiol vaiko globa buvo neatlygintina savanoriška veikla, valstybė mokėjo tik vaiko poreikiams
skirtas išmokas. Todėl būdavo sunku rasti globėjų.
Jonavos rajone, pradėjus įgyvendinti budinčių globėjų programą,
su jais sudaromi darbo santykiai,
apimantys socialines garantijas.
Galbūt tai paskatins suaugusiuosius pasiryžti atsakingam, bet labai kilniam darbui. Mūsų rajono
Savivaldybės taryba jau patvirtino
keletą globėjų etatų.

Kaip nepamesti gyventojų arba...
Gal norėtum darbo?
Su nedarbu susiduria ne tik Lietuvos, bet ir kitų pasaulio valstybių
miestai. Ypač regioniniai. Šiai problemai spręsti bei gyventojų verslumui skatinti tiek Europos, tiek Azijos ir Šiaurės Amerikos šalys daugiau nei 20 metų naudoja bendradarbystės erdves (coworking space).
Lietuvos didieji miestai jau keletą
metų taip pat naudojasi šio tipo erdvių teikiamomis galimybėmis. Jos
keičia standartinius biurus ir tampa tramplinais pradedantiesiems
verslininkams.
Bendradarbystės erdvė „Spiečius“ – tai VšĮ „Versli Lietuva“ (LR
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos įsteigtos agentūros) sukurta
netradicinio tipo verslo vystymo
erdvė, kurioje jaunam, iki 5 metų
smulkiam ar vidutiniam verslui regionuose padedama augti. Spietiečiams suteikiamos kompiuterizuotos darbo vietos su įranga, teikiamos skaitmeninio, kūrybinių in-

dustrijų vystymo, socialinio verslo konsultacijos, vykdomos praktinės mentorių sesijos, organizuojami verslo ugdymo mokymai bei
kitos verslo skatinimo bei plėtros
iniciatyvos. Ir visa tai metus laiko yra nemokamai. Taip, teisingai,
nemokamai visus metus. Darbas
veiklių, iniciatyvių bendraminčių
apsuptyje padeda užmegzti naujų, perspektyvių pažinčių, dalintis
patirtimi ar plėtoti visiškai naujus
bendrus projektus. Be to, papildomai yra konsultuojami savarankiška veikla norintys užsiimti žmonės,
bendradarbiaujama su užimtumo
tarnyba. Tai galėtų tapti idealia
verslo informavimo centro alternatyva Jonavai.
Jonavos rajono jaunimo visuomeninių organizacijų sąjunga
„Apskritas stalas“ 2018 – aisiais
kartu su jaunimu iš Lenkijos vykdė tarptautinį projektą, kurio tikslas buvo skatinti jaunimo užimtu-

mą bei verslumą. Projekto pradžioje 75 proc. dalyvių jonaviečių tvirtino turintys verslo idėjų, tačiau
nežinantys į ką kreiptis pagalbos,
patarimų, neturintys pakankamo
kapitalo, bijantys suklysti. Taip pat
sakėsi norintys gyventi Jonavoje,
tačiau nematantys čia savęs ir savo verslo sumanymų realizavimo
galimybių. Projekto eigoje, susipažinę su bendradarbystės erdvėmis,
padirbę su konsultantais, pasikalbėję su mentoriais, dalyviai nuomonę pakeitė. Bendradarbystės erdvė
buvo įvardinta kaip visiškai nauja
ir iki projekto nežinoma, tačiau labai gera priemonė, per bene trumpiausią laiką padedanti spręsti užimtumo bei verslumo skatinimo,
verslo steigimo ir plėtros konsultavimo, informavimo, motyvavimo,
net darbo vietos bei inventoriaus
neturėjimo problemas.
„Spiečius“ per metus padeda sukurti apie 20 savarankiškų darbo

vietų ar įmonių mieste. Remiantis 2017 metų VšĮ „Versli Lietuva“
veiklos ataskaita, „Spiečiaus“ rezidentų apyvarta augo vidutiniškai
53 proc., kai visos Lietuvos mažų
ir vidutinių įmonių apyvarta siekė
vidutiniškai 13 proc. Ši veikla ne
tik kuria verslus, dvigubina verslininkų apyvartas, bet ir skatina
bendruomeniškumą regionuose.
Nuolatos auga mentorių ir jaunus
verslus konsultuojančiųjų skaičius
iš visos Lietuvos.
Šiuo metu „Spiečius“ yra Šiauliuose, Alytuje, Panevėžyje, Klaipėdoje bei Tauragėje. Pastarosios
pavyzdys įrodo, kad ši priemonė
vienodai efektyviai veikia ir mažiau gyventojų turinčiame mieste.
2019 metais „Versli Lietuva“, pasitelkiant į pagalbą vietos savivaldas,
ketina atidaryti daugiau naujų tokių bendradarbystės erdvių. Manau, turėtume pakovoti, kad viena
tų vietų atsirastų būtent Jonavoje.

Mūsų žmonės

Eugenijus Sabutis,
g. 1975-09-10,
Numeris sąraše – 2

P

rieš keletą metų Eugenijui
Sabučiui teko kardinaliai
pakeisti savo veiklą. Greitosios medicinos pagalbos
stoties vadovas tapo rajono
mero pavaduotoju, o dar po
poros metų- antruoju tiesiogiai išrinktu meru Jonavoje.
Atsakingos pareigos pakoregavo ir kasdienybės ritmą - aplinkiniai rajono vadovą nuolat
mato ne tik mero kėdėje vykstant rajono posėdžiams, bet ir
įvairiuose renginiuose, visuomeninėse veiklose, miesto apžiūrose. Esant tokiam ritmui,
laiko šeimai ir poilsiui lieka nedaug, tačiau E. Sabutis tuo nesiskundžia.
Darbas – tai pareiga, o pareigas reikia vykdyti
„Laiko, kaip ir visi, turiu 24 valandas paroje. Veiklos tempas didelis, bet tikrai suspėju ir skųstis
neketinu“, - sako E. Sabutis. - Galėčiau postringauti apie tai, kaip
susidėlioju griežtą darbotvarkę, jos
principingai laikausi ir t.t. Bet viskas daug paprasčiau. Esmė ta, jog
rajono vadovo vieta, kurią užimu,
man patikėta žmonių, tai reiškia,
kad negaliu jų nuvilti. Jei esu kviečiamas į kokį nors renginį, susibūrimą ir galiu ten dalyvauti – tai ir
dalyvauju. Tai – mano darbas“.
Už įskiepytą atsakingą požiūrį į bet kokią veiklą, kurios imasi,
E.Sabutis dėkingas tėvams. „Dar
vaikystėje buvau išmokytas, kad
dirbti – pareiga, o pareigas reikia
vykdyti, - sako dabartinis rajono vadovas, - antra vertus, man patinka

2019 m. vasaris
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Eugenijus Sabutis: „Jei norite
rasti gyvenimo prasmę,
ieškokite jos šeimoje“
su žmonėmis bendrauti tiesiogiai,
išgirsti jų džiaugsmus ir rūpesčius.
Vien tik sėdint kabinete savo pareigų gerai neatlikčiau. Gal dėl to ir
dažnus vakarus po darbo valandų,
kuriuos praleidžiu dalyvaudamas
visuomeniniame rajono gyvenime,
priimu kaip natūralią ir reikalingą
savo pareigų dalį“.

Nei darbe, nei šeimoje E.Sabučio
niekas nėra girdėjęs kalbant pakeltu tonu ar šaukiant: „Žinokit, mane tikrai sunku išmušti iš vėžių.
Garsiai riktelėjęs esu gal kokį vieną
kartą gyvenime, kai mano sūnus,
būdamas mažas, išbėgo į gatvę“.
Filosofija praverčia ir darbe, ir
šeimoje
E. Sabutis baigė filosofijos mokslus Vytauto Didžiojo universitete,
vėliau studijavo teisę. „Dabar studentai gali sudaryti visą sąrašą pageidaujamų specialybių, į kurias
nori stoti, o anksčiau tokios galimybės nebuvo. Filosofijos studijos
buvo mano troškimas, pasirinkau
jas sąmoningai, tuo priversdamas
gerokai sunerimti savo tėvus, kuriems, kaip ir aplinkiniams, toks
pasirinkimas atrodė sunkiai suprantamas. „Ką galima dirbti, turint filosofijos diplomą?“, - svarstė
jie, tačiau mano sprendimą gerbė ir
jam nesipriešino“, - pasakoja vyras.
Pasirinkti neįprastą sritį E. Sabutį pastūmėjo etikos pamokos mokykloje. „Aš visuomet buvau linkęs gilintis į bet kokio reikalo esmę,
kelti klausimus, kurie, ko gero, erzindavo mano mokytojus. Pavyzdžiui, man būdavo nesuprantama,
kodėl turime mokytis apie didin-

gus valdovus, o ne apie valstiečius.
Juk tų valdovų buvo vos keliolika, o
paprastų žmonių – milijonai. Arba
kodėl x privaloma žymėti būtent x
ženklu, o ne, tarkim „h“. Nes taip
priimta? O kas nusprendė, kad taip
priimta? Kitaip tariant, suvokiau,
kad paprasto mokslo atsakyti į gyvenimo klausimus neužteks. O rasti atsakymų labai norėjosi“, - sako
E. Sabutis.
E. Sabutis mano, kad filosofijos
studijų metu įgytos žinios padeda
ir dabartiniame darbe: „Visuomet
stengiuosi įsigilinti, „nenuplaukti“
paviršiumi, o nuostata „nes visi taip
daro“ man išvis nepriimtina“. Mero teigimu, tiek darbe, tiek šeimoje jis vengia kategoriškumo. „Žmogiška mūsų prigimtis dažnai verčia
ginčytis ten, kur nevertėtų, mėgstame būti teisūs bet kurioje situacijoje. Filosofijos mokslai suformavo
įprotį nuolat savęs paklausti „ar tu
tikrai teisus?“. Tada į dalykus bandai pažiūrėti kito žmogaus akimis,
iš šono, ir juos analizuoti“, - sako
E. Sabutis.
Pasimatymą paskyrė paštu
Su žmona Rasa rajono vadovas
kartu – jau 21 metai. „Mūsų pažintis buvo kiek kitokia, nei visų, - sako E. Sabutis. - Kad tokia mergina
Rasa yra, žinojau jau nuo vaikystės,
mat mūsų tėvai buvo pažįstami, tačiau, tiesą sakant, kaip ji pati atrodo, nežinojau. Tad vieną dieną, jau
būdamas studentas, ėmiau ir parašiau jai laišką. Tuo metu nebuvo nei
interneto, nei socialinių tinklų, net
mobilių telefonų, ne visi ir laidinius
telefonus turėjo, tad laiškas atrodė

geriausia išeitis“. Paštu paskirtas pasimatymas tapo lemtingas: „Nuo
tos dienos ir esame kartu“.
Dėl įtemptos veiklos meras namuose būna rečiau, nei norėtųsi,
tačiau žmona, sako jis, nepriekaištauja. „Jau tiek metų esame kartu.
Mūsų santykiai, meilė – brandūs,
paremti ne akimirksnio emocija, o
pagarba ir protu“, - sako E. Sabutis,
pridurdamas, kad šeima – taip pat
svarbus ir reikšmingas darbas. „Šeima nėra savaime suprantamas dalykas, turi įdėti nemažai pastangų,
laiko, dėmesio ir dar daug ko, kad
sukurtum tvirtą, stabilų pagrindą, kuris kartu būtų ir tavo ramybės uostas“, - sako jis.
E. Sabučio nuomone, jo darbinis užimtumas šeimai netgi išėjo į
naudą. „Dabar kur kas atsakingiau
planuojame laisvalaikį, o ir vienas
kito labiau pasiilgstame, branginame laiką kartu. Mūsų sūnus –jau
paauglys, turintis savo asmeninę
erdvę ir tampantis vis labiau savarankiškas, todėl ir mūsų laisvalaikis vis dažniau leidžiamas dviese
su žmona. Abu tuo mėgaujamės,
- sako rajono vadovas. - Būna, šeimoje vaikai užauga ir sutuoktiniai
išsiskiria, nes paaiškėja, kad juodu
siejo tik vaikai. Manau, mūsų šeimoje – priešingai. Augant vaikui
mūsų bendras gyvenimas dar tik
pradeda žydėti“.
Šeimą E. Sabutis vadina pačia didžiausia vertybe: „Gal ir nuskambės banaliai, tačiau be šeimos, vaiko nematyčiau gyvenimo prasmės.
Ir kitiems patariu – jei norite rasti gyvenimo prasmę, ieškokite jos
šeimoje“.
Atostogos – laikas atotrūkiui
E. Sabutis sako, kad kasdienybėje
laisvo laiko labai mažai, užtat, prasidėjus atostogoms, visi darbai būna nustumti į šalį. „Nei mano tėvai,
nei uošviai niekada nebuvo turtingi žmonės, ir mūsų šeima nėra tokia. Mūsų tikslas - ne turto kaupimas, nes pastarojo vertė niekada
nebus tokia didelė, kaip drauge su
šeima patirtų įspūdžių“, - sako meras. Tų įspūdžių pasisemti E. Sabu-

čio šeima kartą per metus išvyksta
kelioms savaitėms. „Jau keletą metų iš eilės savo automobiliu keliaujame po Europą. Pamatėme Pietų,
Centrinę, Rytų Europą“, - pasakoja E. Sabutis.
„Kelionės padeda nuo visko atitrūkti, atsipalaiduoti. Kai esi toliau
kaip 1000 km nuo namų, tie namai atrodo lyg tolima iliuzija. Gerąja prasme juos ir visus rūpesčius
pamiršti“, - sako vyras. E. Sabučio
nuomone, kelionės labai praplečia
akiratį, padeda į pasaulį pažiūrėti kitomis akimis. „Dažnai verdame „savo sultyse“, patys sau atrodome pasaulio bamba. O štai kituose kraštuose būdamas suvoki,
kad apie tokią Jonavą niekas net
nežino, kad pasaulis yra kur kas didesnis, nei manome, jis labai įvairus, bet kartu problemos, rūpesčiai, džiaugsmai ir vertybės visur
vienodos. Keliaudamas matau tokias pat šeimas, senjorus, jaunas poras, jie gyvena panašiu ritmu, kaip
ir mes, jų buitis taip pat panaši“, sako E. Sabutis.
Jonavoje norėtų pasenti
Pats gimęs bei augęs Jonavoje,
E. Sabutis neišvyko ieškoti laimės
į didesnį miestą ar kitą šalį. „Nemažai laiko studijų metais praleidau Kaune, tačiau didmiestis man
„nelipo“. Neplanavau likti jame ar
išvykti iš Lietuvos. Vieni žmonės
mano, kad gyvenimas yra nulemtas iš aukščiau, kiti – kad tai atsitiktinumų virtinė. Aš, kaip ir vieno žinomo filmo herojus Forestas
Gampas, manau, jog gyvenimas
teka ir veikiamas likimo, ir atsitiktinumų. Turbūt ir mano pasilikimas Jonavoje yra to pavyzdys“, - sako E. Sabutis.
Meras Jonavoje norėtų ir pasenti:
„Mano troškimas – ne tik sulaukti senatvės gimtajame mieste, bet
ir iki pat paskutinio atodūsio likti
šviesaus, aiškaus proto. Ir, žinoma,
išlikti žmogumi visuose savo sprendimuose, veiksmuose ir santykiuose su kitais“.
Gertrūda Bučiūtė
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Jonavos pokyčiai - akivaizdūs!

Atidarytas modernus psichiatrijos dienos stacionaras

Sutvarkyta ir praplėsta Chemikų g. 136 automobilių stovėjimo aikštelė

BUVO

Inicijuotas Najagimio kraitelis kiekvienai gimdyvei

TAPO

Šmatų kapinėse įrengta nauja automobilių parkavimo aikštelė

BUVO

TAPO

Biblioteka

BUVO

TAPO

BUVO

Atnaujinta Kranto gatvė

BUVO

TAPO

TAPO

Išasfaltuotos VYČIŲ, Erdvės, Saulės, Žalgirio, Laisvės gatvės

TAPO

BUVO

TAPO

TAPO

Jonavos pokyčiai - akivaizdūs!
Plečiama dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūra

Plečiama dviračių ir pėsčiųjų takų infrastruktūra

BUVO

TAPO

BUVO

TAPO

Atnaujintas miesto baseinas

TAPO
TAPO

BUVO

Moderniai atnaujinta automobilių stovėjimo aukštelė prie Miesto stadiono

BUVO

TAPO

Renovuojami daugiabučiai kaimo seniūnijose (foto – Šveicarijoje)

BUVO

TAPO
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Veikla bendruomenės labui

Jonavos

socialdemokratų
veikla jau seniai sulaužė tradicinės politinės partijos stereotipą.
Skyriaus nariai nuolat organizuoja įvairias socialines akcijas,
inicijuoja visuomenines neformalaus švietimo, pilietines, pa- "Mamadienio" projektas daug gerų emocijų padovanojo Jonavos, taip pat Ruklos ir Bukonių seniūnijų šeimoms! Lubinų ir alyvų apsuptyje
ramos veiklas, kurios stiprina ir gimė jaukios šeimos nuotraukos, kurios buvo pagamintos ir padovanotos dailiuose rėmeliuose visiems projekto dalyviams! Jose įamžintos
ugdo rajono bendruomenę. Šių vaikų šypsenos, spindintys mamų veidai ir nesuvaidintas nuoširdumas liks labai ilgam!
iniciatyvų metu tiesiogiai bendraujama su jonaviečiais, jų rūpesčiai ir džiaugsmai – lyg ant
delno. Toks bendravimas skatina
reikalingų sprendimų priėmimą
ir naujų idėjų atsiradimą.
Beveik visos Jonavos socialdemokratų visuomeninės veiklos
yra tęstinės, pamėgtos ir laukiamos jonaviečių!
Šias veiklas skyrius finansuoja
savo lėšomis, kurių didžiąją dalį
sudaro gyventojų 1 proc. parama.
„Laikomės nuostatos, kad gyventojų parama, skirta mums, Kasmet savanoriaujame socialinėje akcijoje „Būsiu pirmūnas“, kurios
patiems gyventojams ir turi su- tikslas – pakviesti prekybos centrų lankytojus nupirkti ir paaukoti
grįžti naudinga bendruomeni- mokyklinių prekių vaikams iš nepasiturinčių šeimų.
ne forma“, - sako skyriaus pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.

Miškasodžio talka – sena ir gili mūsų Jonavos socialdemokratų tradicija. Per paskutinius 7 metus bičiuliai jau pasodino daugiau kaip 10
ha miško. Tačiau svarbu ne tik skaičiai. Kas bent kartą sodino mišką,
vargiai norės ateity jam kenkti, teršti ar kitaip niokoti. Talkoje dalyvauja nemažai jaunų bičiulių, atvykstančių ir su vaikais, tai – puiki
ugdomoji priemonė ir pilietiškumo išraiška.

Kiekvienais metais dalyvaujame Kalėdiniu laikotarpiu aplanko- Palaikome rajono vaikų dienos Palaikome ir remiame beglobių
akcijoje Knygų Kalėdos ir dova- me ir nustebiname vienišus rajo- centrų veiklą prisidėdami parama. gyvūnų organizacijas.
nojame naujų knygų rajono bi- no senolius.
bliotekoms.

Drauge su partneriais organizuotas renginys „Būk vasarą saugus!”, skirtas rajono priešmokyklinukams Nuolat dalyvaujame įvairiuose renginiuose
bei 1-2 klasių moksleiviams. Renginy vaikai ne tik supažindinti su svarbiausiomis saugaus elgesio gatvėje, vandenyje ir gamtoje taisyklėmis, bet ir nustebinti žaismingais atšvaitais.

Mūsų žmonės

Birutė GAILIENĖ,
g. 1985-02-10,
Numeris sąraše – 3

N

uolat – su šypsena ir gerai nusiteikusi. Žvelgiant
iš šalies – pernelyg moteriška, kad galėtų kovoti už
save. Tokia atrodo Birutė Gailienė. Tačiau tai – tik paradinė
pusė. Viena tris vaikus auginanti Birutė neslepia – tai nėra lengva, tačiau daugelis dalykų gyvenime priklauso nuo
mūsų pačių.
Pokalbis su B.Gailiene – apie jos vidinį „aš“ ir apie tai, kas dažniausiai
lieka nematoma.
- Birute, kas gyvenime jus įkvepia?
- Labiausiai įkvepia žmonės, vietos bei jų istorijos. Aš nuo mažumės labai mėgau bendrauti su vyresniais žmonėmis, man buvo įdomios jų patirtys, prisiminimai, sukaupta išmintis. Į vyresnius žmones žiūriu kaip į lobį. Ten – patirtys, kurios ir tave pamoko. Kaip išlikti žmogumi nežmogiškose sąlygose, kaip ištverti skausmą, kai lieki be nieko, kaip kurti tikrus santykius ir dar daug visko.

2019 m. vasaris
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Birutė GAILIENĖ: „Kartais
liekame neįvykusiu savo
paties stebuklu“
tad aš tikrai turėčiau ko paklausti.

- Kokios jūsų svajonių atostogos?
-Trobelė kalnuose, už lango daug sniego, miškas, židinys, gera
knyga ir iš grotuvo sklindanti simfoninio orkestro muzika. Taip, tobulos mano atostogos būtų žiemą.

tus, manau, kad esu nepriklausoma
nuo požiūrio „ką dabar apie mane žmonės pagalvos“, todėl baimę
klysti suvaldau. Juk dažniausiai stovime vietoje būtent bijodami, jog
dėl vienokių ar kitokių sprendimų
prarasime aplinkinių palaikymą,
sulauksime pasmerkimo. O gaila.
Dėl tų baimių kartais taip ir liekame neįvykusiu savo paties stebuklu.

- Ko bijote? Kas jus liūdina? O
kas – prajuokina?
- Karo. Taip pat būti nuo kažko priklausoma, prarasti savarankiškumą. Liūdesys – normali būsena, tenka kartais ir ją išgyventi,
priežastys – įvairios, svarbu jas pa-

- Birute, kas gyvenime suformavo jūsų vertybes?
- Labai daug davė bažnyčia, kurioje lankiausi nuo vaikystės. Nors
mano šeima absoliučiai nereliginga, o bažnyčioje atsidūriau krikšto mamos dėka. Taip pat žmonės,

čiam suvokti, išgyventi tą būseną ir
„išliūdėjus“, žengti toliau.

kuriuos būtent ten sutikau. Labai
branginu šią patirtį, esu tikra, kad
vien dėl to man ir gyventi lengviau
– žmonėse ieškau gerų bruožų, kitų poelgius permąstau ieškodama
pateisinimo. Nepateisinu tik arogancijos ir puikybės.

Jei būtų gyvas – su rašytoju G.
G. Markesu.

tis, kad ir pats gali atsidurti to kito
vietoje, atrodo neįmanoma. Bet gyvenimas yra toks „linksmas“ reikalas, mėgsta pokštus, nors jie ne visuomet juokingi.
Paklauskime savęs, ką darome,
kai pamatome gatvėje po medžiu
šaltyje užmigusį benamį? Mes praeiname. Tiesiog praeiname pro šalį.
Bet jei ten gulėtų tavo brolis, tėvas,
draugas? Pagaliau – jei ten gulėtum
tu? Ne, sako žmonės, aš tai niekada ten negulėčiau...
Nepragyvenau dar ilgo gyvenimo, bet ir tiek, kiek jo praėjo, užtenka suprasti, jog spjauti į šulinį

gyvenimas tebūtų „Facebook“ profilio nuotrauka – rytą vakarą tokia
pat graži, daili, nupaveiksluota tinkamu rakursu. Bet vieną akimirką
tokia realybė gali skaudžiai smogti. Su ištreniruotais raumenimis,
automobiliu, kaip ir su pinigais ar
kokia kita vyriškumo pseudosavybe santykių nesukursi. Juos kuri su
žmogumi. Tik staiga ima ir paaiškėja, kad tame nublizgintame vyre
jokio vyro iš tikrųjų nėra.
Panašiai ir su moterimis. Dailią
išvaizdą ir pūstas lūpas „parduosi“
greitai, bet kas toliau? Man asmeniškai vyriškas tas vyras, kuris ke-

Mano rate žmonių, kuriuos galiu vadinti draugais ir artimaisiais
– daugiau vyresnių, nei bendraamžių. Jie mane praturtina, brandina ir augina vidumi. Panašiai ir
su vietom. Mėgstu dvarus, bažnyčias, cerkves, muziejus, jaukius
kraštovaizdžius. Anksčiau, kai buvau jaunesnė, nesidomėjau tokių
vietų istorija, o dabar viskas rūpi,
kiekviena smulkmena. Jei tik domiesi - daug gali sužinoti.
- O iš kokių knygų mokotės? Iš
kokių žmonių?
- Mano knyga – Michailo Bulgakovo „Meistras ir Margarita“. Tai
tobula odė žmogiškumui ir gėrio
prigimčiai kiekviename iš mūsų.
Šią knygą reikia skaityti išmanant
religinį, biblinį kontekstą. Kitaip
tai bus tik mistinis romanas su humoro priemaiša. Taip pat Gabrielio
Garsija Markeso kūriniai.
O kasdienybėje skaitau visai ne
grožinę literatūrą. Domiuosi psichologija, psichiatrija, renkuosi
knygas, parašytas psichoterapeutų ir nagrinėjančias įvairias asmenybės, dvasinio, emocinio skausmo keliamas problemas. Beje, kai
baigiau mokyklą, ne vienas žmogus skatino rinktis psichologės kelią. Tačiau tuo metu labai norėjosi žurnalistikos. Dabar labai gerai
pagalvočiau dar kartą.
- Kas yra jūsų asmeninis lyderis ir
su kuo norėtumėte išgerti kavos?
- Gal nuskambės įdomiai, bet
su bet kuriuo iš pasaulio teisuolių, t.y, gelbėjusių žydus Antrojo
pasaulinio karo metu. Kiekvienas
toks žmogus yra žmonijos lyderis,

Mane nuolat pralinksmina mano vaikai, gerų draugų kompanija,
aš pati bendrauju su humoro prieskoniu. Būti susiraukusiai netinka
prie veido.
Pravirkdyti mane nėra lengva.
Aišku, susigraudinu ne taip ir retai,
bet graudintis yra viena, o verkti –
kas kita. Tikrai senokai verkiau „iš
dūšios“. Antra vertus, jautrios istorijos, situacijos, kuriose yra nemažai žmogaus kančios, ypač, jei tai
vaikai, verčia graudintis. Nebijau
to parodyti.
- O ar bijote suklysti?
- Negaliu sakyti, kad bijau, tačiau tikrai nerimauju, jei tenka priimti svarbų sprendimą. Antra ver-

Žmonės nesusimąsto, kokie laikini jie yra. Tiek jie, tiek jų statusas ar pinigai. Viskas gali apsiversti
aukštyn kojom per dieną, o dažnai
gyvenam taip, lyg šios dienos gerovė tęsis per amžius amžinuosius.
Dar viena ir labai trukdanti gyventi kliūtis – kitų žmonių vertinimas „per savo prizmę“. Jei aš esu
toks mielas ir protingas, ir tu toks
turi būti. Nesi? Tai tu nevykėlis.
Tai – siauras požiūris, bet juo gyvena labai daug žmonių. Nenorima
suprasti, kad kitas – tai ne tu. Min-

– nevalia. Nežinia, kada teks atsigerti.
- Su kuo jums asocijuojasi žodis
„vyriškumas“?
- Diskusijų, kas yra tikras vyras
ar tikra moteris – begalės. Man
šis žodis labiausiai siejasi su stiprybe, saugumu, švelnumu, išmintimi
bei atsakomybe. Lengviau pasakyti, kas nevyriška – pagarbos kitam
stoka, pasipūtimas, moters niekinimas, manymas, kad ji silpnesnė,
prastesnė ir kvailesnė, negebėjimas
pripažinti klaidų, atsiprašyti.
Šiuolaikinėje visuomenėje vyriškumas gana iškreiptas. Raumenys,
prabangi mašina ir į piniginę nebetelpančios kupiūros – neva tai ir yra
vyriškumas. O kur gelmė? Žmogaus charakteris, vidus? Mes susikoncentruojame į išorę. Lyg realus

lia pagarbą, o gerbiu už jau anksčiau išvardintas savybes – gebėjimą prisiimti atsakomybę, išmintį,
rūpinimąsi savo aplinka, moters
kaip lygiavertės partnerės - tiek asmeniniame gyvenime, tiek profesinėje veikloje - priėmimą.
-Koks keisčiausias, juokingiausias klausimas, kurio esate sulauksi iš vaikų?
- Mano dukrytė klausė, kur buvo ji, kada dar nebuvo gimus ir
iki tol, kol atsirado mūsų šeimoje.
Reikėjo gerai pasukti galvą, kaip
jai atsakyti.
- Kokie trys pagrindiniai jūsų
pomėgiai?
- Trys K – kinas, kelionės, knyga.
Kalbėjosi Jūratė Butkutė
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Elegijus LAIMIKIS,
g. 1970-11-29,
Numeris sąraše – 15

I

š pirmo žvilgsnio Elegijus
ir Rasa Laimikiai atrodo labai skirtingi, tikros priešingybės. Jei Elegijų aplinkiniai
įpratę matyti ramų, net kiek
melancholiškai nusiteikusį, tai Rasa – tikras „gyvsidabris“, mielai bendraujanti, besišypsanti ir energinga. Vis dėlto pirmas įspūdis
- ne visai teisingas. „Gal savo būdu ir nesam panašūs,
bet mus sieja meilė muzikai ir
vaikams“, - sako sutuoktiniai.
Dėl meilės kalta muzika
Elegijus ir Rasa susituokę jau 26
metus, iki vedybų draugavo dar ketverius. „Net nepastebėjome, kaip
tas laikas prabėgo, - sako Laimikiai,
- tačiau kartu pragyventu laiku didžiuojamės, nes šiuolaikiniame pasaulyje ilgai ir darniai gyventi santuokoje – tikrai nemenkas iššūkis“.

Laimikiai susipažino Panevėžio
muzikos aukštesniojoje mokykloje (dabar –Panevėžio konservatorija). „Kai atvykau į Panevėžį, man
tebuvo gal 15 metų, - pasakoja Rasa, - prieš tai važiavau į J. Gruodžio
konservatoriją Kaune, bet man tos
įstaigos aplinka „neprilipo“. O vos
tik peržengiau Panevėžio konservatorijos slenkstį, supratau – čia
ta vieta, kur noriu mokytis ir tobulėti“.
Kai Elegijus pirmą kartą pamatė Rasą, šioji buvo pirmakursė, o jis
mokėsi jau ketvirtame. „Pamatėm
vienas kitą valgykloje, persimetėme keliais žodžiais, taip ir pradėjome draugauti, - pasakoja Elegijus. „Buvo tikrai panašiai, - šypsodamasi antrina vyrui Rasa. – Po
pamokų, papietavę, studentai eidavo į laisvas auditorijas ir muzikuodavo. Pamenu, repetuoju, girdžiu,
kaip prasiveria durys. Už jų – Elegijus. Jis ir klausia: „Ar galiu paklausyti koncerto?“. Na nieko sau,
pagalvojau, ir mandagiai išprašiau
„žiūrovą“ lauk. Tačiau jis buvo atkaklus ir į mano repeticijas ateidavo
vis dažniau. Taip mane ir prisijaukino, nors jis iki šiol nepapasakojo,
kaip pirmą kartą surado auditoriją,
kurioje grojau“, - juokiasi Rasa. Baigę Panevėžio konservatoriją kartu
mokėmės ir toliau. Viename suole
sėdėjome besimokydami edukologijos studijas Šiaulių universitete bei tęsdami mokslus magistrantūroje VDU.
Muzika – kraujyje
Konservatorijoje Rasa mokėsi
akordeono virkdymo vingrybių, o
Elegijus – chorvedybos ir grojimo
fortepijonu. „Visa giminė iš mamos pusės - labai muzikali, - pasa-
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koja Rasa, - mama šoka, dainuoja.
Vaikystėje, jei kažkur važiuodavome, pamenu, visuomet kartu – aš,
tėtis, mama - dainuodavome. Jau
darželyje teko būti soliste, tad be
muzikos gyvenimo net negalėjau
įsivaizduoti“. Panevėžy gimęs ir
augęs Elegijus muziką taip pat „paveldėjo“: „mama buvo muzikos mokytoja, tad man pasirinkimas gyventi su muzika buvo savaime suprantamas“.

R. ir E. LAIMIKIAI:
akordeono ir motociklo
ritmu

pamoką pirmą kartą, aš visad jiems
sakau – Sveikinu, dabar jūs išmoksite kalbą, kuria galima susišnekėti visame pasaulyje. Tai – muzikos
kalba“. Rasa sako, kad išmokti groti akordeonu nėra lengva, pradžioje
reikia įdėti daug darbo, tačiau vėliau aplankantis grojimo malonumas viską atperka. „Instrumentas
populiarus ir šiandien, tiek mergaitės, tiek berniukai renkasi akordeono pamokas“, - pasakoja Rasa.
Elegijus taip pat moko vaikus, tačiau ne groti, o dainuoti. Tai muzikinis hobis, po tiesioginio darbo valandų. Jau daugelį metų jis yra vaikų pop choro „Šuldu buldu“ vadovas. „Pradžioje dirbau su suaugusiais „Žemynos“ chore, bet tuomet
man buvo pasiūlyta suburti vaikus.
Sutikau ir iki šiol labai džiaugiuosi,
man darbas su vaikais – labai mielas. Jis man padeda atitrūkti nuo
kasdienių rūpesčių“, - sako jis.
Aktyvi veikla santykių
negadina

Anksčiau sutuoktiniai kartu
koncertuodavo ir dainuodavo įvairiuose renginiuose, šventėse, tačiau
vėliau, sako, pagausėjus šeimai, norėjosi daugiau laiko skirti vaikams.
„Beje, mūsų dukra – taip pat muzikantė, ji groja fleita ir puikiai dainuoja, šiuo metu studijuoja Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje,
o sūnus, nors instrumentų ir nevaldo, taip pat mėgsta muziką, turi neblogą muzikinį skonį“, - sako
Laimikiai.
Rasa sako, kad jai pačiai mieliausias – vokalinis džiazas, o pati itin
džiaugiasi galėdama dainuoti su
dukra Aušrine. Elegijus – priešingai, labiau mėgsta šiuolaikinę, elektroninę muziką, nors klausosi ir
kitokių žanrų. „Man patinka Andriaus Mamontovo ir grupės „Foje“ kūryba, kuri iki šiol daro didelį
įspūdį, - sako Elegijus, - o su mūsų
kraštiečiu Vladu Kovaliovu mielai
traukčiau duetu“.
Instrumentas ir daina –
neatsiejami
Rasa prisipažįsta, kad pirmoji
jos meilė – ne Elegijus, o akordeonas. Moteris jau daugiau nei 10
m. koncertuoja su „Aisvos“ kolektyvu, kur ir groja, ir dainuoja. Jei
reiktų pasirinkti tik vieną – ar groti, ar dainuoti – Rasa sako, darytų
viską, kad tokios dilemos nereiktų
spręsti. „Tik kai nuotaika prasta,
dainuoti negaliu, o groti išeina net
ir tuomet, kai, atrodo, žemė slysta
iš po kojų“, - sako Rasa.
Drauge su „Aisva“ Rasa nemažai
keliauja, kolektyvas laukiamas Lietuvos ir užsienio scenose, yra pelnęs
laureatų vardą įvairiuose užsienio
festivaliuose ir konkursuose. „Man
„Aisvos“ kolektyvas – kaip šeima,
čia susipažinau su puikiais žmonėmis, radau atgaivą sielai. Tai – mano mieliausias hobis“.
Be muzikavimo, Rasa domisi psichologija, skaito knygas, arba skiria laiko augintiniams. „Labai myliu gyvūnus, daugelis tų, kurie augo mūsų namuose, buvo priklydę.
Pamaitindavom, paglobodavom..
Taip ir pasilikdavo. Dabar auginame du šunis“, - sako ji.

Motociklas – ir hobis, ir
vaistas
Kas šiek tiek labiau pažįsta Elegijų, žino, jog jis – aistringas motociklų gerbėjas, neabejingas greičiui ir
laisvės pojūčiui. Atrodytų, ramaus
būdo žmogus ir galinga transporto priemonė – sunkiai suderinami,
vis dėlto, pasak E. Laimikio, motociklas – jo gyvenimo būdo dalis. „Technika ir muzika visuomet
buvo mano gyvenime, - sako Elegijus, - kai studijavome Panevėžy,
į Jonavą pas Rasos tėvus važiuodavome su JAVA. Dabar žmonos
atsisėsti ant motociklo nebeįkalbu“. „Matyt, „su amžiumi“ atsirado stiprus savisaugos jausmas, - sako Rasa, - pati nevažinėju, bet Elegijaus nevaržau, žinau, kad motociklai – jo mėgstamas hobis. Žiemą
jis motociklą laiko net ne garaže, o
namų hole“.
Elegijus sako, kad pasyvaus važiavimo nemėgsta, bet vairuoja atsakingai. Motociklu jis labai mėgsta keliauti.
„Važiavimas atpalaiduoja, „atšviežina“ galvą, padeda atsikratyti negatyvių emocijų“, - sako Elegijus. O pastarųjų jau daugiau kaip
du dešimtmečius netrūksta. Tiek
laiko E. Laimikis dirba vaikų teisių
apsaugos srityje, pro jo akis praslen-

ka sudėtingi vaikų likimai. Jis pripažįsta: toks darbas – pakeliamas
ne visiems. „Yra buvę, kad žmogus
ateina dirbti, bet jau po dviejų dienų deda pareiškimą ant stalo ir sako „negaliu, neištversiu“. Emociškai tikrai labai sudėtinga, šioje srity daugiausia tenka dirbti net ne su
vaikais, o su jų tėvais. Ypatingi įvykiai palieka nemalonų, slogų šleifą dvasioje. Po tiek metų praktikos
ir patirties išmoksti su emocijomis
susitvarkyti. Čia labai praverčia ir
mano motociklas“, - sako Elegijus.
Jei vyras darbe susiduria su itin
nemaloniomis situacijomis, Rasa tą
pastebi namuose. „Elegijus niekuomet nepasakoja , kas darbe įvyko,
kokias situacijas teko spręsti, bet,
kad kartais jį tai slegia, pastebiu.
Tokiais momentais jis nori pabūti
vienas“, - sako moteris.
Darbo be vaikų
neįsivaizduoja
Abu sutuoktiniai sako, kad labiausiai jiems patinka dirbti su vaikais. Rasa jau 25 metus moko vaikus akordeono paslapčių Jonavos
J. Miščiukaitės meno mokykloje. „Savo darbą nepaprastai myliu,
esu iš tų žmonių, kuriems, matyt,
gyvenime pasisekė, nes darbas sutapo su pomėgiu, - sako R. Laimikienė. – Kai vaikai ateina į mano

Nors abu sutuoktiniai – veiklūs
ir užimti žmonės, jie stengiasi rasti laiko ir vienas kitam. „Mūsų veiklos grafikas dažniausiai nesutampa, jei laisva Rasa – tuomet aš užsiėmęs arba atvirkščiai, vis dėl to bent
kartą per metus stengiamės kartu
kažkur nukeliauti“, - sako Elegijus.
„Jei turime laisvesnę minutę, plušame savo namo kieme, ten darbų
niekad nebūna mažai, - juokiasi
Rasa. - Nuvažiuojame į sostinę aplankyti dukros arba tiesiog į kiną“.
„Turėdama laisvo laiko, Rasa palepina mane savo keptais pyragais,
gaila, kad retokai“, - sako Elegijus. Laimikiai džiaugiasi, kad vienas kito hobių nevaržo, o priešingai – skatina.
„Didelių, grandiozinių svajonių neturime“, - sako Laimikiai.
„Anksčiau norėjosi kažkokių materialių dalykų, o dabar – tiesiog
kad mano vaikams viskas būtų gerai“, - sako Elegijus. Vyrui antrina ir Rasa: „Mane nuo mažumės
mokė mylėti žmonės. Aš ir šiandien linkiu – kad kiekvienas būtų
sveikas ir laimingas, pagal kiekvieno laimės supratimą. Linkiu, kad
kiekvienas šalia savęs turėtų žmogų, kuriuo galėtų pasitikėti. Gyvenimas yra gražus ,bet kartu ir labai
nenuspėjamas, niekad nežinai, kas
laukia rytoj... Džiugu, jei rytdiena atneša naujų nuotykių, smagių
emocijų, pažinčių su turiningais
žmonėmis, bet, jei kažkas nesusiklostė, patyrėm sunkius išgyvenimus - raskime tvirtumo priimti
net ir skaudžiausias pamokas ‘‘.
Gertrūda Bučiūtė
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š pažiūros – atletiškas ir jaunatviškas vaikinas, o iš tiesų – santūrus gausios šeimos tėvas ir atsakingas verslininkas. Toks įspūdis susidaro
bendraujant su Nerijumi Šalūga, jonaviečiu, čia gimusiu
ir augusiu, o dabar auginančiu savo paties atžalas ir vystančiu nuosavą verslą. Vyro
darbo krūvis nemenkas, atrodytų, po jo norėtųsi tik ilsėtis,
tačiau N. Šalūga savo prioritetu laiko šeimą, o laisvalaikį
mieliau skiria visuomeninei
ir labdaringai veiklai ar sportui, nei sėdėjimui namuose.
- Nerijau, esate gausios šeimynos tėvas. Ką jums reiškia šeima?
Kaip pavyksta suderinti intensyvius darbus ir laiką šeimai?
- Taip, turiu gausią šeima, du sūnelius, kuriems jau daugiau kaip
vieneri, ir dvi dukrytes - 4 ir 9
metų, taip pat supratingą ir mylinčią žmoną, kuri visada mane
visuomet palaiko. Šeima yra tai,
kuo labai didžiuojuosi ir džiaugiuosi. Tai - mano atgaiva po sunkios dienos ir paguoda iškilus sunkumams. Man šeima yra didžiausia vertybė, o kartu ir pati geriausia investicija, kuri kasdien duoda vaisių, kuomet girdi laimingą
vaikų juoką, matant jų šypsenas,
klausant pirmųjų žodžių tarimo,
stebint pirmus žingsnius... Man
tai yra didžiausia gyvenimo prasme, motyvuojanti dirbti ir siekti tikslų.
Dienoje, kaip ir visi, turiu 24
valandas, todėl laiką skirstau remdamasis prioritetais, iš kurių pagrindinis - šeima, visa kita rikiuojasi iš paskos... Dažnai tik grižęs
namo po intensyvio darbo dienos
prisimenu, kad tądien nei pusryčiavau, nei pietavau, tačiau nesiskundžiu, tokia netyčinė „dieta“
kartais į naudą.
- Turite nuosavą verslą, tai atima nemažai laiko, tačiau dalį jo
vis dėlto skiriate ir visuomeninei veiklai? Kodėl? Juk bet kuris
kitas Jūsų vietoje galbūt mieliau
rinktųsi ramų poilsį gamtoje, nei
aukotų laiką ir pinigus geriems
darbams...
- Nebūtina turėti pinigų, norint
daryti gerus darbus, reikia turėti
noro, o kai jo yra, laiko visada atsiras. Metams bėgant imi suprasti, kad reikia galvoti ne tik apie
savo kiemą ar savo šeimos gerovę, bet ir apie šalia gyvenančius,
kasdien gatvėje prasilenkiančius
žmones. Vieniems yra sunkiau, kitiems lengviau, tai kodėl gi nenuveikus kažko gero vardan tų, ku-

Gausios šeimos galva
N. Šalūga: „Išdrįskite, ir
sėkmė tikrai ateis“

riems sunkiau?
Nors Jonavoje veikia nemažai
organizacijų, kurios padeda sunkiau gyvenančioms šeimoms, vienas labiausiai pasišventusių žmonių labui yra paramos ir labdaros
fondas “ Gerumo sparnai” . Matant, kaip fondo savanoriai stengiasi vardan žmonių, negali likti
nuošaly, norisi ir pačiam kažkuo
prisidėti. Būna, fondas paprašo
konkrečios pagalbos, būna, pasisiūlau pats. Stengiuosi dalyvauti
ir kitokiose visuomeninėse veiklose, tik ne visada užtenka laiko.
- Kaip atrodo Jūsų laisvalaikis ir ar apskritai randate laiko
atostogoms?
- Su šeima mėgstame keliauti,
stengiamės pažinti Lietuvą, labiau susipažinti su istorinėmis jos
vietomis. Dabar šis pomėgis kiek
apribotas, nes daug dėmesio reikalauja mažieji, tačiau turiningai
leisti laiką su šeima stengiamės ir
kitais būdais – iškylaujant, žaidžiant ar tiesiog einant pasivaikščioti visiems drauge.
Sekmadieniais stengiamės aplankyti Ruklos Šventosios Dvasios parapiją ir paklausyti klebono Arnoldo Valkausko pamokslų.
Mėgstu lankytis treniruoklių
salėje, man tai - atgaiva ir kūnui,
ir sielai, nors pastaruoju metu retokai pavyksta ten užsukti. Mėgstu skaityti, lankyti įvairius seminarus, neseniai atradau žvejybą.
Nors pastarojoje srityje įspūdingais pasiekimais pasigirti dar negaliu, bet įgūdžius tobulinu.
- Po mokslų likote gyventi Jonavoje. Ar netraukia didmies-

čiai? Galbūt ten net ir verslui būtų platesni vandenys?
- Studijų metais teko gyventi
Kaune, taip pat ir Vilniuje, bet,
kalbant atvirai, niekada ten nesijaučiau kaip namuose. Minčių likti Vilniuje po studijų buvo, tačiau kelias visgi nuvingiavo
į gimtąją Jonava. Mano mintyse
didmiesčiai buvo tik laikinos stotelės, po kurias, manau, kiekvienas turi pakeliauti, kad suprastų
ir atrastų, jog geriausia – namuose. O namuose, kaip sakoma, ir
sienos padeda.
Mano mokslai prasidėjo Aleksandro Stulginskio universitete
Kaune, pasirinkau ekonomikos
studijų programą. Ketveri metai tikrai buvo puikus, nors būta visko, kaip ir kiekvienam studentui. Pirmaisiais metais buvau
netgi buvau arti iškritimo iš universiteto, mat svajojau išvažiuoti į
užsienį, kur, kaip buvau girdėjęs,
“pinigai beveik ant medžių auga, reikia tik netingėti jų nuskinti”, tačiau, po mamos pamokslo
(už kuri esu ir šiandien jai dėkingas), teko suvokti realybę ir kritiniu momentu susigriebti. Po šios
pamokos daugiau manęs raginti
mokslams nebereikėjo.
Vilnius, kuriame studijavau
magistrą M. Riomerio universitete, man pasirodė daugiakultūrinė ir moderni Lietuvos sostinė.
Kai eisi jaunas, žingeidus, ieškantis savęs – tuomet tai puikus galimybių ir patirčių miestas. Studijuojant Vilniuje, buvo labai įdomu stebėti, kaip mūsų sostinėje
veikia pagrindiniai šalies ekonomikos principai, matyti prakti-

koje pritaikomus teorinius dalykus. Čia atradau dėstytoją doc. dr.
Rimvydą Jasinavičių, kuris man
ne tik suteikė daug žinių, bet ir
motyvavo savarankiškai veiklai.
Jo rekomenduotas knygas skaitydavau su didžiausiu susidomėjimu. Baigiant studijas suvokiau,
kad turiu du pasirinkimus: arba
aš susikoncentruoju į savo tikslus ir darau viską, kad juos pasiekčiau, arba aš pradedu dirbti
samdomą darbą ir padedu darbdaviui įgyvendinti jo tikslus. Pasirinkau pirmąjį variantą, o šis
pasirinkimas ir parvedė mane į
gimtąją Jonavą.
Verslui vystyti bet kuri vieta
tinkama, jei tik žinai, kaip tai daryti. Ir dykumoj galima skėčius
pardavinėti, jei tik yra poreikis.
Na, o Jonava puikioje strateginėje vietoje verslo atžvilgiu, ji - Lietuvos centre, visai čia pat Kauno,
tik ne visi moka tuo privalumu
pasinaudoti.

2019 m. vasaris
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- Jūs – verslininkas. Dažnai
žmonės skundžiasi, kad va, nėra pinigų, atlyginimai maži, o
dirbti sau esą neapsimoka, arba
tiesiog bijoma pradėti. Ką patartumėte/pasakytumėte tokiems?
- Žinoma, yra žmonių, kurie
niekada nieko nepradės, nes jiems
yra patogiau skųstis, kažką kaltinti, ieškoti savo neveiksnumo
pateisinimo visur kitur, tik ne
savyje.
Žmonėms, kurie bijo pradėti
arba bijo nesėkmių, siūlyčiau pasidaryti pliusų ir minusų sąrašą.
Jei yra daugiau pliusų- ryžtis naujai pradžiai, jei daugiau minusų,
matyt, naujai pradžiai dar ne laikas, arba išsikeltas tikslas nepakankamai trokštamas. Patarčiau
neklausyti aplinkiniu, jie niekada nebus Jūs ir niekada gerai nesupras, kodėl to siekiate, o dažnai
dar ir bandys atkalbėti. Tinkamo
laiko pradėti nebus niekada, žmogus jį gali susikurti tik savo pastangų dėka, nuosekliai siekdamas savo pasirinkto tikslo, skirdamas bent po valandą per dieną.
Išdrįskite, ir sėkmė tikrai ateis. O
nesėkmės tėra sėkmingo verslo
dalis, tik jų dėka žmogus užsigrūdina ir tobulėja. Patarčiau susirasti žmogų ar įmonę, kuri jau daro
tokį verslą, ir į tai lygiuotis. Galiausiai visa išmintis slypi knygose, straipsniuose, daug informacijos galite rasti įvairiuose verslo
seminaruose. Nenorėkite greitų
rezultatų, tik sunkiu darbu ir atsidavimu pasieksite, ko trokštate.
Šiandien mano pagrindinė veikla, iš kurios gyvenu, yra nekilnojamojo turto vystymas. Buvo
daug nusivylimų, daug nesėkmių,
bet aš tai laikiau proceso dalimi ir nebijojau - reikia išmokti
nesėkmių teikiamas pamokas ir
klaidų nekartoti, matyti išsikeltą tikslą, o tada sėkmė bus neišvengiama.
Kalbėjosi Gertrūda Bučiūtė
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lausantis jonaviečio Artūro Neimonto pasakojamų
istorijų apie kompiuterių
eros pradžią Jonavos rajono
savivaldybėje atrodo, kad jos
skamba kaip anekdotas.
Ypač – jei tokių istorijų klausytųsi vaikai ar mokiniai, kuriems gyvenimas be išmaniųjų įrenginių
yra nesuvokiamas. Šiuo metu vienoje didžiausių Lietuvos draudimo bendrovių dirbantis A. Neimontas buvo žmogus, į Jonavos
savivaldybę „atvedęs“ patį pirmąjį
kompiuterį.
Tačiau Artūro balsas ir akių
žvilgsnis pasikeičia pradėjus kalbėti apie savo seserį Violetą.
Savivaldybėje – vienas
kompiuteris
Artūras sako, kad gyvenime jį
nuolat domino skaičiai. Todėl ir
profesiją rinkosi tokią, kuri susijusi
su matematika ir inžinerija.
„Daug metų dirbau programuotoju, vėliau atėjau dirbti į Jonavos
savivaldybę. Ją reikėjo kompiuterizuoti. Taip 1998 metais čia atsirado pirmasis kompiuteris. Jis, žinoma, buvo mano kabinete“, – prisiminė A. Neimontas.
Tačiau, keičiantis laikmečiui ir
spartėjant technologijoms, kompiuterių reikėjo daugiau. Tiesa,
apie darbą jais tuomet neišmanė
nė vienas savivaldybės specialistas, o dabar beveik kiekvienam
pažįstamos programos „Word“ ir
„Exel“ panašėjo labiau į nežemiškas planetas ar ateivius, nusileidu-

Liudas MEDIEKŠA,
g. 1954-12-10,
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velgiant iš šono į Liudą
Mediekšą sunku patikėti, kad jis jau visai netrukus džiaugsis aštuntojo anūko gimimu. Atletiškos išvaizdos, energingas ir nuolat puikiai nusiteikęs Liudas laisvo
laiko turi nedaug. „Net kai nereikia dirbti, užsiimu aktyvia
veikla – sportuoju, rūpinuosi
savo sodyba, pats dalyvauju
arba stebiu įvairių sporto šakų varžybas“, - sako jis.

Mūsų žmonės

Artūras NEIMONTAS:
„Iš sesers ligos išmokau
gerumo ir tolerancijos“
sius iš kitų – nežinomų ir neatrastų – planetų.
Tačiau net ir su „nežemiškomis
būtybėmis“ susidūrę Jonavos rajono savivaldybės tuometiniai vadovai suvokė: šių įrenginių reikia
daugiau.
„Tada, pamenu, vienas iš tuometinių vadovų manęs klausė: jei
nupirksime penkis kompiuterius,
tai kiek žmonių galėsime atleisti iš darbo? Sakiau, jog nė vieno,
atvirkščiai – jų priimti teks daugiau“, – pasakojo A. Neimontas.
Grasino išeiti iš darbo
Tačiau savivaldybei įsigijus kompiuterių, laukė dar vienas iššūkis –
prie jų įpratinti žmones bei išmokyti juos dirbti.
„Būdavo, kad darbuotojai net
grasindavo išeisiantys iš darbo, jei
juos versime dirbti kompiuteriais.
Jiems tai neatrodė kaip jų darbo
palengvinimas, tačiau kaip prievolė“, – juokėsi A. Neimonatas.
Beje, pačiam A. Neimontui teko
rašyti ir programas, o su kompiuteriais savivaldybėje pirmiausiai pradėjo dirbti buhalteriai.
„O ką tai reiškia? Kad mes parašytume programas buhalteriui,
tai buhalterio darbą turėjome išmokti nuo A iki Z, nes reikėjo viską skaitmenizuoti“, – kalbėjo A.
Neimontas.
Klausytis Artūro kartais prilygsta „žodinei ekskursijai“ į muziejų. Jis pasakoja ir apie pirmuosius
kompiuterio prototipus – skaičia-

vimo mašinas, kurias dabar galima
pamatyti nebent muziejuje.
„Viena tokia skaičiavimo mašina
užėmė apie 50 kvadratinių metrų,
o kai atsirado pirmieji kompiuteriai, ir aš pats į juos žvelgiau skeptiškai. Galvojau, kaip toks mažas
kompiuteris aplenks tokią didelę
mašiną? Bet aplenkė. Ir greitai“, –
pasakojo A. Neimontas.
Į lietaus vamzdį tilptų mašina
Tačiau tai – jau istorija, o pats
Artūras taip pat yra pakeitęs darbo pobūdį ir dirba verslo ekspertu
Jonavos bei Kaišiadorių rajonuose
vienoje iš draudimo kompanijų.
Rajono tarybos Miesto reikalų
komitete dirbantis A. Neimonatas sako, kad būvimas čia privertė
jį kitaip žvelgti į aplinką tiek būnant įvairiuose Lietuvos miestuose, tiek ir kitose šalyse.
„Kai būnu kituose miestuose,
aš fotografuoju net šiukšliadėžes.
Esu miesto reikalų komitete: man
įdomu, kas kaip tvarkosi, kokie ten
sprendimai, kokie įrengti suoliukai, ir net - kokios šiukšliadėžės.
Arba kokia, pavyzdžiui, ten yra
kanalizacijos būklė. Štai Turkijoje
buvo liūtis, kokios šalis nematė 36
metus. Atrodo – gatvės virto upėmis, bet vanduo čia pat dingo. Pasižiūriu į vamzdį, skirtą lietui, o ten
net mašina į tą vamzdį tilptų! Tokiose situacijose tampa akivaizdu,
su kokia perspektyva įrengta vandens nubėgimo sistema” – kalbėjo A. Neimontas.
Iš gerųjų pavyzdžių, sako A. Ne-

imontas, reikia mokytis, ir pagal
galimybes juos pritaikyti savame
krašte.
„O šiaip man Jonavoje patinka.
Man čia atrodo ramu, saugu, žalia,
tvarkinga ir visi pažįstami“, – sakė
A. Neimontas.
Neturi teisės smerkti kitų
Tačiau Artūrą Jonavoje laiko ne
tik rami aplinka. Jis neslepia: išvažiuoti iš Jonavos niekada nė neketino ir dėl savo sesers Violetos ligos,
o brolį ir sesę sieja stiprus emocinis
ryšis. Artūrui tenka padėti ir mamai, kuri šiemet atšventė savo 85
metų gimtadienį.
Artūro vardas Jonavoje nėra atsiejamas nuo jo sesers Violetos Neimontaitės, kuri nemažai metų dirbo Jonavos rajono savivaldybėje ir
sprendė neįgaliųjų problemas.
Pablogėjus sveikatos būklei dabar Violeta dienas leidžia namuose, tačiau neįgaliųjų reikalai iš jos
akiračio nedingo.
„Dabar vienintelis Violetos langas į pasaulį yra internetas. Šeimoje
mes esame du, tad natūralu, kad kai
jai ko nors reikia – skambina man.
Gaila, kad ji jau sunkokai juda.
Per šventes ją atsivežu pas save,
tačiau matyt ateis toks laikas, kai
ji gyvens kartu su mumis. Džiaugiuosi, kad pritaikiau jai balkoną
– buvo toks slenkstis, kurį reikėjo
peržengti, norint įeiti į balkoną. O
dabar ji gali būti balkone, matyti,
kas vyksta lauke“, – kalbėjo A. Neimontas.

Sunki sesers liga, kuria ji serga
nuo gimimo, Artūrą išmokė gerumo bei įskiepijo vertybes. Pati
Violeta, aplinkinių apibūdinama
kaip reto gerumo žmogus, tokią
pat emociją skleidžia ir aplink save.
„Iš Violetos aš taip pat išmokau
tolerancijos, visų pirma – neįgaliesiems. Man teko matyti įvairių
žmonių, ir tokių, kurie neįgalūs
tampa jau sulaukę brandos po avarijų ir traumų. Jiems – itin sunku,
nes žino, ką prarado ir ką galėjo turėti. Tie žmonės – visiškai kitokie,
jie – ramsčiai vieni kitiems.
Kartais jie – be tėvų, giminų, artimųjų. Kaip jiems išgyventi? Man
sunku suprasti. O Violeta, nors jau
daug metų nedirba, vis tiek padeda spręsti jų problemas. Tie žmonės jai dėkingi – per gimtadienius
atvažiuoja, atsiunčia sveikinimų ir
nepamiršta.
A. Neimontas pripažįsta: „Kai
matai Violetos gerumą, atrodo, kad
neturi teisės pykti, smerkti kitų,
skubėti teisti ar kaltinti žmonių,
tave supančios aplinkos“.
Jūratė Butkutė

Liudas MEDIEKŠA:
„Sprendimų neatidėliokite!”
Jonavoje – keturis
dešimtmečius

Gimęs ir augęs Kėdainių rajone, L. Mediekša, baigęs mokslus
ir įgijęs inžinieriaus – mechaniko
specialybę, buvo paskirtas dirbti į
„Azoto“ (dabar – AB „Achema“)
gamyklą. „Kai atvykau, 1978 –
aisiais, Jonava jau buvo tikrai nemažas miestas, apsigyvenau bendrabutyje Kosmonautų gatvėje,
dirbau remonto mechaniniam ceche, - pasakoja L. Mediekša, - tuo
metu jau statėsi Chemikų miegamasis rajonas, miestas plėtėsi, atvykdavo vis daugiau naujų gyventojų. Sunku patikėti, kad jau praėjo 40 metų, atrodo, viskas buvo
lyg vakar“. Azoto trąšų gamykloje

Liudas išdirbo 33 metus.

Per visus tuos dešimtmečius išvykti iš Jonavos Liudas nematė reikalo: „Jonava labai patogus miestas, šalia – Kaunas, manau, neblogai išvystytas tiek rajoninis, tiek
tarpmiestinis susisiekimas, miestas tikrai prižiūrimas, tvarkomas.
Man čia visada patiko“, - sako Liudas, pats, tiesa, gyvenantis tolėliau
nuo miesto centro.
Namai – ramybės oazė
Liudas drauge su žmona Olga jau
aštuonerius metus gyvena Jonavos
rajone, kur įsigijo atokią sodybą.
„Artimiausi mūsų kaimynai – už
pusės kilometro, tačiau sodybą labai lengva pasiekti, aplink – miškas, vanduo. Mudviejų su žmona

noras gyventi ramioje aplinkoje,
toliau nuo miesto šurmulio sutapo, dabar mūsų namai – ramybės
oazė, čia verda ir kasdienis gyvenimas, ir poilsis“, - sako vyras. Iš pradžių, anot Liudo, vieta buvusi apleista, tačiau, įdėjus darbo, dabar ji
– mieliausia užuovėja.
Paklaustas, kaip ir kur mėgsta
praleisti savo laisvalaikį su žmona,
Liudas atviras: „Dar neradome geresnės vietos, nei mūsų namai. Būna, išvykstame į teatrą ar kiną, bet
mums abiems mieliausia būti namuose“. Čia šeimai draugiją palaiko net trys šunys ir penki katinai. „Kartais žmonės klausia, ar
mums neliūdna. Kur čia liūdėsi su
tokia gausia kompanija“, - šypsosi
L. Mediekša.

Gamta – ir darbas, ir
malonumas

Namus įsikūręs gamtos apsuptyje, Liudas pripažįsta, kad visuomet
buvęs gamtos vaikas. Ir dabar pasivaikščiojimai miške – mieliausias
poilsis. „Su žmona esam užkietėję
grybautojai. Šis ruduo lepina ilgu
grybavimo sezonu, tad progų niekur neskubant pasivaikščioti miške – dar daugiau“, - sako Liudas.
L. Mediekša vadovauja ir savo
įsteigtai biokuro gamybos įmonei.
„Biokuro gamyba – labai įdomi
sritis, įmonė veikia keletą metų, ir,
nors pradžia buvo daug žadanti,
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legantiška, santūri, kalbanti ramiu ir subtiliu tonu, šiek tiek paslaptinga
– tokia neretam atrodo Birutė Platkauskienė, kurios kasdienybė verda Jonavos menų kalvėje – Janinos Miščiukaitės mokykloje. Ne vienerius metus įstaigoje dirbanti
Birutė sako, kad, dalyvaudama kūrybinėje veikloje, randa ir atgaivą sielai, ir impulsų
naujoms idėjoms.
Pažinti meną - svarbu
„Kiekvieno žmogaus santykis
su menu yra skirtingas, nes vieni
jį kuria, kiti gėrisi, o treti kritikuoja, - sako B. Platkauskienė, - tačiau
visi suvokiam, kad kiekvienas intelektualus žmogus turi nors šiek
tiek išmanyti meną ir jį pažinti, nes
jis suteikia gyvenimui spalvų, skatina dvasinį tobulėjimą, formuoja
vertybes“. Nors pačios Birutė tėvai
nebuvo menininkai, tačiau, „tėvelis gebėjo jausti spalvas, o mamytė
turėjo gerą balsą“, sako pašnekovė, pridurdama, kad jai pačiai artimesnė opera, simfoninė, vokalinė muzika.
„Dažnai lankausi Operos ir baleto teatre, stengiuosi pamatyti premjerinius spektaklius, - pasakoja Birutė, - iki šiol didžiausią
įspūdį paliko opera „Aida“, kurios
klausiausi viename iš pačių gražiausių pasaulio operos ir baleto teatrų
- Milano „La Scala“ (Italija). Labai
sužavėjo ir šiemet Vilniaus operos
ir baleto teatre klausytas Vienos
filharmonijos orkestro koncertas“.
Laikas knygoms - prabanga
B. Platkauskienė sako, kad mielai daugiau savo laiko skirtų knygų
skaitymui, bet jo, deja, vis pristinga.
„Yra knygos, kurias reikėtų perskaityti iki 25 metų, tokios, kaip kaip
Antuano de Sent Egziuperi „Mažasis princas“, Remarko „Trys draugai“, V. Mykolaičio – Putino „Altorių šešėly“, nes vėliau jos tokio
įspūdžio nepadarys“,- pasakoja Bi> Atkelta iš 14 p.

mat ėmė populiarėti ir plisti biokuro katilinės, tikrovė pasirodė ne tokia jau paprasta“, - pasakoja Liudas.
Šiandien, pasak L. Mediekšos, jau
galima skaičiuoti šiokį tokį pelną,
nors tam reikėjo nemenko įdirbio.
„Gal ir kažkuo kitu užsiimčiau, bet
man ši sritis – ir hobis, ir darbas.
Kaip ir kiekviename darbe, rūpesčių pakanka, bet, kai užsiimi mėgstama veikla, tie rūpesčiai neatrodo tokie jau baisūs“, - sako Liudas.
Sprendimai – čia ir dabar
Jaunatviškumu spinduliuojantis Liudas sako, kad gyvenime būta pamokų, kurios suformavo ir

2019 m. vasaris

15

Birutė PLATKAUSKIENĖ:
vidinės savybės svarbiau
už išorinį grožį
rutė, šiuo metu mieliau pasirenkanti psichologines, dvasinio tobulėjimo knygas. „Gaila, tačiau romanams skaityti laiko tiesiog nelieka“,
- sako pašnekovė.
Geriausias atotrūkis nuo
kasdienybės - kelionės
Artimiau pažįstantiems B. Platkauskienę nesunku pastebėti, kad
ji mėgsta keliauti, o kelionėse yra
nuolat lydimą draugų ir artimųjų.
„Net ir Šventas Raštas sako, kad
žmogus nors trumpam turi palikti kasdienybę, o kelionės ir yra, mano galva, pats geriausias būdas atitrūkti nuo rutinos“, - sako Birutė.
„Man patinka susikrauti daiktus
ir tiesiog išvažiuoti, įsilieti į kitokią aplinką. Mano kelionės – tai
gražūs paveikslai, kurie kaupiasi ir
nugula mano viduje. Kita vertus,
tai - ir nauji potyriai, naujos kultūros „paragavimas“, - sako B. Platkauskienė.
Kai kurie įspūdžiai būna ir ne visai malonūs. „Vienos kelionės metu, suvedusi klaidingus kodus, užblokavau visas turėtas korteles, o
grynųjų pinigų neturėjau. Streso
buvo, tačiau liko pamoka, todėl po
to bent jau 50 proc. kelionei skirtų
pinigų visada vežuosi grynais“, - pasakojo pašnekovė.
Birutės nuomone, kiekvienas
kraštas turi savo veidą, todėl visuomet smalsu pasidairyti po užsienio
kraštus, tačiau Lietuvoje taip pat
yra labai daug gražių vietų. „Mes
dažnai net nepasidomime, kiek
nuostabių kampelių yra čia pat,
mūsų kraštuose. Aš kasmet stengiuosi aplankyti kurio nors Lietuvos regiono dalį ir su ja susipažinti iš
arčiau. Šiais metais keliavau po Šakių rajoną. Galiu pasakyti, kad sukaupiau tikrai malonių įspūdžių“,
- sako B. Platkauskienė.
Namai ir šeima – ramybės
oazė
Nors ir dievina keliones, vis dėl
to mieliausias kampelis pašnekovei – jos pačios namai. „Myliu savo namus, jų jaukumą ir ramybę.

Nemėgstu perkrautų namų, man
patinka vientisa, balta, švari erdvė.
Manau, namai turi spinduliuoti
ramybe, todėl man pačiai interjere labiau patinka klasika, tik jokiu
būdu ji neturi būti nuobodi, daug
ką galima pateikti įdomiai ir stilingai“, - sako Birutė.
Pašnekovė maloniu poilsiu vadina ir darbus sode, kur taip pat praleidžia nemažai laiko: „Žemė yra
jėga, kuri dažną žmogų traukia .
Mano santykis su žeme yra išlikęs nuo pat vaikystės, nes užaugau
kaime. Būtent čia išmokau mylėti gamtą ir žmones. Darbas sode
man yra aktyvus poilsis, o būtent
tokį ir mėgstu“.
Birutei vienas maloniausių – laikas, leidžiamas su vyru Arvydu. „Jis
nemėgsta viešumo, - sako pašnekovė, -savo vyrui esu dėkinga už jo ištikimybę, sąžiningumą, nuolatinį palaikymą, dėmesį, rūpinimąsi. Arvydas turi puikų meno suvokimą, labai labai daug skaito, todėl,
turėdama tokį gyvenimo draugą
šalia, ir aš kartu augau vidumi. Tai
žmogus, atėjęs į mano gyvenimą su
stipriom dvasinėm vertybėm, kurias atsinešė iš savo šeimos“.

Vidinės savybės svarbiau, nei
išorė
Dažnai pagiriama dėl elegantiškos, subtilios išvaizdos, pati Birutė
sako daugiau dėmesio skirianti ne
išorei, o vidinėms savybėms. „Sutinku, jog išvaizda yra kiekvieno
žmogaus kultūros sudedamoji dalis. Norint atrodyti moteriškai, nebūtinai reikia lankytis prabangiuose salonuose, nešioti ryškių spalvų
drabužius ar sodriai dažyti lūpas,
- sako Birutė. -Manau atvirkščiai,
kad pastelinės spalvos labiau leidžia atskleisti ir pabrėžti moteriškumą. Moters išvaizda dažniausiai
nusako ir jos vidinę būseną. Visada
žaviuosi protingomis, išmintingomis, oriomis, moteriškomis moterimis, kurių akyse spindi ramybė
ir gerumas“.
„Man svarbiausia – estetika, - teivieną pagrindinių gyvenimo credo. „Tiek sau, tiek kitiems primenu
– neatidėliokite sprendimų. Juos
reikia priimti čia ir dabar. Delsimas, svyravimai nieko gero dažniausiai neduoda, arba patį sprendimą pakreipia ne pačia geriausia
linkme. Yra buvę situacijų, kai ir
aš nepriėmiau svarbių sprendimų
laiku. Nesakau, kad dėl to gailiuosi, bet pamoką gavau ir stengiuosi tokios klaidos nebepakartoti“,
- sako vyras.
Pats būdamas konkretus, atviras žmogus, Liudas ir kituose vertina panašias savybes: „Aš visuomet
linkęs kalbėti konkrečiai, remtis
faktais, nepilstyti iš tuščio į kiau-

gia pašnekovė, - o ji turi būti visur
- galvoje, mintyse, namuose, darbe
ir visame kame. Nemėgstu chaoso
ir netvarkos“.
Atrodo, veikliai ir nuolat matomai įvairiuose renginiuose B. Platkauskienei nepristinga energijos.
„Mano šviesios atminties mamytė nuolat kartodavo, kad esu veikli
dėl to, jog gimiau ratuose pakeliui
į ligoninę, - šypsosi Birutė, - tačiau,
manyčiau, kad viso to pagrindas
yra genetika ir tai, jog visą gyvenimą „draugauju“ su sportu. Esu išbandžiusi daug ir pačių įvairiausių

mėgėjiškų pramogų, tačiau jau gerą
dešimtmetį esu nuosekli ir lankausi sporto salėje, na, o vasarą mėgstu pabėgioti ir važinėti dviračiu“.
Birutė apgailestauja, kad paroje
yra vos 24 val., tad, sudėliojus visus
dienos darbus, norėtųsi, kad laiko
šeimai, draugams ir sau liktų daugiau. „Labai mėgstu ir pamiegoti,
- prisipažįsta Birutė, kuri, nors ir
laikosi sustyguotos darbotvarkės,
kartais „sulėtina“ tempą. „Juk esu
tik žmogus su visomis silpnybėmis
ir stiprybėmis“, - sako ji.
Kalbėjosi Gertrūda Bučiūtė

rą. Erzina pasipūtimas, arogancija, nepagarba. Gyvenimas nėra nesibaigianti distancija, kažkada būna kelio galas, todėl perdėtas savęs
aukštinimas kitų atžvilgiu – neprotingas, nors ir gan dažnai sutinkamas bruožas“.

kone visos raumenų grupės, lavėja dėmesys, reakcija. Ši sporto šaka sparčiai populiarėja, todėl būtų
šaunu, jei uždarų teniso kortų atsirastų ir mūsų mieste (šiuo metu
yra tik rajone). Tikiu, kad tai – tik
laiko klausimas“.

Sportas - ištikimas palydovas

Gamta ir sportas neapleidžia Liudo ir svajonėse: „Anksčiau kartą metuose su draugų kompanija
vykdavome į kalnus slidinėti. Deja, jau keletą metų dėl tam tikrų
aplinkybių šios aistros tenka atsisakyti. Svajoju, kad dar bent kartą
pavyktų pakilti į baltas viršūnes ir
pralėkti ant slidžių snieguotais šlaitais „su vėjeliu“.

Nuo vaikystės pamilęs sportą,
L. Mediekša ir šiandien neapleidžia aktyvaus gyvenimo būdo –
dalyvauja krepšinio veteranų turnyruose, yra įveikęs net 13 maratonų, anksčiau praktikavo lengvąją atletiką, daugiakovę. Dabar L.
Mediekša vis dažniau į rankas paima lauko teniso raketę: „Tenisas
– iš tiesų naudingas sportas, dirba

Gertrūda Bučiūtė

16

Rinkimų programa 2019 -2023

SUSISIEKIMAS,
SAUGUMAS KELIUOSE
• Tęsime rajoninių kelių, priklausančių
seniūnijoms, asfaltavimo darbus.
• Užtikrinsime, kad Jonavos
aplinkkelis taptų realybe.
• Inicijuosime sodų bendrijų kelių
tvarkymo programą, pirmenybę
teikiant miesto teritorijoje
veikiančioms sodų bendrijoms.
• Įrengsime dvi naujas žiedines
sankryžas – Žeimių/Vasario 16-osios
ir Žemaitės/P.Vaičiūno gatvėse.
• Pastatysime pėsčiųjų ir dviračių tiltą per
Žeimių g., ties Jonavos sporto arena.
• Rekonstruosime Lietavos gatvę.
• Užtikrindami Chemikų mikrorajono
gyventojų saugumą ir gerindami
jų aplinką, įrengsime naują kelio
atkarpą su pėsčiųjų ir dviračių taku,
vedančią Užimtumo tarnybos
(buvusios Darbo biržos) link.
• Įrengsime naują dviračių tako
atkarpą, jungiančią Užimtumo
centrą su A. Kulviečio gatve
• Įrengsime naujus laiptus,
jungiančius slidinėjimo trasos
papėdę bei Užimtumo tarnybą.
• Tęsime miesto dviračių ir pėsčiųjų
takų apšvietimo darbus.
• Atnaujinsime pėsčiųjų taką ties
Kosmonautų g. 9-11 namais.
• Atnaujinsime pėsčiųjų taką tarp
Chemikų ir P. Vaičiūno gatvių.
• Rajono ir miesto gyventojų patogumui
nuolat atnaujinsime UAB „Jonavos
autobusai“ autobusų parką.
• Nuolat peržiūrėsime UAB
„Jonavos autobusai“ maršrutus,
atsižvelgdami į gyventojų poreikius.

INFRASTRUKTŪRA
• Tęsime daugiabučių namų ir viešųjų
pastatų renovaciją, kartu atlikdami
ir aplinkos sutvarkymo darbus.
• Kasmet skirsime lėšų tolimesnei
automobilių stovėjimo aikštelių prie
daugiabučių plėtrai ir rekonstrukcijai.
• Kasmet investuosime į lietaus, nuotekų ir
geriamojo vandens plėtrą mieste ir kaime.
• Miesto kapinėse toliau plėsime
automobilių stovėjimo aikšteles.
• Siekdami užtikrinti gyventojų
saugumą, toliau plėsime miesto vaizdo
stebėjimo kamerų tinklą, ypatingą
dėmesį skirdami įvažiavimams /
išvažiavimams į / iš miesto.
• Investuosime į rajono priešgaisrinės
tarnybos pastatų atnaujinimą
ir techninį aprūpinimą.
• Laiptus, vedančius nuo III-ojo Varnutės
tvenkinio į Juodmeną, pritaikysime
jaunoms šeimoms su vaikų vežimėliais.

SPORTAS,
LAISVALAIKIS,
BENDRUOMENĖS
• Pastatysime Jonavos baseiną
Rimkų mikrorajone.
• Užbaigsime Jonavos miesto
stadiono rekonstrukciją.
• Kasmet įrengsime po vieną naują vaikų
žaidimų aikštelę mieste ir rajone.
• Užbaigsime Ramybės parko
įrengimo darbus.
• Atsižvelgdami į gyventojų
pasiūlymus, buvusio baldininkų
kultūros centro vietoje įrengsime
poilsio ir laisvalaikio zoną.
• Sutvarkysime miškelį Juodmenoje
prie Žemaitės gatvės, pritaikant jį
miesto gyventojų laisvalaikiui.
• Joninių slėnio teritorijoje įrengsime
parkūro aikštelę ir veloparką.
• Tęsime kaimo ir miesto mokyklų
stadionų atnaujinimo darbus.
• Ir toliau kasmet skirsime lėšų miesto
ir kaimo bendruomenėms, jaunimo
nevyriausybinėms organizacijoms
bei bendruomenių iniciatyvoms.
• Investuodami į Jonavos kultūros
paveldo išsaugojimą, prisidėsime prie Šv.
Jokūbo bažnyčios fasado atnaujinimo.
• Toliau remsime tradicinių religinių
bendruomenių veiklą.
• Užbaigsime Jonavos kūno ir
kultūros centro senojo pastato
vidaus renovacijos darbus.

Kultūra ir turizmas
• Tęsime vasaros nemokamus
kultūrinius renginius
jonaviečiams ir miesto svečiams
įvairiose miesto erdvėse
• Venecijos, Londono,
Paryžiaus kaimuose įrengsime
turistines stoteles.
• Investuosime į rajone esančių
piliakalnių sutvarkymą ir pritaikymą
turizmo bei laisvalaikio reikmėms.
• Skatinsime jaunų jonaviečių
muzikos ir meno eksperimentus,
neatlygintinai suteikdami erdves jų
pasirodymams ir kūrybai realizuoti.
• Neries pakrantėje (Panerių g.)
šiltuoju laiku įrengsime laikiną
pontoninę prieplauką plaukiančių
baidarėmis sustojimui.
• Užbaigsime Bukonių kultūros centro
pastato išorės ir vidaus renovaciją.
• Atnaujinsime Jonavos krašto
muziejaus pastatus, įrengdami ne tik
muziejines, bet ir edukacines erdves.
• Sieksime Jonavos Kultūros centre
rodyti naujausius kino filmus.
• Užbaigsime Ruklos kultūros
centro renovaciją.
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VERSLO PLĖTRA,
DARBO VIETŲ STEIGIMAS
• Sieksime, kad Jonavos savivaldybės
teritorijoje (Rukloje) būtų įkurta
Laisva ekonominė zona (LEZ) arba
Kauno LEZ teritorinis padalinys.
• Skatinsime jaunimo verslumą, siekdami
mieste įsteigti bendradarbystės erdvę
– „Spiečių“, kuriame jauniesiems
verslininkams bus suteikiama
kompiuterizuota darbo vieta, apskaitos,
darbų saugos ir kita reikalinga pagalba.
• Kasmet skirsime lėšų rajono gyventojų
mokymams steigiant pirmąjį verslą.
• Remsime smulkų ir vidutinį verslą bei
ūkininkus, suteikdami beprocentinius
kreditus ir negrąžinamą paramą.
• Užtikrinsime optimalius verslo
liudijimų, žemės ir žemės nuomos
bei nekilnojamojo turto mokesčių
tarifus Jonavoje veikiančiam verslui.
• Kartu su Jonavos politechnikos
mokykla sieksime rengti specialistus,
reikalingus darbo rinkai, o ypač
Kauno LEZ bendrovėms.
• Skatinsime pagyvenusių
žmonių socialinį aktyvumą, jų
užimtumą, teiksime jiems paramą,
prisitaikant prie rinkos sąlygų.

SVEIKATA,
SOCIALINĖS PASLAUGOS
• Atnaujinsime Jonavos pirminės
sveikatos priežiūros centro
vidaus patalpas. Jas pritaikysime
specialiesiems neįgaliųjų poreikiams,
įrengsime mamos ir vaiko erdvę.
• Plėtosime slaugos ir medicinos
paslaugų prieinamumą kaimiškų
vietovių gyventojams.
• Skirsime dėmesį Jonavos ligoninės
teikiamų paslaugų nuolatiniam
kokybės gerinimui.
• Baigsime Jonavos ligoninės vaikų
skyriaus atnaujinimo darbus.
• Gerinsime be tėvų globos likusių
vaikų gyvenimo sąlygas, padėsime
jiems augti saugioje ir vaiko
raidai palankioje aplinkoje.
• Plėsime dienos užimtumo
paslaugas neįgaliesiems asmenims,
turintiems intelekto sutrikimų.
• Vystysime integralios pagalbos
teikimą asmeniui namuose.
• Gerinsime socialinių paslaugų teikimą
ir prieinamumą kaimo gyventojams,
didinant socialinių paslaugų centro
padalinių skaičių kaimiškose seniūnijose.
• Plėsime kompleksinių
paslaugų šeimai teikimą.

Technologiniai sprendimai
• Įrengsime nemokamo bevielio
interneto (wi-fi) zonas jonaviečių
susibūrimo vietose - Joninių
slėnyje, stadione, miesto parke.
• Dalinai finansuosime daugiabučių
namų kiemų filmavimą, esant bendrijų
ar namo gyventojų sutikimui.
• Sieksime įdiegti vieningą viešojo
transporto e.bilieto sistemą, leidžiančią
jonaviečiams keliauti Jonavoje ir
Kaune be papildomų rūpesčių.
• Autobusų stotelėse mieste įrengsime
informacines-reklamines švieslentes,
realiu laiku informuojančias,
kada atvyks autobusas
• Intensyviausiose miesto gatvių atkarpose
(Žeimių, J.Basanavičiaus, Vasario
16-osios gatvėse) sieksime įrengti
stacionarius greičio matavimo įrenginius.
• Nuosekliai tobulinsime gyventojų
aptarnavimo sistemą savivaldybėje
ir seniūnijose perkeliant
paslaugas į internetinę erdvę.

ŠVIETIMAS
• Baigsime Užusalių ir Šveicarijos
mokyklų renovacijas.
• Užbaigsime Jeronimo Ralio
ir Senamiesčio gimnazijų
renovacijos darbus.
• Toliau vykdysime miesto ir rajono
mokyklų bei darželių vidaus
erdvių atnaujinimo darbus.
• Investuosime į naujas moksleivių
neformaliojo švietimo formas,
sudarydami galimybes išmokti
slidinėti ir/ar plaukti.
• Investuosime į formalųjį švietimą
papildančių mokyklų materialinės bazės
atnaujinimą (J. Miščiukaitės ir Jonavos
kūno kultūros ir sporto centro).
• Sieksime ikimokyklinio ugdymo įstaigų
mokytojų atlyginimo didėjimo.

APLINKOS APSAUGA
IR TVARKYMAS
• Skatinsime miesto ir rajono gyventojus
prisidėti prie žaliųjų teritorijų
puoselėjimo, sudarant galimybę
pasodinti „savo medį savo mieste“.
• Sutvarkysime Neries upėje esančia salą
ir sudarysime galimybės į ją persikelti
turistiniais-apžvalginiais tikslais.
• Neleisime miesto tvenkiniams ir
maudyklėms užželti žolėmis ir meldais.
• Siekdami miestui suteikti modernių
atspalvių, apleistus ir pilkus pastatus
su gyventojais suderintose vietose
papuošime gatvės menu („street art“).
• Varnutės tvenkinyje prie Joninių slėnio
įrengsime šokantį vandens fontaną.
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