
Mindaugas SINKEVIČIUS,
g. 1984-06-20
Kandidatas į merus, 
Numeris sąraše -1 

Mindaugas SINKEVIČIUS: 
padarėme daug, bet bus 
dar daugiau!

Jonavos rajonui sėkmingai va-
dovaujantį Mindaugą Sinkevičių 
pastaruosius metus neretai gali-
ma pamatyti TV eteryje ar išgirsti 
kalbant savivaldai aktualiais klau-
simas radijo laidose. Drąsus, ryž-
tingas, idėjų nestokojantis ir vei-
klios lyderystės besiimantis meras 
braižo ne tik Jonavos, bet ir visos 
savivaldos ateities perspektyvas – 
šiemet jis buvo pripažintas vienu iš 
20 - ies įtakingiausių Lietuvos po-
litikų. Patys jonaviečiai su tuo nei 
kiek nesiginčija – neseniai atlikto 
pasitenkinimo viešosiomis paslau-
gomis tyrimo metu nustatyta, kad 
tiesiogiai rinkto mero veikla ver-
tinama itin palankiai ir per pasta-
ruosius 4 metus šio rodiklio indek-
sas tik gerėjo. Vienok, kalbėdamas 
apie savo veiklą, meras girtis nelin-
kęs: „aš darau tai, ko iš manęs, ma-
nau, išrinkdami ir tikėjosi žmonės. 
Medaliams kabintis nėra nei laiko, 
nei prasmės, nes dirbu ne dėl jų, o 
dėl jonaviečių“.   

Per pastaruosius kelis metus Jo-
nava ir vėl stebino maloniais poky-
čiais. Kuriuos iš jų laikote reikšmin-
giausiais?

Tiesą sakant, net nežinau, nuo ko 
pradėti. Per pastaruosius metus dau-
gybė pokyčių įvyko ir mieste, ir kaime, 
įvairiausiose srityse nuo švietimo, 
kultūros iki visuomenei skirtos naujos 
infrastruktūros. Kadangi neretai teko 
būti šių pokyčių iniciatoriumi ar bent 
prisidėti prie jų, visi atlikti darbai atro-
do labai artimi. 

Žinoma, visuomenei turbūt labiau-
siai pastebimi matomi nauji traukos 
statiniai. O tokių per šią kadenciją 
pastatėme ar įrengėme ne vieną. Pir-
miausia, mieste įrengtas pėsčiųjų til-
tas  per Žeimių gatvę ilgą laiką buvo 
tik svajonė. Pamenu, kuomet dar 
buvo atliekami projektavimo darbai, 
įtraukėme į procesą ir jonaviečius – 

siūlėme rinktis labiausiai patikusio til-
to eskizą. Vėliau ilgus metus projektas 
dokumentų pavidalu laukė savo šan-
so būti pastatytas. Buvo net dvejonių, 
ar tiltas neliks tik eskizu ir ar pavyks jį 
pastatyti. Kad taip nenutiktų, aktyviai 
dirbau man žmonių patikėtą politiko 
darbą – rodžiau, prašiau, įtikinėjau. 
Nebuvo lengva, bet mums pavyko, 
pavyko gauti šiam projektui valsty-
bės finansavimą, įtikinti tuo metu 
pareigas ėjusį Susisiekimo ministrą, 
kad toks tiltas nėra tik Jonavos užgai-
da, kad jis ne tik pasitarnaus saugiam 
pėsčiųjų ir dviratininkų judėjimui, bet 
taps dinamiško Jonavos miesto sim-
boliu. Tad, galima teigti, kad atkaklus 
ir nuoseklus darbas leidžia realizuoti 
net didžiausias svajones. 

Kitas ne mažiau ryškus pavyzdys 
– užbaigta Jonavos miesto stadio-
no rekonstrukcija. Darbus pradėjęs 

rangovas bankrutavo, tad teko ieš-
koti naujo, projektas pabrango, bet 
sugebėjome susitelkti ir sėkmingai 
užbaigti statybas. Tai nebuvo papras-
ta. Juk Vilnius, mūsų šalies sostinė, ir 
šiandien neturi net stadiono pamatų, 
o mes turim visą stadioną. Ir ne šiaip 
stadioną. Jame galima žaisti tarptau-
tines varžybas, tad dėl jo tikrai nėra 
gėda. 

Gal ne visi supranta, bet pastarųjų 
kelių kadencijų darbai vystant sporto 
infrastruktūrą nėra politinės impro-
vizacijos. Tai nuoseklus daugiametis 
siekis ne išblaškyti, o vienoje vietoje 
suburti šiuolaikines sporto bazes – 
areną, slidinėjimo centrą, stadioną, 
baseiną,  – kurios tenkintų ir sportuo-
jančiųjų, ir visuomenės poreikius. Ir 
dabar galiu drąsiai pasakyti, jog vargu 
ar Lietuvoje yra kita tokia savivaldybė, 
kurioje būtų tokios galimybės spor-

tuoti, judėti, propaguoti sveiką gy-
venimo būdą. Ne veltui 2020 metais 
Jonavai buvo įteiktas “Metų sporto 
miesto” apdovanojimas. Visų šių po-
kyčių vyšnia ant torto tapo gruodžio 
mėnesį atidarytas Jonavos baseinas. 

Per kiek ilgiau nei du metus pa-
statytas nuostabus statinys. Man 
asmeniškai jis tarsi trečiasis vaikas 
– ilgai lauktas, statytas, išpuoselėtas 
ir pasiruošęs džiuginti. Baseinas pui-
kiai įsikomponuos į Joninių slėnio 
panoramą, o žiemą lankytojams kurs 
kalnuotų Alpių pojūtį. Šis statinys iš-
ties nominuoja visos ketverių metų 
kadencijos mano kaip politiko veiklą. 

Be šių pastebimų pokyčių nereikia 
užmiršti ir kitų nemažiau svarbių, bet 
gal kiek labiau kasdieniškų – įrengti 
nauji laiptai slidinėjimo trasos papė-
dėje, įrengtos naujos dviračių takų 
atkarpos ir mieste, ir į Ruklos mieste-

lį, kasmet atnaujinamas Jonavos au-
tobusų parkas, kuriame jau kitąmet 
keleivių patogumui tarnaus net 5 
elektrobusai, viešojo transporto ke-
leivių švieslentės stotelėse, neleista 
centrinės valdžios „reformatoriams“ 
sužlugdyti Jonavos ligoninės, į kurią 
kasmet investuojame, sutvarkyta Šv. 
apašt. Jokūbo bažnyčios išorė, inves-
ticijos į kaimo seniūnijų kelius, viešąjį 
ūkį, gatvių apšvietimą. Atliktus reikš-
mingus darbus galima būtų tęsti ir 
tęsti. Vien jiems išvardinti neužtektų 
keleto lapų, todėl neatsitiktinai kas-
met leidžiam atliktų darbų ir veiklos 
ataskaitą. 

Ar yra tikslų, kurių vis dėlto dėl 
kažkokių priežasčių nepavyko pa-
siekti?

Net ir dirbant nuoširdžiai, neskai-

2 p.

Socialdemokratai Jonavoje skyrius@lsdpjonava.lt lspdjonava.lt 2022 m. gruodis



2
čiuojant nei laisvo laiko, nei jėgų ten-
ka pripažinti, kad ne viskas pavyko. 
Kartais tai lėmė aplinkybės, kartais 
pritrūkta lėšų ar centrinės valdžios 
palaikymo ir supratimo. Man labai 
norėjosi ir dariau viską ką galėjau, 
kad jau šią kadencijų prasidėtų realūs 
aplinkkelio įrengimo darbai. Ir nors 
projektas parengtas, o valstybė iš gy-
ventojų išpirko žemę, tačiau jau kuris 
laikas mindžikuojama. 

Deja, bet visoje Lietuvoje kelių bū-
klė tik prastėja. Neskiriama užtektinai 
lėšų ne tik keliams tinkamai prižiūrėti, 
bet ir sparčiau mažinti žvyrkelių kie-
kį, tvarkyti tiltus ir viadukus, statyti 
naujus aplinkkelius. Menkai guodžia 
ir žinojimas, kad Lietuvos automo-
bilių kelių direkcija (LAKD) yra viešai 
konstatavusi, jog šalyje šiuo metų 
reikia įrengti 18 aplinkkelių ir Jonavos 
aplinkkelis reitinguojamas pirmuoju 
pagal įrengimo eiliškumą, tai yra, jis 
bus statomas pirmiausiai. Klausimas 
tik: kada? Mus pasiekiantis atsakymas 
- kai bus skirtas finansavimas. Politinis 
centrines valdžios kalambūras: kada? 
– kažkada! Ir aš, ir Jonavoje rinktas Sei-
mo narys Eugenijus Sabutis neleido-
me Jonavos pamiršti nei Susisiekimo 
ministerijai, nei LAKD. Dirbsime šiuo 
klausimu tol, kol jis bus galutinai iš-
spręstas. Tikiuosi, tam neprireiks man 
pačiam tapti Susisiekimo ministru ar 
vyriausybės vadovu. 

Yra ir kitų didesnių bei mažesnių 
projektų, kurie strigo. Nors labai no-
rėjome Rimkuose įkurti parką mies-
tiečiams, kurio įrengimas politinių 
oponentų buvo skundžiamas įvairiau-
sioms institucijoms kuriant mitą, kad 
meras neva nori įsirengti parką sau 
– suprask, asmeninį M.Sinkevičiaus 
parką – bet šįkart procesą sustabdė 
ne politinis kvailumas, o nevykęs ran-
govas, kuris laimėjo parko įrengimo 
viešąjį konkursą, nuolat meluodamas 
tempė gumą, kol galų gale nutraukė-
me sutartį. Naujo rangovo paieškos 
persikels į kitus metus. Kaip ir minė-
jau, ne visada ir ne viskas pavyko, bet 
mes nepasiduodam, gal tik kartais il-

giau užtrunkam. 

Mūsų rajonas pagyrų sulaukia 
ir iš gyventojų, ir iš svečių - daž-
nai minimos išpuoselėtos erdvės, 
renovuoti daugiabučiai, išvystyti 
pėsčiųjų bei dviračių takai, ne-
menka kultūros ir sporto renginių, 
dažniausiai nemokamų, pasiūla. 
Rodytųsi, jau beveik visas padary-
ta ir belieka mėgautis tuo. Kuo ža-
date nustebinti jonaviečius kitoje 
kadencijoje?

Neabejotinai išsiskiriam kaip spor-
tiškas, aktyvus, kultūrą mylintis mies-
tas. Savivaldybė, kurioje renovuoti 
ne tik visuomenės paskirties statiniai 
– mokyklos, darželiai – bet pirmauja-
me ir pagal daugiabučių renovacijos 
mastus. Nors esame rajonas, kuriame 
vystoma chemijos pramonė, baldų 
gamyba, bet stengiamės puoselėti 
savo aplinką įvairiais želdynais, ekolo-
gišku viešuoju transportu. Per kaden-
ciją buvome pastebėti ir apdovanoti 
įvairiausiose kategorijose. Pastarąją 
kadenciją gavome du Auksinės Krivū-
lės (aukščiausias savivaldos apdova-
nojimas) apdovanojimus už kultūros 
puoselėjimą ir pagalbą Ukrainos karo 
pabėgėliams. 

Tikiu, kad kiekvienas jonavietis di-
džiuojasi mūsų išpuoselėtu kraštu ir 
turi ką apie jį papasakoti. Ir nors pas-
tarąją kadenciją nuveikta daug, bet 
idėjų ir parako naujajai tikrai netrūks-
ta. Žinoma, dalis darbų bus tęsiama 
– daugiabučių kiemų tvarkymas, pas-
tatų renovacija, miesto erdvių tvarky-
mas ir t.t., bet yra ir naujų sumanymų. 

Kitą kadenciją neabejotinai norime 
realizuoti Neries prieplaukos projek-
tą, dar labiau įveiklinti Joninių slėnio 
kalną pritaikant jį vasaros pramo-
goms, galutinai pritaikyti 43 hektarų 
žemės sklypą Jonavos verslui ir inves-
tuotojams, skirti būtinas lėšas Jona-
vos ligoninės atsinaujinimui ir paslau-
gų plėtrai, visoje savivaldybėje diegti 
energiją tausojančias ir „žalumą bei 
ekologiją“ skatinančias priemones, 
transformuoti visą Jonavos autobu-

sų parką atsisakant dyzeliu varomo 
transporto, pradėti futbolo maniežo 
statybas ir t.t. 

Daugelis idėjų tapo mūsų rinkimų 
programos turiniu. Ir kam jau kam, 
bet idėjų ir sumanymų man netrūksta 
– kartais trūksta tik pinigų. 

Esate dažnai matomas ir girdi-
mas nacionaliniame eteryje, tele-
vizijose, radijo laidose, kai kurie 
politikos analitikai sako, kad sulig 
Jūsų atėjimu vadovauti Lietuvos 
savivaldybių asociacijai, savivaldai 
pavyko tapti kur kas labiau mato-
ma, girdima ir darančia reikšmin-
gą įtaką centrinei valdžiai. Kokių 
esminių dalykų pavyko pasiekti 
gerinant, darant efektyvesne ir sa-
varankiškesne visos savivaldos, o 

kartu ir Jonavos rajono savivaldy-
bės, veiklą?

Taip, išties savivaldybių temos tapo 
labiau matomos. Manau, prie to pri-
sidėjo ne tik mano kaip Lietuvos sa-
vivaldybių asociacijos vadovo veikla, 
bet ir pastarąją kadenciją šalį ištiku-
sios krizės. Krizės, kurių suvaldymas 
nebūtų buvęs įmanomas ar sėkmin-
gas be savivaldos lyderystės. Šiandien 
atrodo, kad tai jau tolima istorija, bet 
ar pamenat beveik du metus su Co-
vid-19 pandemija? Testavimas, judė-
jimo ribojimai, vakcinacija, institucijų, 
ypač švietimo įstaigų, darbo organi-
zavimas ir t.t.  

Nespėjus atsikvėpti nuo pandemi-
jos, ištiko nelegalių Lukašenkos atva-
rytų migrantų antplūdis. Vėliau -  Rusi-
jos agresija ir sukeltas karas Ukrainoje 
bei į Lietuvą atvykę karo pabėgėliai. 

Pastaroji kadencija, regis, buvo gy-
venimas nuo vienos krizės iki kitos 
krizės. O neretai vienu metu vyko net 
kelios krizinės situacijos. Teko ne tik 
tvarkytis, bet, kaip jau minėjau, teko 
imtis lyderystės. Toli gražu ne visada 
ir visuomet centrinė valdžia gebėjo 
tinkamai koordinuoti, komunikuoti ir 
organizuoti įvairius procesus ištikus 
bėdoms. Būtent savivalda kaip toji 
kempinė – viską sugeria, iškuopia ir 
išblizgina. Jonava, kaip ir kitos savival-
dybės, demonstravo gebėjimą tvar-
kytis su visais iššūkiais, dažnu atveju 
tapdama ir pavyzdžiu kaimynams. 

Krizėms atslūgus, man, kaip visos 
savivaldos vadovui, tenka kalbėti ir 
apie valstybės biudžetą, ir apie įvairių 

savivaldos funkcijų vykdymą bei  ap-
gailėtiną kelių tvarkymo finansavimą, 
ir apie savivaldos modelį bei pasikei-
timus, laukiančius naujos kadencijos 
mero ir tarybos. Temų yra daug, vi-
sos jos labai žemiškos, tarkim, šildy-
mo kompensacijų skyrimo tematika, 
ir visur reikia supratimo, įsigilinimo, 
gebėjimo paaiškinti, suformuluot 
problemas, jei tokių esama. Bendrai 
džiaugiuosi, kad per pastarąjį laiko-
tarpį akivaizdžiai pakito centrinės val-
džios ir savivaldos santykis. Atsirado 
daugiau pasitikėjimo, daugiau įsiklau-
simo ir supratimo. 

Malonūs pokyčiai aplankė ne tik 
Jonavą, bet ir jūsų šeimą - per šią 
kadenciją gandrai aplankė net du-
kart. Kaip pavyksta suderinti gau-
sybę įsipareigojimų ir šeimyninį 
gyvenimą?

Sudėtinga suderinti. Bet aš toks nei 
pirmas, nei paskutinis. Žinoma, kad 
mero, asociacijos prezidento, politi-
ko darbas reikalauja dėmesio, neretai 
ilgesnių darbo valandų  - juk atsiran-
da veiklos ir renginių savaitgaliais. 
Bet vaikai tėtį dar atpažįsta, tai kol 
kas viskas kontroliuojama (juokiasi). 
Suprantama, reiktų padėkoti žmonai 
Aistei, kuriai tenka nemenkas krūvis. 
Stengiuosi maksimaliai išnaudoti sa-
vaitgalius ir bent juos skirti šeimai. 
Gal dėl to toli gražu ne visus renginius 
aplankau ar visur suspėju, bet toks jau 
tas mano darbo ir asmeninio gyveni-
mo balansas. 

Mindaugas Sinkevičius
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Birutė GAILIENĖ: 
išsiskiriame dėmesiu religinėms 
bendruomenėms ir bažnyčioms

Jau seniai sau esame atsakę į klau-
simą, koks miestas esame ir kokiu 
siekiame būti. Mūsų vizija – darnus 
sumanios pramonės, logistikos, ino-
vacijų ir krašto apsaugos centras, 
puoselėjantis daugiakultūres tradici-
jas, išsiskiriantis išplėtota, palankia 
šeimai ir draugiška aplinkai infras-
truktūra, kraštas, kuriame patogu gy-
venti, dirbti, leisti laisvalaikį ir auginti 
vaikus. Neretai mėgstam pabrėžti, 
kad Jonava – ir sporto miestas. O tai 
aiškiai atsispindi ir naujai kuriamoje 
infrastruktūroje, ir nacionaliniu ly-
gmeniu matomoje sportinėje veikloje. 

Vis dėlto grįžkime prie kultūrinių 
tradicijų, o kartu ir sakralios vertės 
išsaugojimo bei puoselėjimo siekia-
mybės. Reikia pasakyti, kad pastarieji 
keleri metai mūsų rajone išsiskyrė dė-
mesiu religinėms bendruomenėms, 
kultūros paveldui priskirtiniems mal-
doms namams ir  juose jonaviečius 
bei miesto svečius telkiančioms kul-
tūrinėms priemonėms. Tas dėmesys 
nėra atsitiktinis -  visuomet laikėmės 
nuostatos, kad bendruomenių (ne-
priklausomai nuo to, ar jos religinės, 
ar kaimo, ar sporto, kultūros ir kt.) rė-
mimas yra neatsiejama politinės dar-
botvarkės dalis. Buvome nuoseklūs ir 
savo ankstesnėje rinkiminėje progra-
moje aiškiai užsibrėžėme tokius užda-
vinius, kaip Šv. apašt. Jokūbo fasado 
atnaujinimas bei nuolatinė parama 
religinių bendruomenių veiklai. Per 
pastaruosius 4-erius metus tam skirta 

beveik 500 tūkst. eurų.

Dar kadencijos pradžioj savo rin-
kėjams pažadėjome – investuodami į 
kultūros paveldo išsaugojimą, vertin-
gųjų pastato savybių išsaugojimą bei 
atskleidimą prisidėsime prie Šv. apašt. 
Jokūbo bažnyčios fasado atnaujini-
mo. Drauge su parapija pavyko atkur-
ti, pasak istorikų, pradinę bažnyčios 
spalvą. Šiandien galime džiaugtis su-
tvarkyta pastato išore, jos prieigomis 
ir vis didesniu turistų srautu, besido-
minčiu paveldo perlais mūsų rajone. 
Ko gero, jau net nepamename, kad 
prieš fasado renovaciją ji buvo balta. 
Dabar bažnyčia ne tik džiugina tikin-
čiuosius, bet ir turistus, čia nuolat 
vyksta ir religinės bei kultūros šven-
tės, renginiai įvairių amžiaus grupių 
lankytojams. 

Iš viso šiam projektui buvo skirta 
daugiau kaip 200 tūkst. Eur biudžeto 
lėšų. 2023 metais minėsime Šv. apašt. 
Jokūbo, pagrindinės miesto bažny-
čios 230 metų jubiliejų, tad turėsime 
dar vieną progą, atkreipsiančią visos 
bendruomenės dėmesį į sakralių 
objektų svarbą. Neabejotinai prisidė-
sime prie šios progos paminėjimo ir 
finansiškai.

Kur kas skaitlingesnę sukaktį – net 
400 – šiemet minėjo išskirtinė Ska-
rulių Šv. Onos bažnyčia. Joje jau eilę 
metų vyksta tradicija tapęs, atlikėjo 
Liudo Mikalausko iniciatyva rengia-
mas ir savivaldybės nuolat remiamas 

Tarptautinis Skarulių muzikos festi-
valis. 400 -  mečio proga rajono savi-
valdybė ne tik prisidėjo prie festivalio 
organizavimo ir įgyvendinimo reikš-
minga suma, bet ir sudarė metinę iš-
skirtinės progos minėjimo programą, 
todėl įvairūs renginiai ir priemonės 
šiai sukakčiai paminėt Jonavoje vyko 
visus metus. Festivalis niekur nedings 
ir vėliau - remsime ir toliau šio ne tik 
jonaviečių, bet ir svečių iš visos Lie-
tuvos pamėgto, mylimo muzikos bei 
maldos bendrystės renginio organi-
zavimą.

Pačios Skarulių bažnyčios maketas 
netrukus taps mūsų kaimyniniame 
rajone kuriamo Lietuvos parko dali-
mi – čia įsikurs šio unikalaus objekto 
sumažinta versija. Pamatyti ją jona-
viečiai galės pirmiausiai patys savo 
mieste – maketas trumpam įsikūrė 
Krašto muziejuje.

Kalbant apie Skarulių bažnyčią, 
būtina paminėti ir veiklią jos ben-
druomenę, kuri savo unikalumu išties 
stebina – Skarulių kaime gyventojai 
iškeldinti prieš kelis dešimtmečius, 
statant cheminių trąšų gamyklą, ta-
čiau bendruomenei tai netapo kliūti-
mi susitelkti, rūpintis bažnyčia ir iki šių 
dienų siekti, kad ši vieta būtų jaukia 
ramybės oaze ir jiems patiems, ir pro 

šalį užsukantiems. 

Skarulių bažnyčios prieigose įsikū-
rusios ir kapinės, kuriose amžinojo 
poilsio atgulusių kapų priežiūrai pa-
lengvinti savivaldybė šiemet įrengė 
vandentiekio sistemą. Eilę metų lais-
tymas išties buvo opi problema, tad 
dabar nebereikės nerimauti, jog gali 
pritrūkti vandens, kuris iki tol buvo 
atvežamas ir užpildomas vandens 
cisternoje. Beje, lapkritį čia savivaldy-
bės ir Jonavos viešosios bibliotekos 
rūpesčiu atidengtas ir pašventintas 
naujas antkapio paminklas žymiam 
knygnešiui Justinui Vareikiui.

Negalima nepaminėti ir šiemet 
500 metų jubiliejų švenčiančios Žei-
mių Švč. Mergelės Marijos parapijos 
– jubiliejaus proga dovanoti 10 tūks-
tančių eurų jau panaudoti parapijos 
reikmėms, o dar anksčiau savivaldybė 
skyrė lėšų bažnyčios gerbūvio tvar-
kymui, nepamiršdama ir Kulvos Švč. 
Mergelės Marijos bažnyčios. 

Nuolat palaikoma ir parapijų Cari-
to bei vaikų dienos centrų, veikian-
čių parapijose ar kitų religinių ben-
druomenių pagrindu veikla. Tai labai 
svarbus momentas ir aiški išraiška 
parapijų bei savivaldybės bendradar-
biavimo kontekste. 

Šiemet atliktu visuomenės pasiten-
kinimo teikiamomis paslaugomis Jo-
navos rajone tyrimu (atliko nepriklau-
somi tyrėjai prof. habil. dr. G.Merkys 
ir dr. Daiva Bubelienė) nustatyta, kad 
gyventojai palankiai vertina dabarti-
nę istorijos ir architektūros paminklų, 
istorinės atminties vietų būklę bei 
priežiūrą. Tokia gyventojų nuomonė 
indikuoja, kad einame teisingu keliu. 
Šios kelio krypties pamesti neketi-
name – būsimos kadencijos metu 
planuojame atnaujinti ir Šv. apašt. 
Jokūbo – pagrindinės miesto bažny-
čios – vidų, kuris neremontuotas jau 
ne vieną dešimtmetį. Be abejo, tęsime 
ir ankstesnius įsipareigojimus nuolat 
palaikyti religinių bendruomenių vei-
klą prisidedant finansine parama. 

Tiek sakralūs pastatai, tiek ir juose 
veikiančios bendruomenės – svarbi 
mūsų miesto identiteto dalis, kurioje 
telpa ir Jonavos istorija, miesto kūri-
mosi šaknys, ir kiti svarbūs praeities 
akcentai, kurie mums, esantiems da-
barty, primena, kas esame. Tai – vizu-
alūs mūsų, jonaviečių, tapatybės žen-
klai, kurie šiandien miestiečius telkia 
bei vienija. Džiaugiuosi, kad mes taip 
pat prie to prisidedam.

Birutė GAILIENĖ, Jonavos rajono savivaldybės mero pavaduotoja

Mūsų žmonės
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Erlandas ANDREJEVAS: 
estetiška – patogu – funkciona-
lu sauguErlandas ANDREJEVAS,

g. 1985-06-20
Numeris sąraše - 3

Mūsų darbai

Jonava per pastaruosius metus keitė-
si – nors miestas savo gyvavimo metų 
skaitiklyje kaupė vis daugiau skaičių, 
tačiau pats jo veidas ėjo ne senyn, o 
priešingai – tik gražyn. Prie to prisidėjo 
ir nuolatinis aplinkos puoselėjimas, ir 
apskritai miesto infrastruktūros gerini-
mas. 

Savo rinkėjams jau prieš ketverius 
metus pažadėjome – gražindami 
aplinką, sieksime, kad būtų jauku ir 
malonu ne tik gyventojo akiai, bet 
kad jam kartu būtų sukuriamas mak-
simalus įmanomas patogumas, rei-
kalingas kasdienėje rutinoje.  O pato-
gumas mums yra neatsiejamas ir nuo 
žodžio saugumas. Estetiška – patogu 
– funkcionalu – saugu: būtent taip ga-
lima būtų apibūdinti mūsų projektuo-
jamos veiklos algoritmą. Ir tai nėra tik 
tušti žodžiai. Prisiminkime, kas atlikta 
per pastaruosius ketverius metus.

Įsipareigojome pastatyti pėsčiųjų 
tiltą per Žeimių gatvę. Patys gyven-
tojai išrinko, koks tiltas turėtų būti, ir 
šiandien jis jau „įsikūręs“ pažadėtoje 
vietoje. Pėsčiųjų tiltas ne tik tapo vie-
nu iš mūsų miesto simbolių, tačiau 
užtikrina ir darnų judumą, ir pėsčiųjų 
saugumą. Džiaugiuosi, kad jonavie-
čiai padovanojo ir galimybę apšviesti 
tiltą norima spalva – tai puikus ben-
druomeniškumo pavyzdys.  Dabar 
net nebeprisimename, kaip gatvė 
atrodė be tilto. Be to, nutiesėme pės-
čiųjų ir dviračių taką nuo Žeimių iki 
Lietavos gatvės. 

Pažadėjome apšviesti pėsčiųjų ir 
dviračių takus mieste – šiandien ap-
šviesti visi pagrindiniai pėsčiųjų ir 
dviračių takai mieste. Na, o kad judėti 
būtų dar patogiau, kapitaliai sutvar-
kėme dviračių-pėsčiųjų takų atkarpas 
tarp Chemikų ir P. Vaičiūno gatvių bei 
tarp Žeimių tako ir Kosmonautų ga-
tvės. Beje, pastarojoje dar įrengtas ir 
pėsčiųjų takas, vedantis pro vaikų žai-
dimų aikštelę link prekybos centro IKI. 

Užtikrindami Chemikų mikrorajono 
gyventojų saugumą ir gerindami jų 
aplinką, įrengėme naują kelio atkar-
pą, vedančią link Užimtumo tarnybos, 
su pėsčiųjų bei dviračių taku, o svar-
biausia – naujomis automobilių sto-
vėjimo vietomis. Tai – dar ne viskas. 
Šalia Užimtumo tarnybos įrengėme 
dvi papildomas automobilių stovėji-
mo aikšteles (50 naujų parkavimo vie-
tų). Maža to, čia įrengta ir apžvalgos 
aikštelė priešais miesto panoramą su 
vaizdingu reljefu. Na, o Jonavos soci-
aldemokratai šioje vietoje padovano-
jo miestui ir sūpynes, kad mėgautis 
mylimos Jonavos vaizdais būtų gali-
ma dar turiningiau. 

Negaliu nepaminėti ir naujų laiptų, 
kurie jungia Joninių slėnį su Užim-
tumo tarnybos pastatu toje pačioje 
Chemikų gatvėje. Bene 220 m ilgio 
apšviestas laiptų takas neabejotinai 
palengvino pėsčiųjų galimybes pa-
togiai patekti iš vienos miesto dalies 
į kitą. 

Toje pačioje Chemikų gatvėje at-
naujintas pėsčiųjų takas, vedantis link 
P. Vaičiūno gatvės. Dabar šią vietą ga-
lima laikyti jaukia alėja, mat ji džiugi-
na gyventojus ir išvaizdžia augmenija. 
Na, o kalbant apie P. Vaičiūno gatvę 
– čia įrengta pirmoji Lietuvoje žiedinė 
sankryža su integruotu dviračių taku. 

Atlikome ir kapitalinį Varnutės ga-
tvės remontą. Ne tik įrengėme papil-
domų vietų automobiliams – čia atsi-
rado ir gatvės apšvietimas. 

Sutvarkyta ir P. Vaičiūno gatvė. 
Taip, lūkesčiai pilna apimtimi gal ir 
nepasiteisino, tačiau aš asmeniškai 
džiaugiuosi, kad gyventojai aktyviai 
įsitraukė ir pareiškė savo nuomonę 
dėl gatvės, o Saugaus eismo komisija 
patikrino gyventojų nuogąstavimus ir 
situaciją pataisė, inicijuodama korek-
cijas. Taip pat džiaugiuosi ir dėl gy-
ventojų įsitraukimo sprendžiant, kuria 
kryptimi turėtų būti organizuojamas 

eismas A. Kulviečio gatvėje. Juk atlie-
kami darbai pirmiausiai turi atliepti 
gyventojų lūkesčius, todėl jų nuomo-
nė čia – pirmame plane.

Neužilgo pradėsime naudotis at-
naujinta Lietavos gatve. Skubu nura-
minti – ji nebus susiaurinta, bet plotas 
bus išnaudotas kur kas funkcionaliau, 
nei iki šiol. Na, pavyzdžiui, čia bus 
automobilių stovėjimo juostos abe-
jose gatvės pusėse. Tai labai aktualu 
gyventojams, nes rasti vietą automo-
biliui šiame kvartale nėra ypatingai 
paprasta. 

Tema apie parkavimo vietas verta 
atskiro dėmesio, ir jo tikrai buvo skirta. 
Kaip jau paminėjau anksčiau, mes, so-
cialdemokratai, miesto plėtros archi-
tektūroje laikomės principo „estetiška 
– patogu - funkcionalu – saugu“. Re-
miantis tuo, išsikėlėme ambiciją šalia 
kiekvieno renovuojamo daugiabučio 
atnaujinti ir (jei tik yra galimybė) pra-
plėsti automobilių parkavimo vietas. 

Atnaujintas daugiabutis ir suvargusi 
aikštelė – tikrai ne mūsų siekiamybė. 
Iš viso per šią kadenciją atnaujinome 
52 aikšteles prie daugiabučių namų 
ne tik pakeičiant asfalto dangą, bet ir 
padidinant parkavimo vietų skaičių.

Noriu pabrėžti, kad daugiabučių 
kiemų tvarkymo darbai atlikti ne tik 
mieste, bet ir rajone – Ruklos mieste-
lyje. 

Malonu pasidžiaugti atliktais dar-
bais ir ištesėtais pažadais, bet dar 
svarbiau nusibrėžti kryptis ateičiai. 
Mūsų strateginis požiūris dėl reno-
vuojamų daugiabučių aplinkos tvar-
kymo nekis – ir toliau čia atnaujinsime 
tiek automobilių stovėjimo aikšteles, 
tiek pėsčiųjų takų dangas.  

Gerindami susisiekimą mieste, 
įrengsime žiedinę sankryžą, jungian-
čią Žeimių, Vasario 16-osios ir J. Ralio 
gatves. 

Toliau vykdysime dviračių ir pėsčių-

jų takų plėtrą – ir ne tik rajono centre, 
bet ir kaimo seniūnijose. 

Be to, reikšmingai atnaujinsime 
miesto autobusų parką – čia rasis vis 
daugiau elektrobusų, neteršiančių 
mūsų rajono oro. 

Jei turite ir daugiau minčių, kaip 
galėtume dar plačiau pritaikyti prin-
cipą „Estetiška – patogu – funkciona-
lu – saugu“ rajono darnaus judumo 
kontekste, pasidalinkite idėjomis pa-
rašydami man skyrius@lsdpjonava.lt 
Jonava – bendras mūsų visų rūpestis. 
Kurkime jos ateitį šiandien. 

Erlandas ANDREJEVAS,
Jonavos raj.  savivaldybės tarybos 

narys, Miesto reikalų komiteto pirm. pa-
vaduotojas, Saugaus eismo komisijos 
pirmininkas
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Veiklų sūkuryje: laiko randa ir 
atsakingoms pareigoms, ir maloniam 
laiko praleidimui su šeima

Visuomeninė veikla, darbas Jona-
vos rajono savivaldybės taryboje, vo-
kiečių kalbos pamokos bei rajone įsi-
kūrusios sodybos puoselėjimas – visa 
tai ir dar daugiau į savo dienas bando 
sutalpinti Marijona Širvelienė. Be to, 
moteris neretai vieši sostinėje, kur 
yra įsikūrusi jos dukros šeima. Būtent 
pastaroji, kaip sako pati M. Širvelienė, 
jai yra didžiausia vertybė: pašnekovės 
žodžiais tariant, laikas su artimaisiais 
atneša daug džiaugsmo akimirkų bei 
primena, kad ji turi kuo didžiuotis. 

Vadina savo kūdikiu
„Apie ramų laikotarpį net nėra kada 

galvoti. Turiu labai daug įvairios vei-
klos. Jei atvirai, aš net nespėju... Vi-
sada trūksta laiko ir nežinau, kaip jį 
prailginti. 

Na, ko gero, būdo, kaip tai padaryti, 
dar niekas neišrado, o gaila...“, – pa-
klausta apie savo kasdienybę pasako-
jo M. Širvelienė.

Kaip vieną svarbiausių savo veiklų, 
jonavietė pamini vadovavimą social-
demokračių moterų klubui. Čia orga-
nizuojami skirtingi užsiėmimai: nuo 
konferencijų, kuriose kartu su savo 
srities specialistais ar politiniais veikė-
jais analizuojami visuomenei svarbūs 
klausimai, iki jaukių edukacijų bei žy-
gių. Taip pat imamasi kilnių iniciatyvų: 
prieš didžiąsias metų šventes – Šv. Ka-
lėdas ar Šv. Velykas, klubo narės lanko 
vienišus žmones, Visų Šventųjų die-
nos išvakarėse uždega žvakutes ant 
kapų, kurių niekas nelanko.   

„Artėja 8 metai, kai aš esu klubo vei-
kloje. Įkūrėme jį 2015-ųjų metų kovo 
23-ąją. Čia yra mano kūdikis, man 
labai brangus kūdikis. Dėl to puikiai 
pamenu įkūrimo datą. 

Man teko dalyvauti jo būrime, stei-
gime ir puoselėjime. Taip mes išaugo-
me nuo 16 iki 60 narių.

Tiesa, nors vadinamės moterų 
klubu, pas mus laukiami ir vyrukai. 
Turime keletą tokių, kurie aktyviai įsi-
traukia į veiklas, o prireikus, suteikia 
pagalbą atliekant tam tikrus darbus.

Kai skelbiame apie kažkokią prie-

monę, niekada nerašome, kad laukia-
mos tik moterys. Laukiami visi bičiu-
liai“, – teigė pašnekovė. 

Siekė išlaikyti bendrystę
Paklausta, kas paskatino tokio klu-

bo įkūrimą, M. Širvelienė juokauja, 
kad ,,pagyvenęs jaunimas“ – taip ji 
vadina ilgamečius bendrapartiečius.

„2015-aisiais mūsų partijos skyrių 
intensyviai pildė jauni žmonės. Tada 
skyriui pradėjo vadovauti Mindaugas 
Sinkevičius.    

Netrukus pamačiau vyresnės kar-
tos nusivylimą: prasidėjo svarstymai, 
kad jie taps nereikalingi. Sakiau, kad 
tai – nesąmonė. Juk jie – partijos pa-
grindas, turintis turtingą patirtį.  Kilo 
mintis įkurti organizaciją, kuri paska-
tintų veikti kartu, padėtų išmokti ko 
nors naujo, tobulėti.

Taip ir padarėme“, – kalbėjo M. Šir-
velienė. 

Neskuba išsiskirstyti 
Klubas džiaugiasi iki šiol sulaukian-

tis naujų veidų. 

„Neseniai organizavome pamokėlę, 
kaip gaminti vieno kąsnio sumuštinu-
kus. Į ją atvyko dar naujų bičiulių, kas 
nuoširdžiai džiugina. 

Nesvarbu koks susitikimas suor-
ganizuotas, visada stengiamės, kad 
žmonės po jo išsineštų pridėtinę ver-
tę. Jei pakviečiame kokį žinomą žmo-
gų ar specialistą, norisi, jog jį pamaty-
tų bei išgirstų kuo daugiau jonaviečių.

Kartais nutinka taip, kad planuoja-
me valandos susitikimą, bet jis užsitę-
sia iki trijų valandų. Šilti pokalbiai prie 
arbatos puodelio atpalaiduoja žmo-
nes.  Dalis klubo narių galbūt gyvena 
po vieną ir net neturi su kuo išsikalbė-
ti. Mes pabendraujame, o svarbiausia 
– visada išklausome žmogų.

Todėl manau, kad iš mūsų veiklos 
galima pasiimti visokių naudų“, – pa-
sakojo M. Širvelienė. 

Atsakingas darbas
Nemažai dėmesio nuolat reikalauja 

ir darbas Taryboje. 

„Vadovauju rimtai komisijai – Mo-

kesčių lengvatų svarstymo komisijai. 
Taip pat dirbu Ekonomikos komitete. 

Žinote, to mūsų darbo niekas ne-
mato... Jis yra individualus. Visiems 
svarstomiems klausimams reikia pa-
siruošti.

Tarybos posėdžiai – visos mūsų 
veiklos kulminacija, kai jau priimame 
sprendimą, bet iki jų vyksta įnirtin-
gas darbas komitete, koalicijoje. Juk 
turime prieiti kažkokio vieningumo, 
o svarstomus klausimus – išmanyti: 
renki informaciją, skaitai, analizuoji, 
kas vyko anksčiau, kas vyksta dabar ir 
kokios perspektyvos laukia.

Kalbant apie Ekonomikos komite-
tą, jame svarstoma daug klausimų, 
tačiau pagrindinis dėmesys skiriamas 
biudžetui – jo perskirstymas vyksta 
vos ne kas antrą mėnesį: kažkas pa-
sikeičia, gauname dotacijas, atsiran-
da nenumatytų išlaidų. Nei meras, 
nei administracijos direktorius vieni 
sprendimų dėl biudžeto negali priim-
ti, nes tai yra Tarybos kompetencija“, 
– teigė M. Širvelienė.

Sunkūs sprendimai

Kalbėdama apie darbą komisijoje 
bei komitete, jonavietė pripažįsta, 
kad šie metai atnešė papildomų iššū-
kių. 

„Kai svarstome mokesčių lengvatų, 
biudžeto klausimus, turime žiūrėti 
ne tik kas vyksta su mumis kiekvienu 
asmeniškai, bet ir kokia padėtis visuo-
menėje, rajone.

Iš pradžių visus sukrėtė koronaviru-
so krizė, vėliau iškart prasidėjo karas 
Ukrainoje. Ko gero, nėra žmogaus, ku-
rio tai nepalietė. 

Prieš priimant kokį nors sprendimą 
prisimeni, kad žmonės jau susidūrė su 
paslaugų, prekių, energetikos išteklių 
kainų augimu. 

Atėjus momentui, kai dėl išaugusių 
kainų būtina kelti įkainį, apima jaudu-
lys, nes tu žinai, kad žmonėms ir taip 
nėra lengva“, – kalbėjo Tarybos narė. 

Konfliktų užkardytoja 
Tie, kas yra matę bent kelis Jo-

navos rajono savivaldybės tarybos 
posėdžius, galėjo pastebėti, kad M. 
Širvelienė pasižymi kaip žmogus, nu-
gesinantis konfliktus – iš jos lūpų yra 
nuskambėjęs ne vienas raginimas at-
siriboti nuo aršių ir nepamatuotų ko-
mentarų, ieškoti kompromisų. 

„Visą gyvenimą turiu nuostatą, kad 
konfliktai neišsprendžia nieko. Kal-
bant apie Tarybą, pas mus jie turi iš-
skirtinumą. 

Žinote, būna žmogus nori identifi-
kuoti save kaip geriau žinantį, esantį 
aukščiau už kitus, bet nepagalvoja, 
kad visiškai neatskleidžia diskusijos ar 
savo žodžių esmės, norimo rezultato, 
tiesiog siekia sukelti intrigą.

Matau ir tai, kas labai mane skau-
dina – norą įžeisti. Itin dažnai nepa-
matuotos kritikos strėlės iš opozicijos 
lekia į mero pusę, nors jis tikrai deda 
didžiules pastangas dėl savo rajono. 
Tuo tarpu pats meras demonstruoja 
kantrybę, neparodo grubumo, sten-
giasi išlikti ramus.

Kartais su bičiuliais stebimės, iš 
kur tiek kantrybės“, – kalbėjo M. Šir-

velienė, pridurdama, kad dauguma 
tarybos posėdžiuose girdimų aštrių 
diskusijų galėtų būti išsprendžiamos 
kur kas paprasčiau.

„Labai gaila, kad yra tarybos narių, 
kurie nepabando išsiaiškinti jiems rū-
pimų klausimų iki Tarybos. Mes turi-
me galimybę kreiptis į merą, mero pa-
vaduotoją, administraciją, konkrečius 
klausimus ruošiančius ir pristatančius 
specialistus, įstaigų vadovus ir viską 
detaliai išsiaiškinti. Deja, kartais viskas 
laikoma iki posėdžio su ta mintim: „Va 
dabar tai jau aš parodysiu“.

Pamatuota kritika, kurios nelydi 
įžeidimai – normalus dalykas, bet 
reikėtų į esamą padėtį žiūrėti kons-
truktyviai ir galvoti apie darbo esmę“, 
–  pastebi M. Širvelienė. 

Džiaugsmas ir pasididžiavimas
Klausantis moters pasakojimo aki-

vaizdu, kad darbų jai nestinga. Kaip 
sako pati M. Širvelienė, išėjusi į pensi-
ją ji niekada nesijautė neturinti darbo. 
Visgi, tarp atsakingų veiklų būtina at-
rasti laiko poilsiui.

„Man itin malonus laikas su šeima. 
Šeima – didžiausia vertybė. Turime 
vieną dukrą, kuri gyvena Vilniuje. Ji 
mums padovanojo tris nuostabius 
anūkus. Per visą tą lėkimą kartais ne-
pavyksta pasimatyti taip dažnai, kaip 
norime, bet labai vieni kitų pasiilgsta-
me, šiltai bendraujame, susiskambi-
name.

Su vyru pasidžiaugiame, kad gali-
me didžiuotis anūkais. Visi jie – spor-
tininkai, o vyriausias studijuoja teisę, 
tarnauja Generolo Jono Žemaičio 
akademijoje, kaip ir aš, domisi istori-
ja. Pamenu, kai mokėsi gimnazijoje 
ir susirgo istorijos mokytoja, jis buvo 
paprašytas pravesti pamoką aštunto-
kams.

Tačiau kone labiausiai mus su sene-
liu džiugina ir stebina tai, kad mums 
bekalbant su jais telefonu, pokalbio 
pabaigoje išgirstame ne tik atsisveiki-
nimą, bet ir žodį ,,Myliu““, – džiaugėsi 
moteris.

6 p.
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Nekeistų į sostinę
Dėl dukros šeimos moteris karts 

nuo karto lankosi sostinėje. Jos žo-
džiais tariant, Vilnius – gražus miestas, 
tačiau Jonavos į jį niekada nekeistų. 

„Visada norisi kuo greičiau grįžti 
namo. Leisiu sau pasakyti, kad man 
Jonava – daug mielesnė ir turi daug 
privalumų. Juk ten Vilniuje niekur 
nenukeliausi be automobilio. Matau, 
kaip dukros šeima vargsta, kol suve-
žioja vaikus į mokyklas, būrelius. Ge-
rai, kad turi tokią galimybę...

Pas mus Jonavoje – viskas pasiekia-
ma pėsčiomis, o jei tingi eiti, gali va-
žiuoti dviračiu, paspirtuku. Turime to-

kius išpuoselėtus takus, kuriais, man 
atrodo, grožisi jau ne tik Lietuva, bet 
ir visa Europa. Mačiau, kad ,,Youtube“ 
kanale yra ne vienas filmukas, prista-
tantis juos“, – kalbėjo M. Širvelienė.

Grožisi aplinka
Kitas Jonavos miesto privalumas, 

kurį įvardija pašnekovė – akį traukian-
ti ir širdį džiuginanti aplinka.

„Aš esu žmogus be galo mylintis 
gėles. Su vyru turime sodybą Jonavos 
rajone. Ten auginu mėgstamiausias 
gėles - jurginus. Jonavoje gėlių žydė-
jimas matomas nuo ankstyvo pavasa-
rio iki vėlyvo rudens. Kiekvienas kam-
pelis išpuoselėtas, išmylėtas. 

Mieli jonaviečiai,
Man visada buvo, yra ir bus artimi 

paprastų žmonių rūpesčiai bei socia-
linio teisingumo siekiai. Laimingi, iš-
silavinę vaikai, dirbančios ir uždirban-
čios šeimos, saugi senatvė.  Būti arti 
ir kartu, kai labiausiai to reikia. Padėti 
silpnesniems, atjausti suklydusius, pa-
drąsinti besistengiančius.

Taip suprantu savivaldą – arčiausiai 
mūsų visų esančią valdžią.

Į Jonavą tikrai užsuku ir galiu pasi-
džiaugti, kad Jonavos rajonas sparčiai 
keičiasi tik į gera. Paskutinį kartą čia 
viešėjau rugsėjį, kuomet vyko LSDP 
nacionalinė konferencija Jūsų sporto 
arenoje. Buvau maloniai nustebinta 
infrastruktūros pokyčių, įspūdingo 
vienoje vietoje sutelkto sporto bazių 
komplekso, tuo metu atsidarymui be-
siruošusio Jonavos baseino. 

Prie tų gerųjų pokyčių reikšmin-
gai prisidėjo ir juos inicijavo Jonavos 
rajono meras, mano pirmasis pava-
duotojas Mindaugas Sinkevičius. Savo 

darbais jis įrodė, kad tinkamai – sąži-
ningai ir nuoširdžiai – atstovauja rajo-
nui ir jo žmonėms. Mindaugas Sinke-
vičius yra nuosekliai gimtuoju rajonu 
besirūpinantis politikas, pirmenybę 
teikiantis eiliniam žmogui. Tai, kad 
šis jaunas, idėjų niekuomet nestoko-
jantis meras yra dar ir visos Lietuvos 
savivaldybių asociacijos prezidentas, 
daug pasako ir apie jo kompetenciją, 
ir apie patirtį. 

Esu tikra: darbų tęstinumas visose 
srityse yra būtinas, kad Jonava ir to-
liau tik gražėtų ir klestėtų.

Neabejoju, kad jūs, Jonavos rajono 
žmonės, kovo 5 d. priimsite teisingą 
sprendimą – pasirinksite Lietuvos 
socialdemokratų partijos kandidatą 
į  merus Mindaugą Sinkevičių, kuris 
turi patirties, energijos ir idėjų, kaip 
ateityje stiprinti, kurti Jonavos rajoną, 
kuriame būtų patogu gyventi visiems.

Smagu, kad didėja žmonių kultūra: 
jie nerauna gėlių, nešiukšlina. Turime 
fantastišką sporto areną, stadioną, 
naują baseiną, pritaikytą kūdikiams, 
suaugusiems, visiems, o kur dar ,,Jo-
naviečio programėlė“... Taip pat pa-
rengtos dešimtys projektų, skirtų inf-
rastruktūros gerinimui bei grožiui. Tik 
imk ir naudokis viskuo, būk aktyvus.

Tiesą sakant, man Jonavoje taip 
gera, malonu, kad neturiu žodžių tam 
nusakyti“, – sakė pašnekovė. 

Anot jos, savo miesto išskirtinumą 
ji pastebi ir lankydamasi kituose mies-
tuose. 

„Leisiu sau pasakyti, kad pas mus 

kur kas gražiau. Tą pastebi ir mano 
dukra. Kadangi ji dirba advokate ir 
važinėja po visą Lietuvą, ji savo gimti-
nę – Jonavą, gali palyginti su daugybe 
miestų. Ką iš jos girdėjau? Kad Jonava 
– saldainių saldainis“, – teigė M. Širve-
lienė. 

Dukros pėdomis
Būtent dukros paraginta, ji ėmėsi ir 

dar vieno savo hobio – vokiečių kal-
bos pamokų. 

„Kiekvienais metais dukra vis kaž-
kur išsiveža mane pakeliauti, tad 
užsienio kalbos mokėjimas – privalu-
mas. Ji yra baigusi studijas Vokietijoje, 
puikiai kalba vokiškai. Aš nenorėjau 

stipriai atsilikti nuo jos“, – juokauja M. 
Širvelienė. 

Turėdama vokiečių kalbos pradme-
nis, jonavietė nusprendė toliau gilinti 
žinias Trečiojo amžiaus universitete. 

„Pradėjau dar prieš koronaviruso 
pandemiją, bet ji „mane išmušė iš 
vėžių“ – mokymus kuriam laikui teko 
atidėti. Dabar vėl mokausi. Vyras juo-
kauja, kad mane palieka ir palieka an-
triems metams“, – šypteli moteris.

Pasirinkimo įvairovė
Iš jos lūpų galima išgirsti ir ne vieną 

gražų žodį, skirtą visai Trečiojo am-
žiaus universiteto bendruomenei. 

„Nuostabūs dėstytojai, o koks da-
lykų pasirinkimas... Susirenka šaunūs 
žmonės, įdomu su jais ne tik kartu 
mokytis, bet ir pabendrauti.

Dėl to kviečiu prisijungti visus tuos, 
kurie nori išmokti kažką naujo, nori 
tobulėti, o ne sėdėti vietoje. Jei tik 
leidžia sveikata ir visos kitos galimy-
bės, Trečiojo amžiaus universitetas 
– puikus pasirinkimas“, - kalbėjo M. 
Širvelienė.

Kartais jai tenka atstovauti ir lekto-
rės rolę – kadangi moteris didelę savo 
gyvenimo dalį skyrė darbui Valsty-
binėje mokesčių inspekcijoje, todėl 
sukauptomis žiniomis ji pasidalina su 
kitais studentais. 

Neįsivaizduoja savęs be darbo
Bendraujant su M. Širvelienė ne-

sunku pastebėti, kad ji – pozityvi as-
menybė. Iš kur moteris semiasi moty-
vacijos ir jėgų?

„Sunku pasakyti... Matyt, kad mano 
prigimtis mylėti darbą. Užaugau dide-
lėje šeimoje, nebuvau išlepinta. Nuo 
mažų dienų žinojau, kad tik darbu gali 
kažką pasiekti.

Dabar nieko neveikimas man pri-
lygtų visiškai katastrofai“, – pokalbį 
užbaigė M. Širvelienė.  

> Atkelta iš 5 p. 
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Miestas, patrauklus šeimoms – 
taip šiandien Jonavą mato keturių 
vaikų tėvas, verslininkas, Sveikatos, 
ekologijos ir socialinių reikalų 
komitete dirbantis tarybos narys 
Nerijus Šalūga. Tačiau tikru jonavie-
čiu save vadinantis vyras puikiai pa-
mena ir laikus, kai jo kraštas atrodė 
gerokai kitaip: N. Šalūgos žodžiais 
tariant, ,,princesei teko pabuvoti ir 
pelene“. 

Savo krašto palikti nenorėjo
,,Nuo vaikystės gyvenu Jonavoje. 

Tik studijų laikais trumpam teko pa-
likti šį miestą ir apsigyventi sostinė-
je. Niekada negalvojau, kad galėčiau 
kurti savo gyvenimą kur nors kitur, 
o ne čia. Vadovaujuosi posakiu, jog 
visur gerai, bet savame krašte – ge-
riausia.

Visgi, Jonava ne visada atrodė taip, 
kaip atrodo dabar. Kai prisimenu ją 
vaikystėje, o vėliau ir paauglystėje, 
kokią ją mačiau grįžęs iš Vilniaus po 
mokslų – visus šiuos laikotarpius ga-
lėčiau apibendrinti kaip ,,pelenės virs-
mą princese“. Mane, kaip savo miestą 
mylintį žmogų, tai nuoširdžiai džiugi-
na“, – teigia N. Šalūga. 

Dideli pokyčiai
Anot jo, pilkas chemijos pramonės 

miestas išaugo į kraštą, viliojantį gy-
ventojus iš kitų miestų.

,,Senoji Jonava turėjo skurdžią inf-
rastruktūrą, gyventojų veidai buvo 
liūdni. Jauno žmogaus akimis mūsų 
miestas atstojo tarpinę stotelę, sie-
kiant po studijų likti Kaune ar sosti-
nėje. 

Paradoksalu tai, kad dabar kau-
niečiai atvykę į Jonavą stebisi, kaip 
puikiai mes čia gyvename ir kokias 
puikias sąlygas turime: dviračių takai, 
renovuoti daugiabučiai, nuolat tvar-
komi jų kiemai, sporto arena, futbolo 
stadionas toks, kokiu net pats Vilnius 
negali pasigirti, galima vardinti ir var-
dinti... Pats turiu draugų iš Kauno, ku-
rie į Jonavą atvyksta laisvalaikiu. Iš jų 
girdžiu tik gražius žodžius apie mūsų 
miestą.

Ką jau kalbėti apie eilių nebuvimą 
darželiuose ar kitose mokymosi įstai-
gose, precizišką miesto švarą. Kas gali 
paprieštarauti, kad Jonava yra puikus 
miestas šeimoms, kai kiti miesteliai 
gali tik pasvajoti apie daugelį mano 
paminėtų dalykų. Ko gero, ne šiaip 
sau savaitgaliais išėjus pasivaikščioti 
šalia tvenkinių ar Neries, galima pa-
matyti daugybę tėvų su vežimėliais. 
Panašu, kad investicijos į geresnes 
žmonių gyvenimo sąlygas neliko ne-
pastebėtos“, – kalbėjo N. Šalūga. 

Ir pasportuoti, ir pasikultūrinti 
Nors Jonava neretai įvardijama kaip 

sporto miestas, tarybos narys neabe-
joja, kad veiklos jame gali rasti ne tik 
aktyvaus laisvalaikio būdo mėgėjai.

,,Man patinka pabėgioti, užsukti į 
sporto klubą. Akivaizdu, kad norint 
pasportuoti, Jonavoje tokios vietos 
ilgai ieškoti nereikia. Visgi, čia tikrai 
galima atrasti ir ramesnės veiklos. 
Pastaruosius keletą metų itin aktyviai 

dirba Jonavos turizmo informacijos 
centras, Jonavos kultūros centro kraš-
to muziejus: organizuojamos eduka-
cijos, žygiai.

Dar vakar vakare atsidariau naująją 
,,Jonaviečio programėlę“. Pats nuste-
bau, kad jos kalendoriuje kiekvieną 
dieną yra renginių, koncertų. Ir ne po 
vieną, o po kelis. Smagu, kad galima 
rinktis iš kelių variantų. Tikrai nesame 
vien tik sporto miestas“, – savo nuo-
monę išsakė N. Šalūga.

Pastangos dėl ligoninės
Pats būdamas tėvu bei Sveikatos, 

ekologijos bei socialinių reikalų komi-
teto nariu, N. Šalūga ypatingai džiau-
giasi visomis pastangomis išsaugoti 
nepakitusią Jonavos ligoninės veiklą.

,,Jonaviečiai jau žino, kad Sveika-
tos ministerijos stumiamų reformų 
„dėka“, buvo keliamas VšĮ ,,Jonavos 
ligoninės“ išlikimo klausimas – vado-
vaujantis neaiškiais kriterijais, siekta 
neva tai ,,optimizuoti“ šią įstaigą, o 
tiksliau, panaikinti didžiąją dalį tei-
kiamų paslaugų. Žadėta jonaviečiams 
suteikti ,,žalius koridorius“ kitų miestų 
gydymo įstaigose bei skirti Europos 
Sąjungos paramos lėšas įvairioms in-
vesticijoms.

Šis klausimas daugybę kartų nagri-
nėtas ir Sveikatos, ekologijos bei soci-
alinių reikalų komitete, kuriame dar-
buojuosi ir aš. Galiu pasakyti, kad jei 
ne didžiulės Jonavos valdžios,  ypatin-
gai – mero, medikų, įstaigos vadovų ir 
pačių gyventojų pastangos, ligoninė 
jau veiktų kitokia apimtimi. Panašu, 
kad jau neturėtume Akušerijos – gi-
nekologijos skyriaus, o dabar štai su-
laukiame gimdyvių ir iš kitų miestų: 
Ukmergės, Kėdainių, Kaišiadorių ar 
kitų rajonų.

Verta paminėti, kad pasikeitęs 
įstaigos vadovas įnešė naujų vėjų: 
pradedamos teikti naujos paslaugos, 
atsinaujina personalas, sugrįžta spe-
cialistai. Įstaiga kartu su savivaldybės 
pagalba planuoja įsigyti kompiuterinį 
tomografą. Kiek teko bendrauti su 
vadovu komiteto posėdžiuose, jam 
nuoširdžiai rūpi ligoninės likimas“, – 
kalbėjo N. Šalūga, pridurdamas, kad 
gauti paslaugas kitose gydymo įstai-
gose būtų pernelyg sudėtinga.

Patyrė savu kailiu
,,Su žmona Lina auginame dvi du-

krytes –  Eliją ir Vakarę bei du ,,bro-
lius šaunuolius” – Herkų ir Džiugą. 
Turintys vaikų tikrai žino, kad jiems 
susirgus, norisi sulaukti pagalbos kuo 
greičiau.

Mums yra tekę vykti į Kauno priė-
mimo skyrių. Sėdėjome ir laukėme 
tarp didelės masės žmonių kelias va-
landas, nes medikai nespėja suteikti 
pagalbos visiems. 

Tai tik sustiprino mano tikėjimą, 
kad Jonava turi turėti savo ligoninę, 
dirbančią pilna apimtimi.  Atvykus į 
tą patį priėmimo skyrių mūsų mieste, 
medikai prieis tikrai greičiau, sklan-
džiau nusiųs pas reikiamą specialistą, 
nes nėra tokio didelio pacientų kon-
vejerio. Taip pat mūsų šeimai ne kar-

tą teko įsitikinti, kad Jonavoje dirba 
kompetentingi ir rūpestingi medikai, 
kuriais galima pasitikėti. Kalbu tiek 
apie vaikų, tiek apie kitus skyrius. 

Belieka tikėtis, kad ministerija nesu-
galvos kokių naujų uždavinių mums 
tam, jog dalis ligoninės paslaugų vėl 
pakibtų ant plauko. Tai būtų didelis 
smūgis visiems jonaviečiams“, –  sakė 
tarybos narys. 

Savi privalumai ir savi trūkumai
Kai kalbama apie Jonavos miesto 

augimą, galima išgirsti dvejonių dėl jo 
ir kitų mažesnių miestų patrauklumo 
verslo kūrimui. Ką apie tai mano N. 
Šalūga?

„Pats turiu verslą. 

Kalbant apie verslo sėkmę, 
manau, kad daug kas priklauso 
nuo verslo modelio ir nuo žmonių 
mąstymo. Sunku atrasti vieną tiesą. 
Juk negalime sulyginti mažesniame 
miestelyje įsikūrusios statybų 
paslaugų įmonės, kuri paslaugas gali 
teikti visoje Lietuvoje ir restorano ar 
kavinės, veiklas vykdančių konkrečio-
je teritorijoje. Pastarosios yra aiškiai 
priklausomos nuo vartotojų paklau-
sos tame mieste. Jonava nėra didelė. 
Tie patys klientai renkasi tarp kelių 
kavinių esančių mieste. Tikėtina, kad 
didmiestyje klientų ratas jau būtų 
visai kitoks. Tuo tarpu statybos pas-
laugų įmonė dirba ne taip lokaliai, o 
vykdant darbus mažesniame mieste-
lyje, tikėtina, pavyks surasti už mažes-
nį atlygį dirbančių darbuotojų. Taip ji 
tampa labiau konkurencinga.

Tai man leidžia teigti, kad verslo 
sėkmė aiškiai siejasi su verslo rūšimi, 
verslininkų lankstumu ir išmone. 
Norint pradėti veiklą mažame mieste, 
vertėtų pagalvoti apie mažiau 
nuo vietinės rinkos priklausomas 

paslaugas: IT, baldų gamybą...

Juk mažesniame mieste yra ir priva-
lumų: infrastruktūra mažiau apkrauta, 
patogesnis susisiekimas, mažesnė pa-
talpų kaina. 

Žinoma, siekiamybė yra Laisvos 
ekonominės zonos (LEZ) įrengimas. 
Tai nėra pamirštas reikalas.  Vykstant 
į Vilnių per Ruklą, pravažiavus 
geležinkelio viaduką, po kaire jau ga-
lima pamatyti išmiškintą ir nusausintą 
42 hektarų plotą. Šis sklypas visai ne-
trukus taps mūsų rajono pramonės 
bei verslo traukos zona. Taigi, Su laiku 
ir mes turėsime savo LEZ, kuris privi-
lios daugiau stambaus ekonominio 
kapitalo įmonių. Juk Jonava – pačia-
me Lietuvos centre, kas verslui lemtų 
mažesnes transportavimo išlaidas. 
Be to, šiais metais Jonavoje atidaryta 
nauja Danijos kapitalo grupės „Alu-
flam Extrusion“ aliuminio profilių 
gamykla. Matyt, investuotojai atrado 
mūsų miesto privalumus“, – pasakojo 
N. Šalūga.

Dėkingas tėvams
Paklaustas  apie nuosavo verslo 

plėtrą, jonavietis pripažįsta, kad sun-
kumų neišvengė ir jis. 

,,Vieni verslai buvo ir yra sėkmin-
gesni, kiti – nelabai, bet tai vertinu 
kaip pamokas, kurias reikia išmok-
ti. Kita vertus, džiaugiuosi, kad esu 
vienas iš tų laimingųjų, kurie nuo 
pat paauglystės žinojo, kuo užsiims 
savo   gyvenime. Man nereikėjo 
ilgai blaškytis bandant atrasti save 
vienoje ar kitoje srityje, liko tik 
susikoncentruoti ir siekti tikslo.

Žinoma, ,,verslo” gyslelė atsirado 
ne šiaip sau. Nuo pat vaikystės buvau 
auklėjamas taip, kad jei kažko nori 
gyvenime, turi siekti pats, nes niekas 
nieko gyvenime ant ,,auksinio padė-

kliuko” neatneš, o jei tik galės, tai dar 
ir pabandys atimti.

 Tėvų dėka žinau, kad  tik ,,juodu 
darbu” ir dedant milžiniškas pastan-
gas pildosi tikslai bei svajonės. Ačiū 
jiems už tai“, – kalbėjo N. Šalūga. 

Pagalba kitiems
Savo sėkme vyras nevengia dalintis 

ir su kitais – jis jau ne vienus metus 
prisideda prie labdaros ir paramos 
fondo ,,Gerumo sparnai“ veiklos: pa-
deda tiek finansiškai, tiek savomis 
rankomis, kai reikia atlikti su paramos 
gabenimu, surinkimu ar kitais prak-
tiškais klausimais susijusius darbus. 
Visgi, paklaustas apie tai, kas skatina 
jį imtis kilnių iniciatyvų, vyras nelinkęs 
daugžodžiauti.

,,Atvirai jums pasakysiu, kad ne-
mėgstu apie tai kalbėti. Kam reikia, 
tas žino, ką aš darau. Negalėčiau va-
dinti savęs nei labai aktyviu, nei ne-
aktyviu labdaringų veiklų dalyviu. Esu 
tikras, kad yra aktyvesnių, didesnius 
žygdarbius atliekančių žmonių.

 Kiekvieno mūsų pareiga turėtų 
būti padėti ir stengtis prisidėti prie 
gerų darbų, ne tik imti ar tikėtis, kad 
gausi pats, bet ir duoti, įdėti savo in-
dėlį. Kai kas nors prašo prisidėti - jei 
matau turintis tam galimybę, priside-
du.  Viskas paprasta – jei galiu, padė-
siu ir jokių ,,laurų“ man už tai nereikia. 
Tai irgi atėjo iš šeimos auklėjimo, to 
mokau ir savo atžalas. 

Pagalba kitiems man yra svarbi, nes 
darydamas gerą darbą aš jaučiuosi 
gerai, rodau pavyzdį savo atžaloms, 
galų gale esu naudingas visuomenei, 
kuri mane supa“, – pokalbio pabaigo-
je sakė N. Šalūga. 

Nerijus Šalūga apie Jonavos 
augimą: savo akimis mačiau, kaip 
pelenė virto princese

Nerijus ŠALŪGA,
g. 1984-11-03
Numeris sąraše - 9 
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8 Jonavos pokyčiai - akivaizdūs

Dviračių-pėsčiųjų tiltas per Žeimių gatvę Jonavos baseinas

Atnaujintas centrinis Jonavos miesto stadionas

Plečiamas Jonavos autobusų autoparkas Rekonstruota P. Vaičiūno ir Žemaitės gatvių sankryža 

Jonavoje įrengtos dviračių saugyklosTvarkomi daugiabučių namų kiemai

Įrengtas naujas pėsčiųjų takas-laiptai į Rimkus



92022 m. gruodisJonavos pokyčiai - akivaizdūs

Įrengta vaikų žaidimų aikštelė Kosmonautų gatvėje Įrengta vaikų žaidimų aikštelė Paneryje

Suremontuota automobilių stovėjimo aikštelė prie ligoninės gimdymo skyriausĮrengti pėsčiųjų - dviračių takai Rukloje

Šilų seniūnijoje atnaujintas Markutiškių parkas

Įrengta žaidimų aikštelė vaikams Ramybės skvere Įrengti nauji lauko treniruokliai Paneryje

Atidaryta kalnų dviračių trasa
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,,Jonava – turtingas kraštas, tu-
rintis kuo didžiuotis“, – užtikrintai 
sako Jonavos turizmo informacijos 
centro (TIC) vadovė Vijolė Šadauskie-
nė. 2010-aisiais į Jonavos rajoną at-
sikrausčiusi  moteris pripažįsta, kad 
tuomet žinių apie jį turėjo kur kas ma-
žiau, tačiau seniūnės pareigos Užusa-
lių seniūnijoje, vėliau Jonavos rajono 
savivaldybės administracijoje leido 
ne tik greitai suprasti, kuo alsuoja šis 
miestas, bet ir prisidėti prie jo proble-
mų sprendimo. Iššūkių neišvengta ir 
dabar jos kuruojamame Jonavos ra-
jono savivaldybės tarybos Švietimo, 
kultūros, sporto ir jaunimo reikalų 
komitete: per šią kadenciją itin daug 
dėmesio skirta mokyklų bendruome-
nėms bei mokinių tėvams aktualiems 
klausimams spręsti.

Didžiausias dėmesys – švietimui
Minėtam komitetui V. Šadauskienė 

vadovauja jau ketvirti metai.

,,Šio komiteto veikla aprėpia labai 
plačią ir svarbią sritį. Mūsų rajone di-
delis dėmesys skiriamas sportui, svei-
kai gyvensenai, sporto infrastruktūros 
plėtrai, kultūrai, jaunimui. Ypač svar-
bus švietimas, kuris visuomet buvo 
ir bus viena prioritetinių sričių, kuriai 
būtinas nuolatinis dėmesys.

Jonavos r. savivaldybės biudžete 
tam skiriama didžiausia „pyrago“ da-
lis, o visai Švietimo, kultūros ir sporto 
programai beveik pusė viso biudžeto.  
Stengiamės tokią tendenciją ir išlaiky-
ti, lėšas paskirstyti racionaliai, kad pi-
nigai atvertų kuo daugiau galimybių 
visiems švietimo sistemos dalyviams: 
tiek pedagogams, tiek moksleiviams, 
tiek įstaigų bendruomenėms“, – pasa-
koja V. Šadauskienė. 

Geresnių rezultatų link
Rajone nuolat gerinama švietimo 

įstaigų infrastruktūra, investuojama į 
teikiamų paslaugų kokybę.

 ,,Tačiau pastaruoju metu neramina 
mokinių skaičiaus mažėjimas moky-
klose, tam tikrų specialistų trūkumas. 

Savivaldybė kartu su administra-
cija, mokyklų vadovais ieško būdų ir 

priemonių visa tai pagerinti.  Ir galiu 
pasidžiaugti, kad jau judame pirmyn“, 
– teigė V. Šadauskienė.

V. Šadauskienė džiaugiasi ir tuo, kad 
rajono savivaldybės taryba jau keletą 
metų skiria po 100 tūkst. eurų ugdy-
mo įstaigų IT atnaujinimui: 2021-ai-
siais mokytojams buvo nupirkti ne-
šiojami kompiuteriai, per šiuos metus 
kiekvieną ugdymo įstaigą pasieks po 
vieną interaktyvų ekraną su progra-
mine įranga. 

Specialistams patrauklus rajo-
nas

Pagalvota ir apie mokytojų patrau-
klumo programą.

,,Jos tikslas – pritraukti jaunus, 
perspektyvius, trūkstamų specia-
lybių pedagogus, suteikiant jiems 
galimybę įsikurti, apmokant dalį per-
sikraustymo ar buto įsigijimo išlaidų, 
apmokant perkvalifikavimo išlaidas. 
2022 m. pirmą kartą, pagal nustatytus 
kriterijus buvo renkamas „metų mo-
kytojas“. 

Jau keletas metų, kaip finansuoja-
mos trijų pedagogų Švietimo lyde-
rystės magistrantūros studijos ISM 
universitete. Šia priemone siekiama  
parengti švietimo lyderių rezervą Jo-
navoje, įvertinant įstaigų vadovų ne-
numaldomą kaitą.

Didelis dėmesys, o kartu ir įsipa-
reigojimas, skiriamas švietimo pagal-
bai. Džiugu, kad Jonavos rajonas gali 
didžiuotis, kad švietimo pagalbos 
kasmet sulaukia vis daugiau mokinių, 
kuriems ji yra būtina“, – kalbėjo V. Ša-
dauskienė, pridurdama, kad numaty-
tus ar jau įgyvendintus pokyčius būtų 
galima vardyti ir vardyti, bet tam, ko 
gero, neužtektų keliolikos puslapių.

Dėmesys poilsiui
,,Nepaisant visų rimtų užduočių, 

svarbu nepamiršti ir to, kad norint 
gerai mokytis bei dirbti, būtina gerai 
pailsėti“, – šypsodamasi sakė V. Ša-
dauskienė. 

Anot jos, tam puikiai pasitarnaus 
naujasis Jonavos baseinas. 

,,Tai vienas iš mūsų koalicijos pa-

žadų jonaviečiams, kurį išpildėme tik 
sėkmingo bei darnaus tarybos ir savi-
valdybės administracijos darbo dėka.

Ši nauja poilsio oazė, kartu su visa 
mieste jau esančia sporto ir aktyvaus 
laisvalaikio infrastruktūra, neabejo-
tinai daro Jonavą tik dar gražesne, 
patrauklesne, patogesne ne tik vietos 
gyventojams, bet ir svečiams iš kitų 
miestų ar šalių“, – kalbėjo moteris.

Komplimentai Joninių slėniui
Kaip TIC vadovė, pašnekovė nuolat 

girdi mūsų miestui skirtas pagyras. 

,,Pastebime, kad svečiams, atvyku-
siems pasižvalgyti po Jonavą, didelį 
įspūdį palieka originalus, apšvietimo 
spalvas keičiantis pėsčiųjų tiltas bei iš-
puoselėtas Joninių slėnis: be baseino, 
čia yra kalnų dviračių nusileidimo tra-
sa, žiemą veikia Slidinėjimo centras, 
už kelių šimtų metrų – Jonavos spor-
to arena, stadionas, kurio mums gali 
pavydėti ir daugybė kur kas didesnių 
miestų. Planuojama, kad netrukus čia 
atsiras riedlenčių parkas... 

Žmonės nustemba, kiek veiklų 
galima vykdyti vienoje vietoje. Ne 
veltui Jonava jau ne vienerius metus 
pozicionuojama kaip aktyvaus lais-
valaikio, sporto miestas“, – įspūdžiais 
dalinosi V. Šadauskienė.

Atsigręžta į vietinį turizmą
Džiaugiamasi ir daugiau nei 25 kilo-

metrais dviračių bei pėsčiųjų takų. TIC 
vadovė neabejoja, kad jie prisideda 
prie aktyvaus laisvalaikio leidimo po-
puliarinimo.

,,Tiek Lietuvoje, tiek pasaulyje šei-
mininkavusi covid pandemija gerokai 
pakoregavo mėgstančių keliauti įpro-
čius. Suaktyvėjo vietinis turizmas, gy-
ventojai ėmė keliauti savame krašte, 
populiarūs tapo pėsčiųjų žygiai. Šios 
tendencijos neaplenkė ir Jonavos. 

Profesionalai sako, kad geriausia 
žygius pradėti nuo savo krašto. Jona-
va tam – labai tinkamas miestas, nes 
čia puikiai išvystytas pėsčiųjų – dvira-
čių takų tinklas, kuris kasmet vis ilgė-
ja. Smagu juo pasivaikščioti, grožėtis 
gamta, šalia esančiais architektūri-
niais paminklais. 

Pėsčiųjų - dviračių taku jau galima 
pasiekti net Ruklos miestelį. Tokios 
pramogos nereikalauja jokių didelių 
investicijų, o norint lengvai bei pato-
giai  pasivaikščioti, jonaviečiams pa-
kanka tik išeiti iš savo namų“, – kalbėjo 
V. Šadauskienė.

Apie lankytinas vietas 
Paklausta, ką kaip TIC vadovė ji 

dažniausiai rekomenduoja pamatyti 
miesto svečiams, V. Šadauskienė pa-
mini ne vieną lankytiną objektą.

,,Turizmo informacijos centras, 
įsikūręs Jonavos Krašto muziejuje –  
buvusioje senojoje arklių pašto sto-
tyje, neretai sulaukia lankytojų iš kitų 
miestų. Čia ir prasideda mūsų pasako-
jimas tiek apie patį muziejų, tiek apie 
Jonavą ir jos rajoną.

Visų pirma, stengiamės keisti dar 
pasitaikančias nuostatas, kad Jonava 
nelabai įdomus kraštas, ilgai negal-

vojus siejamas su chemijos pramone. 
Taip, mes esame chemijos pramonės 
miestas, bet labai įdomus ir gražus! 

Jonavą pristatome būtent kaip uni-
kalią istoriją turintį, Kosakovskių įkur-
tą privatų miestelį, pavadintą Jono 
Kosakovskio garbei. Miestą, kuris gali 
pasigirti beveik tris šimtus metų sie-
kiančia istorija, žymiomis asmenybė-
mis, lankytinų vietų bei architektūros 
paminklų gausa. Tokį miestą, kuriame 
jonaviečiams gera gyventi, dirbti, leis-
ti laisvalaikį, auginti vaikus. 

Tarp daugiausiai susidomėjimo su-
laukiančių objektų – 400 metų skai-
čiuojanti Skarulių Šv. Onos bažnyčia, 
geriausiai išlikusi ir apie senąją Jona-
vą primenanti Kauno gatvė, Jonavos 
Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčia bei jos 
kriptoje saugomi Jonavos įkūrėjų di-
dikų Kosakovskių giminės palaikai. 
Lankytojus itin domina ir jau mano 
minėtas Joninių slėnis su visa šalia jo 
esančia išvystyta sporto bei aktyvaus 
laisvalaikio infrastruktūra “, – kalbėjo 
V. Šadauskienė. 

Už Jonavos miesto ribų, rajone, lan-
kytinų vietų taip pat netrūksta: daug 
dėmesio sulaukia Žeimių miestelis ir 
jame esantis Žeimių dvaras, gyven-
vietės su Europos šalių ir miestų pa-
vadinimais – Šveicarija, Paryžius, Lon-
donas, Venecija. Lankomi piliakalniai, 
ypač populiarus – Mažųjų Žinėnų pi-
liakalnis, unikali savo lankytinų vietų 
gausa Upninkų seniūnija ir kt.

Didžiausias turtas – žmonės
Visgi, kaip didžiausią krašto turtą 

moteris nė nemirktelėjus įvardija ne 
ką kitą, o pačius gyventojus.

,,Čia gyvena atviri, draugiški, žin-
geidūs, darbštūs žmonės, labai my-
lintys savo kraštą ir besididžiuojan-
tys juo. Tai patvirtina ir gausus mūsų 
organizuojamose ekskursijoje bei 
žygiuose dalyvaujančių žmonių skai-
čius, ir aktyvi rajone esančių bendruo-

V. Šadauskienė: didžiausias 
Jonavos turtas – atviri, draugiški 
ir darbštūs žmonės

Vijolė Šadauskienė,
g. 1968-02-16
Numeris sąraše - 6 

11 p.

Mūsų žmonės



112022 m. gruodis

menių veikla. Šiais metais maloniai 
nustebino gana aktyvus jų ir pavienių 
asmenų įsitraukimas į Dalyvaujamojo 
biudžeto programą, kuri sudarė gali-
mybę kiekvienam Jonavos rajono gy-
ventojui ar bendruomenei realizuoti 
savo sumanymus bei pagražinti rajo-
no viešąsias erdves. 

Priminsiu, kad 2022-ieji – pirmieji 
metai, kai dalyvaujamojo biudžeto 
programos įgyvendinimui Jonavos 
rajono savivaldybės biudžete buvo 
suplanuota 50 tūkst. eurų.  Sveikinu ir 
džiaugiuosi kartu su Užusalių bei Šilų 
seniūnijų bendruomenėmis, laimėju-
siomis finansavimą savo pateiktiems 
projektams: Užusalių Vyturių gatvės 
poilsio ir laisvalaikio erdvės sutvar-
kymui, kuris dar vasarą įgyvendintas 
Užusalių tvenkinio pakrantėje bei 
Markutiškių parko sutvarkymui, jau 
spėjusiam pradžiuginti ne tik mūsų 
rajono gyventojus“, – teigė V. Ša-
dauskienė. 

Veiklos papildo viena kitą
Kalbėdama apie savo darbą TIC bei 

Jonavos rajono savivaldybės tarybos 
Švietimo, kultūros, sporto ir jaunimo 
reikalų komitete pašnekovė tarp pas-
tarųjų įžvelgia darną.

,,Gimtojo krašto kultūros paveldo 
pažinimas – vienas svarbiausių veiks-
nių, ugdančių žmogų, jo savimonę, 
padedančių suvokti savo kultūrinį, 
etninį ir pilietinį tapatumą. Krašto pa-
žinimas formuoja vertybines nuosta-
tas.

Sakoma, kad tik pažindami savo 
kraštą, jo paveldą, kultūrą, galime 
geriau pažinti ir suprasti pačius save, 
aiškiau deklaruojame savo tapatybę“, 
– kalbėjo V. Šadauskienė.

Jos žodžiais tariant, ne veltui tautiš-
kumas, patriotiškumas, pilietiškumas 
nedalomai siejamas su savo krašto 
pažinimu. 

,,Kad galėtume didžiuotis dalykais, 
kurie yra aplink mus, juos pirmiausia 
reikia atrasti, pamatyti, išgirsti, pa-
jausti...

To visiems ir linkiu“, – pokalbio pa-
baigoje sakė V. Šadauskienė.

R. Mikalauskienė: bendruomeninė 
veikla – ir malonumas, ir galimybė 
mokytis iš kitų

Renata Mikalauskienė,
g. 1971-01-06
Numeris sąraše - 15

Bendruomeniškumas, pagalba ki-
tiems, svetingumas ir neišblėstančios 
energijos užtaisas – žodžiai, kuriais 
Renatą Mikalauskienę, ko gero, api-
būdintų ne vienas jos pažįstamas. 
Jonavos krašto moterų asociacijai 
,,Jonavietė“ vadovaujanti kraštietė 
prisideda prie pagalbos socialiai rem-
tiniems vaikams, neįgaliesiems, o kar-
tu su vyru Valeru jos puoselėjamoje 
šimtametėje sodyboje nuolat galima 
sutikti svečių. Kaip sako pati Renata, 
buvimas su kitais žmonėmis jai – ma-
lonumas, atnešantis ne tik daug džiu-
gių akimirkų, bet ir galimybę mokytis 
iš kitų.

Iš miesto – į kaimą
,,Visada buvau ,,asfalto“ vaikas, 

kuriam kaimas atrodė svetimas. Jei 
iki 40-ies man kas būtų pasakęs, kad 
gyvensiu kaime, tikrai būčiau garsiai 
nusijuokusi ir gal net pyktelėjusi. Tik 
peržengus ketvirtą dešimtį įvyko kaž-
koks lūžis: pradėjau galvoti apie nuo-
savą namą, savą daržiuką.

Taip susiklostė, kad Žemutinėje 
Batėgaloje esančioje sodyboje, ku-
rioje dabar gyvename, apsistoti nu-
sprendėme dėl vyro mamos sveikatos 
būklės. Jai pablogėjus, kalbėjomės 
su gydytoju, ką galime padaryti, kad 
anyta jaustųsi kuo geriau. Greitai su-
pratome, jog mūsų bute ji patiria stre-
są, nes jis jai – svetimas. Dėl to nutarė-
me kraustytis į kaimą.

Tuomet čia stovėjo tik senučiukas 
dviejų galų namas. Jame nebuvo šilto 
vandens, kitų patogumų. Kiekvieną 
rytą prieš važiuodama į tuometinį 
darbą Jonavoje, užsukdavau į butą 
persirengti, nusiprausti. Taip nuo 

2013-ųjų iki 2016-ųjų gyvenome tarp 
miesto ir kaimo, kol pasistatėme sau 
naują namuką“, – paklausta, kas pa-
skatino jos šeimą įsikurti užmiestyje, 
pasakojo R. Mikalauskienė. 

Moteris atvira – gyvenimą kaime 
reikėjo prisijaukinti

,,Jūs įsivaizduokite, kad aš nieko 
nemokėjau. Reikia pasišildyti, už-
kurti pečių, o aš nežinau kaip. Vyras 
paskambina, sako, jog pasidaryčiau 
prakurų, bet nemokėjau ir to. Ne kartą 
teko pirštus ,,apsikapoti“.

Dabar visa tai prisimenu su šypse-
na, nes su laiku išmokau gyvenimo 
kaime subtilybių. Galiu pasakyti, kad 
šiuo metu nebeįsivaizduoju, kas galė-
tų paskatinti mano norą grįžti gyventi 
į miestą. Viskas apsivertė aukštyn ko-
jomis“, – šypsodamasi kalbėjo pašne-
kovė.

Jautru iki šiol
Pamažu šimtametė sodyba tapo ne 

tik mylimais namais, bet ir vieta, su-
burianti kilniems tikslams: čia suorga-
nizuota ne viena neįgaliųjų stovykla, 
socialiai remtiniems asmenims skirti 
susitikimai. 

,,Tiesą sakant, tam pradžią suteikė 
mano anyta. Iki savo ligos ji dirbo mo-
kytoja ir turėjo užklasinį užsiėmimą, 
susijusį su turizmu. Tuomet aš dar ne-
gyvenau čia, bet pamenu, kad jos mo-
kiniai pėsčiomis ateidavo iki sodybos, 
susistatydavo palapines ir smagiai sau 
leisdavo laiką. 

Jau kur kas vėliau, po kelių metų, 
viena pažįstama užklausė manęs, 
ar nenorėčiau į sodybą pasikviesti 
sutrikusio intelekto žmonių globos 

bendrijos ,,Viltis“ vaikučių. Žinoma, 
sutikau.

Padarėme vienos dienos stovyklą, 
kurią prisimenu iki šiol. Buvo pavasa-
ris, šilta. Aš suplanavau keletą užsiė-
mimų, bet kai jie atvažiavo ir visi išlipo 
iš autobuso, pirmas vaizdas mane su-
kaustė. Dalis vaikučių buvo su aiškiai 
matomomis fizinėmis negaliomis, 
cerebriniu paralyžiumi. Neatlaikiau... 
Turėjau bent trumpam dingti: nuėjau 
į namą, išsiverkiau. Tas vaizdas mane 
labai stipriai palietė, bet nurijusi ger-
klę gniaužiančius jausmus – grįžau. 
Taip aš perlipau tą pirmą savo barje-
rą ir vėliau bendrauti su neįgaliukais 
buvo lengviau.

Karts nuo karto sulaukdavome ir 
socialines paslaugas teikiančių įs-
taigų, asociacijų prašymų priimti su 
veiklomis, skirtomis nepasiturintiems 
žmonėms. Niekada daug apie tai ne-
galvodavome ir priimdavome“, – pa-
sakojo pašnekovė.

Pagrindinis dėmesys – vaikams 
R. Mikalauskienės vadovaujama 

asociacija ,,Jonavietė“ taip pat rūpina-
si silpnesniais. 

,,Tai yra labdaringa organizacija, 
į kurią susirenka aktyvios moterys, 
turinčios vieną tikslą – daryti gerus 
darbus. Mes siekiame padėti nepasi-
turinčių šeimų vaikams, prisidedame 
prie Jonavos Janinos Miščiukaitės 
meno mokyklos mokinių pasiekimų 
gerinimo: kartais norint sudalyvauti 
konkurse reikia pinigų, o nepasiturin-
čioms šeimoms tai gali būti per didelė 
našta. 

Dėmesio skiriame ir be tėvų augan-
čių vaikų, kuriuos globoja Jonavos 

vaiko ir šeimos gerovės centras, mo-
tyvacijos mokytis skatinimui: įsteigė-
me stipendiją geriausius rezultatus 
demonstruojantiems mokiniams, 
kuri būna pervedama tiesiai į jų sąs-
kaitą. Šalia to, vaikai būna iškilmingai 
apdovanoti mūsų renginyje ,,Vilties 
sparnai“.

Stengiamės prisidėti ir prie Jona-
voje apsistojusių ukrainiečių vaikų 
džiaugsmo – ,,Jonavietės“ dėka jiems 

buvo suteikta galimybė vykti į ekskur-
siją kartu su kitais socialiai remtinais 
vaikais. 

Kaip galime, taip padedame“, – 
sakė R. Mikalauskienė.

Matė pavyzdį
Be visuomeninės veiklos, R. Mika-

lauskienė darbuojasi Kulvos Abraomo 
Kulviečio mokyklos Batėgalos skyriu-
je, kur eina darželio auklėtojos parei-
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gas. Anksčiau jai teko dirbti socialinės 
rūpybos specialiste. Pasiteiravus, kas 
lėmė jos pasirinkimą sieti savo gyve-
nimą su pagalba kitiems, moteris pri-
simena vaikystę.

,,Išgirdus šį klausimą man ir pačiai 
pasidarė įdomu, kodėl taip yra? Gal-
būt prisidėjo mano tėvų pavyzdys? 
Mes nebuvome pasiturinti šeima, bet 
jei kas paprašydavo pagalbos, visada 
padėdavome.

Todėl vienu metu mažame dviejų 
kambarių butuke gyvenau aš, mano 
brolis, tėvai ir iš kitų miestų atvykę 
pusbrolis bei pusseserė – laikinai pri-
glaudėme juos, kol mokėsi, nes va-
žinėti į mokslus iš savo namų jiems 
buvo per toli. Kiek pamenu, jei kas 
užsukdavo į svečius, stalas visada bū-
davo nukrautas vaišėmis.

Tokioje šeimoje aš užaugau ir tai, 
matyt, formavo mano charakterį“, – 
kalbėjo R. Mikalauskienė, čia pat pri-
durdama, kad svetingumas nesveti-
mas ir jos sutuoktiniui Valerui. 

Vartai – visada atviri
,,Mano vyro močiutė sakydavo, 

kad sodybos vartai turi būti atviri. Tą 
patį kartoja ir mano vyras. Būna, kad 
jis man iš niekur nieko praneša, jog 
atvažiuos koks pažįstamas. Aš tada 
bumbu, kad reikia pasiruošti, neturiu 
jokių vaišių, nemandagu žmones pri-
imti tuščiomis. Ką Valeras į tai? Tik at-
šauna: ,,Pasiruošus tu ar ne, sodybos 
vartai turi būti atviri“. 

Ir mūsų pažįstami jau pripratę, kad 
pas mus gali užsukti bet kada. Per 
vieną vyro gimtadienį nusprendėme 
,,pabėgti“ į Lenkiją pabūti dviese. 
Praleidome ten savaitgalį. Pirmadienį 
po darbų sulaukėme skambučių, kad 
vieni atvažiuoja, kiti atvažiuoja... Nei 
nespėjau mirktelėti, kai mūsų kieme 
buvo 21 žmogus. Va tau ir nedaryk 
gimtadienio! 

Dažnai girdime, kad mūsų sody-
bos aura gera. Gal ji visus traukia pas 
mus“, – šypsodamasi svarstė moteris.

Įdomus sutapimas
Šalia geros auros, Mikalauskų sody-

boje neretai galima pajusti ir šviežios 
naminės duonos kvapą. 

,,Visada mėgau suktis virtuvėje, bet 
pradėjusi organizuoti stovyklas su-
pratau, jog norėčiau turėti autentišką, 
prie sodybos tinkantį gaminį. Sugal-
vojau pabandyti iškepti duonos. Na ir 
man nesisekė: tai neiškyla, tai sukren-
ta. Paukščiukai buvo sotūs...

Išmokau tik po daugybės nesė-
kmingų bandymų. Dabar man tai – 
juokų darbas, tačiau įdomiausia tai, 
kad jau pradėjau gauti duonos užsa-
kymų, iš pažįstamų sužinojau, kad ją 
kepė ir mano močiutė. Žmonės pa-
sakoja, kad ji Jonavoje buvo žinoma 
kaip duonos kepėja. Aš pati to net 
neįtariau“, – kalbėjo kraštietė.

Kaimynas kaimynui – ne priešas
Kai kalbama apie gyvenimą už-

miestyje, kartais galima išgirsti, kad 
kaimuose trūksta įdomios veiklos. 
Paklausta apie tai, R. Mikalauskienė 
neabejoja, kad viskas – pačių gyven-
tojų rankose. 

,,Žinote, kai mes atsikraustėme čia, 
aplinkui buvo gal dvi trobos, kuriose 
žmonės gyveno nuolat. Dabar vis at-
sikrausto naujų gyventojų – statomi 
nauji arba renovuojami senesni, sene-
lių palikti namai.  

Apsidairę matome, kad mūsų kai-
mynystėje, Žemutinėje Batėgaloje – 
ne vienas giminaitis. Juokaujame, kad 
esame giminių kraštas. Puikiai vieni 
kitus pažįstame, draugiškai elgiamės 
tarpusavyje, dalinamės tuo, ką turi-
me: nuo traktorių iki kitų žemei ap-
dirbti reikalingų įrankių.

Aukštutinėje Batėgaloje taip pat 
kuriasi naujos šeimos: yra atsikraus-
čiusių iš Kauno, viena šeima net iš 
Šiaulių. Neseniai suorganizavome su-
sipažinimo vakarą. Užsakytoje kavinė-
je susirinko apie 70 žmonių. Visi kartu 
šokome, žaidėme žaidimus: ne tai, 
kad jaunimas – sau, vyresni – sau, bet 
visi kartu. Smagiai praleidome laiką, 

o buvo kalbų, kad gal niekas neateis.  
Jei sakysime, kad kaime nėra ką veikti, 
patys nieko nedarysime, tikrai niekas 
neatvažiuos pralinksminti mūsų. Jei 
bendruomenėje dar ir yra aktyvistų, 
veiklos tikrai atsiras“, – kalbėjo R. Mi-
kalauskienė.

Abipusiai mainai
Kuo bendruomeniškumas svarbus 

pačiai pašnekovei?

,,Mes jau gimstame priklausydami 
bendruomenei – šeimai. Vėliau, eida-
mi į mokyklą, priklausome mokyklos 
bendruomenei. Bendruomenė visada 
supa žmogų. Esame individualūs bei 
skirtingi, bet visiems daugiau ar ma-
žiau reikia bendravimo su kitais. Man 
jis – labai svarbus. Aš nemėgstu būti 
viena net namuose.

Ryšiai su kitais žmonėmis įtraukia 
į naujas veiklas, iš vieno kažką gauni, 
kitam – duodi. Tai – pačios vertingiau-

sios pamokos“, – teigė R. Mikalauskie-
nė. 

Turi planą
Moteris pripažįsta dažnai sulau-

kianti klausimo, kaip viską suspėja? 

,,Atsakau su humoru: ,,Tam yra 
naktis, išnaudokime naktį“. Aš esu iš 
tų žmonių,  kuriems reikia ne daug 
miego. Visgi, labiausiai man padeda 
aiškaus plano turėjimas. Susirašau 
darbus į kalendorių. Dalis jų būna ne 
tokie skubūs, bet žūtbūt turiu atlikti 
visus, kad niekas nenusikeltų. 

Būna, kad kartais vyras paburba, 
jog aš jau susiraukusi, nes nepavyko 
visko atlikti pagal surašytą sąrašą. Jam 
tai neatrodo taip svarbu, bet šiaip mes 
vienodi – abu turime daug darbų, ne-
nustygstame vienoje vietoje.

Matyt, tikrai atitiko kirvis kotą. Kar-
tu net studijavome socialinio darbo 
specialybę, nors jau buvome virš 40-

ies metų. Vyrui reikėjo pabaigti moks-
lus dėl darbo, o aš pagalvojau, kad irgi 
noriu. 

Būna, kad bėgame, bėgame, net 
nėra kada pasikalbėti. Dėl to, kai dar 
gyvenome sename name, įvedžiau 
vieną taisyklę. Valeras iki šiol prisime-
na pirmąjį bandymą tai padaryti. Su-
kinėjomės vienas vienam gale, kitas 
– kitame, o aš staiga sakau: „Sėsk prie 
stalo, padarysiu kavos, pakalbėsime“. 
Vyras pasakojo, kad jam į galvą iškart 
šovė klausimas, ką jis padarė. Susėdo-
me, sakau: ,,Kalbame“. Jis man: ,,Apie 
ką?“. Sakau, kad apie bet ką, padeda-
me telefonus ir kalbamės. 

Tokį ritualą turime iki šiol. Ir sūnui 
,,duodu velnių“, kai nepaskambina. 
Kad ir kiek turėtume veiklų, būtina at-
rasti kokybiško laiko šeimai“, –  teigė 
R. Mikalauskienė. 

> Atkelta iš 11 p. 
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Jonavai minint 272-ąjį gimtadienį, 
ne vienas šventės dalyvis pastebėjo 
ant jau pastatyto ir tuo metu įren-
ginėjamo baseino pastato nutūpusį 
baltą angelą. Į Joninių slėnį atsisuku-
sią baltą skulptūrą miestui padovano-
jo socialdemokratų bendruomenė. 

„Prieš keletą metų gimusi graži tra-
dicija miestui padovanoti kažką, kuo 
gali naudotis ar džiaugtis bet kuris 
jonavietis ir miesto svečias, pratęsta ir 
šiemet, - sako rajono meras, socialde-
mokratų Jonavoje skyriaus pirminin-
kas Mindaugas Sinkevičius. – šiemet 
atveriame Jonavos baseino duris – tai 
buvo didžioji mūsų, socialdemokratų, 
kadencijos ambicija ir siekiamybė. Pa-
žadą jonaviečiams turėti baseiną įgy-
vendinome, šis objektas neabejotinai 
taps traukos centru, todėl norėjosi 

Slėnio angelas Jonas – Jonavos 
socialdemokratų 2022 metų dovana miestui

suteikti jam bendruomenišką, jaukų, 
o kartu į akį traukiantį akcentą“. 

Naujasis baseino gyventojas pa-
vadintas slėnio angelo Jono vardu. 
„Tikimės, kad angelas ne tik bus gra-
ži puošmena, bet taps ir viso miesto 
sergėtojo simboliu“, - sako M. Sinke-
vičius. 

Anksčiau Jonavai socialdemokratai 
yra dovanoję lauko šachmatų stalą, 
pasimatymų suolelį, sūpynes, lau-
ko bibliotekėlių, magnolijų, dviračių 
priežiūros ir remonto bei elektrinių 
paspirtukų įkrovimo stotelę ir kitų 
miestą puošiančių praktiškų dovanų, 
kuriomis gali naudotis bei džiaugtis 
kiekvienas gyventojas.

Dovana miestui

„Turime puikiai įrengtą dviračių ir 
pėsčiųjų takų tinklą, kurio atkarpa 
apima ir naująjį tiltą. Dviračiais, elek-
triniais paspirtukais jonaviečiai mie-
lai rieda takais, tad pamanėme, jog 
aktyvaus laisvalaikio mėgėjams labai 
pravers dviračių priežiūros ir remon-
to bei elektrinių paspirtukų įkrovimo 
stotelė“, – sako Jonavos meras, soci-
aldemokratų Jonavos rajono skyriaus 
pirmininkas Mindaugas Sinkevičius.  

Naujoji stotelė – pirma tokia Jona-
voje, ji įkurdinta naujojo tilto prieigo-
se, nuo Kosmonautų gatvės pusės.

Dviratininkai ir paspirtukais be-
sinaudojantys stotelėje ras aukštos 
kokybės technikos priežiūros bei re-
monto įrankių.

Stotelėje įrengti ir du elektros liz-
dai, čia bus galima įkrauti paspirtukus 
ir kitas elektrines priemones, pavyz-
džiui, neįgaliojo vėžimėlį ar motoro-
lerį.

Velostotelė - 2021 metų dovana
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Ir jonaviečiai, ir svečiai gali pasimėgauti įspūdinga miesto panorama, atsiveriančia nuo Rimkų kalno ties Užimtumo tarnyba. Ir pasimėgauti ne įprastai, o supantis „Miesto panoramos“ sūpuoklėse.

„Nuo kalno atsiveria puikus vaizdas į Joninių slėnį, matyti visas į tolį besidriekiantis miestas, išraiškingos jo erdvės, – sako LSDP pirmininkas Mindaugas Sinkevičius. – Vaizdas sutemus dar labiau gniaužia 
kvapą. Šiomis sūpynėmis patirti skrydį virš miesto galės ir maži, ir suaugę“.

„Su skyriaus bičiuliais pasitarėme, kad Neries krantinėje kiek tuštoka, o nuo jos atsiveria tikrai puikus vaizdas į upę,  visad gyvą tiltą. Žinoma, visuomet šiuo vaizdu galima gėrėtis einant pėsčiųjų taku, vis 
dėlto stabtelti ilgiau ir pasimėgauti miesto harmonija irgi ne pro šalį, – sako LSDP Jonavos skyriaus pirmininkas, rajono meras Mindaugas Sinkevičius.  – Krantinės šlaite įrengėme dvivietį gultą, nuo kurio 
atsiveria puikus vaizdas. Kviečiame jonaviečius ir miesto svečius dovaną įvertinti ir išbandyti“.

Dovana miestui

Miesto panoramos „sūpuoklės“ - 2020 metų 
dovana

Gultas Neries krantinėje „Po Jonavos 
dangum“ - 2019 metų dovana
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BIRUTĖ GAILIENĖ

ERLANDAS ANDREJEVAS

NERIJUS ŠALŪGA

EGIDIJUS MAŽŪNAITIS

EISVINAS UTYRA

RIČARDAS LABOGA

VIDMANTAS ŠIDLAUSKAS

SANDRA MATULEVIČIENĖ

LAURITA PUŠKOVA LINAS SVIRPLYS JONAS KURLAVIČIUS GRAŽINA JANUŠAUSKIENĖ RAIMUNDAS SIMONAVIČIUS POVILAS BEIŠYS

VIKTORAS LABUTINAS ASTA SIVOLOVIENĖ VIKTORIJA URBONAVIČIENĖ ARVYDAS BALČIŪNAS MINDAUGAS VAINIUS

VITALIJA BIELSKIENĖ SANDRA DARČANOVA VITALIJA KRAUČELIENĖ GEDIMINAS RIMOLAITIS GINTARĖ PAULAUSKIENĖ

MARIJUS VOZNIAKAS NIJOLĖ MEŠKAUSKIENĖ GIEDRUTĖ JOGMINIENĖ EDMUNDAS MULOKAS HAROLDAS PUGAČIOVAS

DAINIUS ŠLEPETIS ŽILVINAS MAŽUOLIS AUDRONĖ BAGDONAVIČIENĖ SVETLANA PATAPAVIČIENĖ NAGLIS PETKEVIČIUS

RENATA MIKALAUSKIENĖ ALFONSAS MEŠKAUSKAS ARTŪRAS ŠALAŠEVIČIUS BIRUTĖ DAŠKEVIČIENĖ KRISTINA VAŠKEVIČIENĖ

POVILAS GARBAUSKAS VALDAS MAJAUSKAS LIUDAS MEDIEKŠA ELEGIJUS LAIMIKIS KAROLINA PETRENČIUK-
NAUJOKIENĖ

MARIJONA ŠIRVELIENĖ RIMANTAS SINKEVIČIUS VIJOLĖ ŠADAUSKIENĖ BIRUTĖ PLATKAUSKIENĖ ARTŪRAS NEIMONTAS

MINDAUGAS SINKEVIČIUS
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MINDAUGAS SINKEVIČIUS:
PRISTATOME SAVO KANDIDATŲ SĄRAŠĄ!

Kandidatų sąrašas
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KULTŪRA IR TURIZMAS 
• Užtikrinsime, kad ir toliau kokybiški, nemokami 

renginiai būtų prieinami visiems rajono gyventojams ir 
svečiams; 

• Ramybės skvere įrengsime stacionarią kultūros 
erdvę, taip praplėsdami miesto kultūros erdvių tinklą;

• Remsime nevyriausybinių organizacijų inicijuoja-
mą ir vykdomą kultūrinę veiklą;

• Įrengsime interaktyvią ekspoziciją buvusių Arklių 
pašto stoties arklidžių pastate;

• Neries pakrantę pritaikysime aktyviam poilsiui ir 
įrengsime čia prieplauką baidarėms;

• Miesto pastatus pagyvinsime vaizdingais pieši-
niais ant sienų.

SUSISIEKIMAS, DARNUS JUDUMAS 
• Įrengsime žiedinę sankryžą J. Ralio, Vasario 16-os-

ios bei Žeimių gatvių sankirtoje (prie Viešosios biblio-
tekos);

• Tęsime daugiabučių namų kiemuose esančių au-
tomobilių stovėjimo aikštelių atnaujinimą ir naujų par-
kavimo vietų įrengimą;

• Renovuosime laiptus, vedančius nuo Chemikų g. 
iki Vasario 16-osios g.

• Įrengsime automobilių stovėjimo aikštelę Ramy-
bės skvere (nuo Kalnų gatvės pusės);

• Tęsime gatvių asfaltavimą sodų bendrijose; 
• Plėsime pėsčiųjų ir dviračių takus mieste  ir  kai-

me;
• Plėsime elektrinių autobusų parką; 
• Užbaigsime Lietavos gatvės rekonstrukciją; 
• Sieksime, kad LAKD realizuotų valstybinės reikš-

mės projektus Jonavos rajono teritorijoje (aplinkkelis, 
Žeimių gavės rekonstrukcija ir kt.);

• Užtikrinsime, kad vykdant Rail Baltica projektą  
mūsų rajono kelių būklė ir susisiekimas jais nepablogė-
tų.

ŠVIETIMAS 
• Užtikrinsime nemokamas, profesionalias plauki-

mo pamokas rajono pradinukams kasmet;
• Tęsime darželių ir mokyklų vidaus patalpų atnau-

jinimą;
• Užtikrinsime, kad visi rajono pradinukai ugdymo 

įstaigose būtų mokomi finansinio raštingumo;
• Siekdami švietimo įstaigų pažangos, įrengsime 

inovatyvias gamtamokslinių dalykų laboratorijas bei  
ugdymo erdves įstaigų viduje ir išorėje;

• Sieksime, kad visi ikimokyklinukai būtų maitinami 
tik ekologišku maistu;

• Investuosime į gabių pedagogų ir švietimo lyde-
rių ugdymą;

• Finansuosime ir plėsime Trečiojo amžiaus univer-
siteto (TAU) veiklą, kad kuo daugiau senjorų turėtų 
galimybę mokytis visą gyvenimą;

• Kasmet investuosime į informacinių ir komunika-
cinių priemonių bei inovatyvių elektroninių ugdymo 
aplinkų įsigijimą ugdymo įstaigoms;

• Užtikrinsime karjeros specialistų tinklo plėtrą, kad 
kiekvienas vaikas kuo anksčiau atrastų savo ateities 
profesinį kelią.

SVEIKATOS APSAUGA 
• Sieksime visų Jonavos ligoninėje teikiamų sveika-

tos priežiūros paslaugų išsaugojimo ir plėtros, nuolat 
investuosime į jos patalpų ir įrangos atnaujinimą; 

• Užtikrinsime kompiuterinio tomografo ligoninei įsi-
gijimą;

• Investuosime į Jonavos PSPC odontologijos ir la-
boratorijos patalpų bei įrangos atnaujinimą;

• Atnaujinsime kaimo ambulatorijų patalpas ir teik-
sime daugiau paslaugų;

• Ligoninėje  įrengsime druskų kambarį;
• Vystysime ambulatorinės slaugos ir paliatyvios 

pagalbos teikimą paciento namuose; 
• Finansuosime gyventojų, nepatenkančių į valsty-

bės finansuojamų profilaktinių programų tyrimo am-
žiaus grupes, ištyrimą nuo gimdos kaklelio, prostatos 
bei krūties vėžio;

• Sutvarkysime automobilių parkavimo aikšteles 
prie sveikatos prežiūros įstaigų.

INFRASTRUKTŪROS GERINIMAS 
• Sieksime, kad UAB „Jonavos šilumos tinklai“ ga-

mintų ne tik šilumos, bet ir elektros energiją;
• Savivaldybės lėšomis įsirengsime saulės parką 

elektros gamybai;
• Plėsime apšvietimo įrengimą Šmatų  naujose ka-

pinėse; 
• Kasmet investuosime į lietaus, nuotekų ir geria-

mojo vandens plėtrą mieste ir kaime;
• Tęsime apšvietimo tinklų modernizavimą ir naujų 

įrengimą kaimo seniūnijose;
• Tęsime nutolusių saulės elektrinių įsigijimą rajono 

biuždetinėse įstaigose; 
• Ir toliau tęsime aplinkos gerbūvio sutvarkymo dar-

bus prie naujai renovuotų daugiabučių;
• Tęsime parko A. Kulviečio, P. Vaičiūno ir Chemikų 

gatvių sankirtoje įrengimo darbus; 
• Inicijuosime patrauklių ir miestą puošiančių apžel-

dinimo sprendimų įgyvendinimą; 
• Gerinsime savivaldybės gaisrinių pastatų seniūni-

jose infrastruktūrą.

SPORTAS IR LAISVALAIKIS 
• Sieksime realizuoti futbolo maniežo statybos pro-

jektą;
• Siekdami išnaudoti slidinėjimo kalną vasaros 

metu, įrengsime ten vasaros rogučių pramoginę trasą;
• Įrengsime panoraminę apžvalgos aikštelę mieste; 
• Atnaujinsime ir išplėsime riedlenčių parką Joninių 

slėnyje ir įrengsime naują Kosmonautų gatvėje;
• Įrengsime modernią lauko krepšinio 3x3 aikštelę; 
• Užtikrinsime Jonavos sporto centro krepšininkų 

rengimą LKL komandai, bendradarbiaujant su Jona-
vos Cbet klubu;

• Sieksime nacionalinio ir tarptautinio lygio varžybų 
pritraukimo į mūsų Sporto areną ir stadioną;

• Užtikrinsime sporto bazių prieinamumą visuome-
nei.

BENDRUOMENĖS IR IŠMANŪS 
SPRENDIMAI 

• Atnaujinsime Šv. apašt. Jokūbo bažnyčios vidų;
• Ir toliau remsime sporto, jaunimo, bendruomenių, 

religinių organizacijų veiklą finansiškai, kasmet padi-
dindami joms skiriamų lėšų fondą;

• Kasmet įrengsime po naują vaikų žaidimų aikštelę 
mieste ir kaime, be to, sieksime vaikų žaidimų aikšteles 
pritaikyti ir neįgaliesiems;

• Plėsime programėlės JONAVA funkcionalumą, kad 
jonaviečiai kuo daugiau įsitrauktų į rajono viešąjį gyveni-
mą ir gautų papildomų naudų;

• Skatinsime gyventojų įsitraukimą į sprendimo pri-
ėmimo procesus plėsdami dalyvaujamojo biudžeto 
galimybes;

• Prisidėsime prie beglobių gyvūnų gerovės užtikri-
nimo;

• Plėsime „Moki Jonava“ funkcionalumą naujais 
technologiniais įrankiais;

• Jonavos Šilumos ir Vandens ūkiuose diegsime iš-
maniuosius įrenginius nuotoliniam duomenų apie su-
vartojimą perdavimui.

VERSLO PLĖTRA IR  UŽIMTUMAS 
• Pasinaudodami Teisingos pertvarkos fondo 

galimybėmis į pramoninę teritoriją Venecijos kai-
me (Ruklos sen.) sieksime pritraukti  tvarių investi-
cijų ir sudaryti sąlygas investuotojams kurti tvarias 
darbo vietas; 

• Siekdami investuotojų pritraukimo, ir toliau ge-
rinsime infrastruktūrą pramonės vystymo zonose, di-
džiausią dėmesį skiriant Skarulių pramonės teritorijai;

• Įveiklinsime jau suformuotus valstybinės žemės 
sklypus;

• Ir toliau remsime smulkaus bei vidutinio verslo stei-
gimąsi mūsų rajone; 

• Sudarysime sąlygas karo pabėgėlių iš Ukrainos 
darbiniam užimtumui.
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SOCIALINĖS PASLAUGOS 
• Plėsime socialinio būsto fondą;
• Finansuosime viešųjų pastatų, būstų pritaikymą 

žmonėms su negalia;
• Skatinsime ir remsime nevyriausybinių organizaci-

jų įsitraukimą į socialinių paslaugų teikimą;
• Plėsime socialinių paslaugų teikimo asmens na-

muose galimybes;
• Sudarysime sąlygas karo pabėgėlių iš Ukrainos in-

tegracijai mūsų rajone;
• Inicijuosime prevencinių paslaugų teikimą asme-

nims, atsiduriantiems gyvenimo kryžkelėje;
• Inicijuosime vaikų su negalia dienos centro stei-

gimą.

Tvarus ir ekologiškas 
sprendimas Kaimo seniūnijose


