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Reikalauju, kad valdžia
nustotų meluoti
Valdžia Lietuvoje prašo
verslo kelti algas, o aš reikalauju, kad valdžia nustotų
meluoti visuomenei ir žeminti verslą. Verslas dabar jau
moka dideles algas, tad mažinkite mokesčius ir emigracija sustos.
Lietuvoje mažos algos ne
todėl, kad verslas moka mažai, o todėl, kad valdžia iššvaisto neefektyviai biudžeto lėšas
ir įvedė tokius didelius mokesčius, kurių daugiau niekur nėra.
Darbo užmokestis Lietuvoje apmokestintas žymiai per daug.
Darbdaviui, kuris Lietuvoje moka žmogui „į rankas“ 700
eurų, darbo vietos kaina siekia
1200 eurų. Jungtinėje Karalystėje žmogus gautų net 300 eurų
daugiau, t. y. jis gautų 1000
eurų.
Dėl šio didelio apmokestinimo lietuviai ir išvažiuoja į šalis,
kur mažesni mokesčiai.
Lietuvoje darbo vieta kainuoja žymiai brangiau, nei kitose šalyse, nes 42 proc. visos darbo vietos kainos sudaro mokesčiai. Kaip rašė ir eko-

nomistas Žygimantas Mauricas, jei darbo vieta darbdaviui
kainuoja 1000 eurų, Lietuvoje
darbuotojas „į rankas“ tegauna
580 eurų. Jei darbuotojas gauna 1000 eurų „į rankas“, priskaičiuotas atlyginimas „ant popie-

JEIGU PAIMTUME, KAD
DARBO VIETOS VERTĖ YRA
2000 EURŲ, LIETUVOJE
ŽMOGUI LIKTŲ TIK
TRUPUTĮ DAUGIAU NEI
1200 EURŲ, O JEI JIS
EMIGRUOTŲ Į ANGLIJĄ IR
DIRBTŲ LYGIAI TOKIOMIS
PAČIOMIS SĄLYGOMIS,
JAM LIKTŲ NET APIE 1600
EURŲ.
riaus“ siekia 1315,79 euro, o
visa darbo vieta su darbdavio
sumokamais mokesčiais – net
1726,05 euro.
Jei pažvelgtume į Angliją,
Airiją, Skandinavijos valstybes
– mokesčių našta daug mažesnė. Airijoje, jei šeima augina vaikus ir dirba, tai jai pa-

prastai valstybė dar už tai primoka, nes būna neigiamas mokestis. Anglijoje santykinis darbo apmokestinimo procentas
– 15–20 proc. Tai keliskart mažiau palyginti su mūsų 42 proc.
Lietuvoje.
„Jeigu paimtume, kad darbo vietos vertė yra 2000 eurų,
Lietuvoje žmogui liktų tik truputį daugiau nei 1200 eurų, o jei
jis emigruotų į Angliją ir dirbtų
lygiai tokiomis pačiomis sąlygomis, jam liktų net apie 1600
eurų“, – sako ekonomistas.
Taip atsitinka, nes pavyzdžiui, Didžiojoje Britanijoje yra
mažesnės socialinio draudimo
įmokos, o gyventojų pajamų
mokestis (GPM) – progresinis.
Daug mažesnės socialinės
įmokos leidžia verslui mokėti beveik dvigubai didesnes algas. Lietuvoje darbuotojų algas
pravalgo valdžia ir biurokratai.
Taigi, nustokite kaltinti verslą, mažinkite mokesčius ir algos pakils dvigubai. Grįš lietuviai į savo Tėvynę.
Sigitas Martinavičius

Socialdemokratų buldozeris
sėkmingai skinasi kelią
Į rugsėjo 28 dienos Jonavos
rajono savivaldybės tarybos posėdžio darbotvarkę Liberalų sąjūdžio frakcijos nario Remigijaus
Osausko teikimu 27-uoju klausimu buvo įtrauktas sprendimo
projektas, kuriuo buvo siekiama
pripažinti netekusiu galios Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. liepos 27 d. sprendimą
Nr.1TS-183 „Dėl sutikimo reorganizuoti Jonavos krašto muziejų ir Jonavos rajono savivaldybės teatrą prijungiant prie Jonavos rajono savivaldybės kultūros
centro“.
Aiškinamajame rašte prie
sprendimo projekto rajono savivaldybės narys R. Osauskas atkreipė dėmesį, kad „nors, kaip
buvo teigiama liepos 27 d. priimto sprendimo projekto aiškinamajame rašte, reorganizavimo
tikslas – optimizuoti savivaldybės įstaigų veiklą, racionaliau panaudoti įstaigų valdymo ir aplinkos lėšas, siekti aukštesnės paslaugų kokybės, racionalaus pastatų ir išteklių panaudojimo, didinti biudžetinių įstaigų veiklos ir
valdymo efektyvumą optimizuojant administravimą, racionaliai
naudoti materialinius ir finansinius išteklius pavestoms funkcijoms vykdyti, deja, nei realių ekonominių paskaičiavimų, nei perspektyvinės veiklos vizijos nebuvo
pateikta.
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„Priešingai, tai buvo įvertinta
tik kaip politinis sprendimas. Šis
sprendimas sulaukė didelės neigiamos reakcijos iš meno žmonių bendruomenės. Didelį susirūpinimą bei nuogąstavimą dėl
tolimesnės teatro veiklos išreiškė
Pasaulinės mėgėjų teatrų asociacijos atstovai bei Lietuvos nacionalinio kultūros centro vadovai.
Savo kūrybinės ateities naujajame centre nebemato Lietuvoje
pripažinti Jonavos savivaldybės
teatro režisieriai. Ši reorganizacija gal ir nežymiai sumažins savivaldybės biudžeto išlaidas, tačiau negrįžtamai padarys neigiamą įtaką rajono kūrybinės bei istorinės veiklos vystymuisi.
Siūlome atidėti Jonavos
Krašto muziejaus bei Jonavos
rajono savivaldybės teatro reorganizavimą, prijungiant prie Jonavos rajono savivaldybės Kultūros centro, kaip neišsamiai parengtą. Atsižvelgiant į tai ir paruoštas sprendimo projektas pripažinti netekusiu galios Jonavos rajono savivaldybės tarybos
2017 m. liepos 27 d. sprendimą
Nr. 1TS – 183“, - aiškinamajame
rašte motyvus dėstė Tarybos narys, liberalas R. Osauskas.
Kaip informavo meras, visi
komitetai savo išvadose ir rekomendacijose siūlė ne tik kad nesvarstyti, bet išvis iš darbotvarkės išbraukti šį, 27 numeriu pa-

žymėtą, klausimą „Dėl rajono savivaldybės tarybos 2017 m. liepos 27 d. sprendimo Nr. 1TS183 pripažinimo netekusio galios“. Taip ir buvo padaryta tvirtinant darbotvarkę. Kad būtų iš
darbotvarkės išbrauktas šis klausimas, balsavo, kaip ir praeitą
kartą, vieningai socialdemokratai plius prie jų gretų dar prisidėjo „tvarkietis“ Juozas Jokimas ir
konservatorius Algimantas Dabašinskas.
Darbotvarkės tvirtinimas.
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 15
Meškauskas Alfonsas (Socialdemokratų partija), Širvelienė
Marijona (Socialdemokratų partija), Dabašinskas Algimantas (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), Platkauskienė Birutė (Socialdemokratų partija), Neimontas Artūras (Socialdemokratų partija), Jokimas Juozas (Tvarka ir teisingumas), Andrejevas Erlandas (Socialdemokratų partija), Gailius Laurynas
(Socialdemokratų partija), Gailienė Birutė (Socialdemokratų partija), Garbauskas Povilas (Socialdemokratų partija), Šidlauskas Vidmantas (Socialdemokratų partija), Mediekša Liudas (So-
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TARYBOS NARIO MANDATĄ A. ŠTOMBERGAS
PERLEIDO A. GASIUI

Rugsėjo 28 d. vykusiame Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas A.
Štombergas informavo, kad atsisako tarybos nario mandato ir
vietą užleidžia naujai išrinktam partijos Jonavos skyriaus pirmininkui, gydytojui kardiologui Arvydui Gasiui, kad jis geriau jaustų politinio gyvenimo pulsą. „Dar vienas dalykas, man nepatinka
procesai, vykstantys tiek Lietuvoje, tiek Jonavoje“, – sakė iš Tarybos besitraukiantis politikas, buvęs ilgametis „valstiečių“ partijos rajone vedlys.
A. Štombergas buvo vienintelis Tarybos narys Jonavos rajono savivaldybės taryboje, rajono gyventojų išrenkamas tarybos
nariu jau 27 metus, nuo pat 1990-ųjų, kai pirmą kartą Nepriklausomoje Lietuvoje demokratiniais rinkimais buvo išrinkta pirmoji
rajono deputatų taryba.
Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija rugsėjo 27
d. sprendimu patenkino A. Štombergo rašytinį prašymą atsistatydinti ir pripažinti Tarybos nario įgaliojimus nutrūkusiais prieš
terminą pagal Įstatymo 88 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir pripažino, kad savivaldybių tarybose atsiradus laisvoms vietoms, savivaldybių tarybų nariais tampa kandidatų sąrašų, pagal kuriuos
buvo išrinkti nebesantys tarybos nariai, pirmieji tarybos nario
mandato negavę kandidatai. Į Jonavos rajono savivaldybės tarybą pagal Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos iškeltų kandidatų sąrašą buvo išrinkti pirmieji du sąraše po reitingavimo daugiausia balsų surinkę atstovai – Bronislovas Liutkus ir A. Štombergas. A. Gasys buvo trečias po jų ir pirmas už kartelės, tarp
nepatekusiųjų į Tarybą.

VAIKO IKI ŠEŠERIŲ NEVALIA
PALIKTI VIENO

Rugsėjo 28 d. Seimas patvirtino vaiko teisių apsaugos sistemos reformą.
Įstatymu pirmą kartą numatyta, kad vaiko iki šešerių metų
negalima palikti vieno be vyresnių kaip 14 metų asmenų
priežiūros.
Vaiko teisių apsaugos skyriai nuo šiol bus pavaldūs ne savivaldybėms, o įstaigai prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Taip pat apibrėžta bendra schema, kaip turi elgtis institucijos, gavusios pranešimą apie galbūt pažeidžiamas vaiko teises.
Vaikas nuo šeimos galės būti atskiriamas tik teismo sprendimu.

PASKELBTA EKSTREMALIOJI SITUACIJA
ŽEMĖS ŪKIO SRITYJE

Dėl nepalankių oro sąlygų, sukėlusių žemės ūkio augalų žūtį
Jonavos rajone, Jonavos rajono savivaldybės administracijos
direktoriaus sprendimu nuo 2017 m. rugsėjo 26 d. 15 val. Jonavos rajone paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija.
Pranešimai dėl žuvusių žemės ūkio augalų plotų Jonavos
rajone priimami rajono savivaldybės kaimiškose seniūnijose
arba administracijos Žemės ūkio skyriuje. Kontaktinis asmuo –
savivaldybės administracijos Žemės ūkio skyriaus vedėjas Jonas Marčiukaitis, tel. (8 349) 500 02, (8 682) 90 979; el. p. jonas.marciukaitis@jonava.lt

KOKS REIKALINGUMAS,
TOKS IR AKTYVUMAS

Spalio 2 d., pirmadienį, Jonavoje vyko pakartotiniai miesto
seniūnaičių rinkimai. Seniūnaičiai ir po antrojo turo neišrinkti trijose seniūnaitijose – Kalnų (neatėjo balsuoti nė vienas žmogus), Kregždutės (naujas kandidatas, kuris turėjo surinkti penkis procentus visų apylinkės rinkėjų balsų, o atėjo balsuoti tik
penki rinkėjai), Sodų (nebuvo kandidato). Šiose seniūnaitijose
bus skelbiami pakartotiniai rinkimai.
Iš viso seniūnaičių rinkimuose dalyvavo 40 rinkėjų.
Rimkų seniūnaitijos seniūnaičiu Gintautas Kaiša išrinktas 3
rinkėjų, Juodmenos – Mindaugas Stanišauskas – 4, Bibliotekos – Benas Čekanavičius – 5, Senamiesčio – Roma Kaminskienė – 3, Saulutės – Dalytė Draskinienė – 2, Mokyklos – Žilvinas Galimovas – 3, Ateities – Vytautas Stalioraitis – 3, Lakštingalų – Jadvyga Rusilienė – 2, Lietavos – Gitana Banienė – 4,
Baldininkų – Raimondas Vincevičius – 6 rinkimų apylinkėje gyvenančių rinkėjų.
Seniūnaičio institutas jau veikia aštuonerius metus. Seniūnaičio rinkimai ir veikla apibrėžta Vietos savivaldos įstatyme.
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„Jonavos garsas“ išeis 2017 m.
gruodžio 8 d. (Reklama priimama
iki gruodžio 5 d. 16 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Trečiadienį sulaukėme Jonavos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Ramtatukai“
bendruomenės atstovų pranešimo, kad spalio 3 d. Jonavos kultūros centro direktorius S. Jefimenka įteikė įspėjimą, jog nuo spalio 11-osios iš kolektyvo vadovės pareigų atleidžiama ramtatukų įkūrėja ir viena iš vadovių, etnokultūros specialistė-režisierė Judita Margevičienė. Be jokių argumentų ir motyvų. Kolektyvo „Ramtatukai“ bendruomenei, ypač tėveliams, tai sukėlė
didelį nerimą, liūdesį ir pasipiktinimą. Socialdemokratų įjungtas kultūros melioracijos procesas dirba visu pajėgumu ir šįkart užsimojo prieš vaikų kolektyvo, puoselėjančio lietuviškas tradicijas, vadovės nuoširdų darbą. Ir jiems neturi jokios įtakos tai, kad šie metai iš aukštų tribūnų paskelbti Tautinio kostiumo metais, kad folkloro ansamblis „Ramtatukai“ rengiasi ateinančiais metais vyksiančiai Lietuvos šimtmečio dainų šventei „Vardan tos“, kad myli vadovę taip,
kaip myli savo mamą, gimtą miestą, gimtąja kalba tariamą žodį, kad didžiuojasi vilkėdami savo
tautinį kostiumą, kaip ir didžiuojasi vadovės išmokintomis senolių dainuotomis dainomis, žaidimais ir rateliais, išmoktomis pasigaminti Užgavėnių kaukėmis ar ypatinga technika marginti velykinius margučius, išmoktais tarmiškais paporinimais padavimų apie Jonavos ir Lokės
kalvos pavadinimų kilmę, kaip ir didžiuojasi, kad esą lietuviai. Tai, ką vadovių dėka jie išmoksta, nepamirš visą gyvenimą, kuriame pasaulio krašte bebūtų. Gaila, bet šiandieninei rajono valdančiajai daugumai tai nė motais. O prieš penkerius metus savivaldybės portale jonava.lt pirmtakai, sveikindami kolektyvą su pirmuoju gimtadieniu, taip gražiai gyrė: „RAMTATUKAI, startuodami nuo vienerių metų veiklos slenksčio, imasi labai svarbios misijos: savo pavyzdžiu įrodyti, jog tauta gyva tol, kol turi savo kalbą, kol puoselėja savo etnokultūrinį paveldą, kol perduoda iš kartos į kartą ir nuolat atnaujina savo kultūros vertybių visumą. Sėkmės jums, mažieji
mūsų „Ramtatukai"! Teišgirsta šiuos žodžius šiandieniniai kultūros reformatoriai!

Apgailestaujame!

Jonavos kultūros centro vaikų folkloro ansamblio „Ramtatukai“ bendruomenę labai nuliūdino žinia, kad šio būrelio
viena iš įkūrėjų ir vadovių – Judita Margevičienė – atleidžiama iš vadovės pareigų. Gaila,
kad naujasis kultūros centro direktorius neįvertino geros etnokultūros specialistės ir vaikams
perduodamų vertingų žinių.
Taip, iš etnokultūros verslo nepadarysi, bet tai darbas širdimi,
tai didžiavimasis savo tauta,
jos paveldu, istorija. Turbūt ne
vienas jonavietis pamena per
miesto šventes vaikus ir vadoves pasipuošusius tautiniais rūbais ir linksmai dainuojančius,
šokančius ar žaidžiančius lietuviškus žaidimus. Šie metai paskelbti Tautinio kostiumo me-

tais. „Ramtatukai“ buvo atrinkti
į finalinį pasirodymą Dubingiuose, dalyvavo Baltijos šalių festivalyje „Baltica“, į kurį patenka
tik patys geriausi šalies kolektyvai. Vaikų folkloro kolektyvui
suteikta II meninės mėgėjų veiklos kategorija. Mūsų jaunam
kolektyvui tai didžiulis įvertinimas, o vadovėms Juditai Margevičienei ir Loretai Ratautienei – jų nuoseklaus darbo rezultatai.
Džiaugiamės, kad garbingai
atstovaujame Jonavos kultūros centrui daugelyje respublikinių renginių ir švenčių. Kitais
metais švęsime Lietuvos valstybės šimtmetį, vadovių galvoje jau sukasi idėjos ir nauji sumanymai, kaip geriau pasirodyti atrankoje į kitąmet vyk-

siančią Lietuvos šimtmečio dainų šventę „Vardan tos“. Lapkričio mėnesį „Ramtatukai“ minės jau penktąjį savo gimtadienį. Sunku suvokti tokius kultūros centro vadovo sprendimus,
artėjant tokiems reikšmingiems
renginiams, kai bandoma sugriauti su didžiuliu atsidavimu
kurtą kolektyvą. Vaikų kolektyvą. Būdami tėveliai, kurie ne
kartą lydėjome vaikus į keliones, koncertus, norime išreikšti savo didžiulį apgailestavimą
ir nusivylimą. Mes matome vadovių darbą ir atsakingumą tiesiogiai, džiaugiamės kolektyvo
pasiekimais, todėl nesuprantame jokių objektyvių tokio sprendimo motyvų.
Pagarbiai
„Ramtatukų“ bendruomenė

Kaip kaprizai iš LSDP išstūmė „žmogų“
Dėmesio išpaikinti socialdemokratai vis stengiasi parodyti,
kad ne valstybė, ne žmonės, bet
jie turi būti visiems svarbiausi.
Net ir iš rinkiminio šūkio „žmogus“ metai po metų lyg netyčia
pradingo.
Atkreipkite dėmesį, kad į
2008 metų Seimo rinkimus socialdemokratai ėjo su šūkiu „Už
valstybės rūpestį žmonėmis!“,
2012 metais jis sutrumpėjo iki
„Svarbiausia – žmogus“, na o
2016 metų rinkimuose žmogaus jų pasaulėžiūroje nebeliko
ir partija apsiribojo šūkiu – „Girdim. Matom. Darom!“. Žmogus
jiems prarado vertę, o jo vietą
pamažu užėmė dėmesio ir garbės troškimas. Tad nusprendė į
save atkreipti dėmesį ir supurtyti koaliciją – pagrasino skirtis
su „valstiečiais“. Tik kad skyrybos didžiausios frakcijos Seime
ne taip ir išgąsdino – ne šie, tai
anie. Juk į „politines jungtuves“
kandidatų visuomet atsiras.
Skyrybomis netiki ir patys
„valstiečiai" ir negana to priduria, kad su opozicija kai kuriais
klausimais susitarti darosi kur
kas lengviau nei su koalicijos
partneriais. Kaip sakė, taip ir padarė. Sprendžiant urėdijų klausimą nepasikuklino pasiderė-

ti su konservatoriais. Supykę, ir
net sakyčiau įsižeidę, socialdemokratai nusprendė, kad nėra
svarbesnės partijos Seime ir jeigu nebus daroma taip, kaip jie
sako, koalicija iširs. Bet juk mes
visi puikiai suprantame, kad šie
parėkavimai tėra politiniai žaidimai, o tokios dramos keliamos
ne dėl įvykusių sprendimų, bet
dėl pažeistų politinių ambicijų,
reitingų, savimeilės ir ego. Tačiau vargu, ar socialdemokratai
nori pasitraukti iš valdžios, kai
aukšti postai leidžia kurti savo
įtakos voratinklį ten, kur naudinga dabar arba pravers ateityje.
O LSDP, užuot sprendę klausimus už uždarų durų, ieškoję
išeities ir darydami sprendimus,
šakojasi kaip mažas vaikas ir
rengia šou. Jie viešai rodo savo
nepasitenkinimą, tačiau noras
ir grasinimai pasitraukti iš koalicijos nėra nuoširdūs, juk dabar
jie valdžioje, o būti ponu „nieku“
šiai partijai nepriimta – sau pagyrų negaili ir kaip patys sako,
yra didelė, įtakinga ir savarankiška partija. Tik ta savarankiška
partija negali gyventi be dėmesio. Juk ne veltui apie savo pasitraukimą ar sprendimą likti koalicijoje nusprendė pranešti rudenį, būtent tada, kai prasidės ru-

dens sesija, kuomet laukia biudžeto projektas, mokesčių pakeitimai ir kiti visai Lietuvai svarbūs klausimai. Sakyčiau, nepasikuklino savo kaprizais užgožti visos valstybės reikalų.
Taip pat nepamirškime ir to,
kad socialdemokratams būti
valdžioje – ne tik prestižo reikalas, tačiau ir būtinybė. Kaip kitaip, nei būnant valdžioje pasirūpinsi, kad parankūs žmonės
atsidurtų palankiose pozicijose.
Taigi socialdemokratai, daugybę metų skelbę, kad svarbiausia žmogus, tik gudriai visus
apsuko aplink pirštą nepasakę,
kad tas žmogus – tai savas, tas
palankus, kuris balsuos ir elgsis kaip pasakyta. Galbūt, jei
mažiau dėmesio ir laiko gaištų
repetuodami savo pasirodymus
ir daugiau kalbėtųsi su savo
koalicijos partneriais, šiandien
Lietuvos valstybė ir jos žmonės
būtų kur kas geresnėje padėtyje. O dabar jie tegali rėkti, tačiau juk visi puikiai žinome, kad
rudenį visi šie ponai vis dar sėdės Seimo kėdėse, o iš koalicijos pasitraukti jokių ketinimų
niekada nė nebuvo.
Živilė Pinskuvienė
2017 m. liepos 28 d.

Organizatoriaus nuotr.

GIMNAZISTAS IŠ JONAVOS IR STUDENTAS IŠ VILNIAUS – EUROPOS SĄJUNGOS
JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI
Jonavos Jeronimo Ralio gimnazijos abiturientas
Matas Aliuškevičius (nuotr. dešinėje) ir Vilniaus universiteto studentas Adomas Paulauskas Europos
Sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurse apdovanoti specialiaisiais prizais

Jonavos Jeronimo Ralio
gimnazijos abiturientas Matas Aliuškevičius apdovanotas Europos maisto ir gėrimų industrijos „FoodDrinkEurope“ piniginiu prizu už darbą
„Bičių šeimos garsai atsklei-

Nukelta į 3 psl.

Socialdemokratų buldozeris
sėkmingai skinasi kelią
Atkelta iš 1 psl.
cialdemokratų partija), Sabutis
Eugenijus (Socialdemokratų partija), Šalaševičius Artūras (Socialdemokratų partija), Rolandas
Skuja (Socialdemokratų partija).
Susilaikė: 5
Štombergas Andrejus (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Venckūnas Vytautas (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), Macionis Kęstutis (Lietuvos liberalų sąjūdis),
Osauskas Remigijus (Lietuvos liberalų sąjūdis), Liutkus Bronislovas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga).
Prieš: 1
Zakarauskaitė Reda (Lietuvos liberalų sąjūdis).
Šiuo klausimu šįkart pasisakė vienintelis pats klausimo rengėjas R. Osauskas, kuris pastebėjo, kad „dar net įstaigai nepradėjus veikti, netgi, užregistravus
Tarybos sprendimą, etatų skaičius keičiasi“. „Aš manau, jis ir
keisis, kadangi nuoširdaus darbo pritrūko vertinant naujos įstaigos etatus.
Lygiai taip pat iki šiol nežinome, kaip ta įstaiga atrodys ir kaip
veiks, kurioj vietoj bus geresni jos veiklos būdai bei formos,
kadangi nuostatai, kurie teikiami
tvirtinti, tai trijų iki šiol veikusių įstaigų santrauka. Manau, nedarykime klaidos, kurią, tenka pripažinti, prieš turbūt septynerius
metus teko ir man padaryti, kada
buvau Savivaldybės administracijos vadovas, čia turbūt yra keletas tarybos narių, kurie tai prisimena. Aš kalbu apie centralizuotą buhalteriją, kai buvo labai paprastai paskaičiuoti etatai
– kiek naujoji sistema leis sutaupyti etatų ir visa tai išreikšta pinigine suma. Deja, gyvenimas parodė, kad iš pradžių buvo etatai sutaupyti, vėliau, aišku, – atsirado vis papildomi įstaigose. Ir
šiandien, jeigu mes pasižiūrėtume į ekonominę naudą, tai greičiausiai jos nebūtų. Lygiai tas pat
ir čia yra su tom įstaigom – greičiausiai naudos nebus.
Teko kalbėti telefonu ir su teatro režisieriumi. Taip, jų žodis
tvirtas – teatro režisieriai nemato savo ateities naujajame darinyje. Tai, kas sukurta, jeigu mes
lengva ranka naikinam, nežinodami, kiek tai bus naudinga, kiek
tai bus efektyvu, tai sustokim dabar, kol dar nepadaryti neatitaisytini žingsniai“, - sakė Tarybos narys R. Osauskas, bet, kaip rodo
balsavimas, nebuvo išgirstas.
O paskui viskas ėjo kaip iš
pypkės. 28 darbotvarkės klausimu buvo tvirtinami Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro
nuostatai, pagal kuriuos numatyta 12 filialų (kaimo kultūros centrų) ir trys skyriai: Jonavos krašto
muziejus, Jonavos kultūros centro teatras ir Turizmo informacijos centras.
28. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro,
Jonavos krašto muziejaus ir
Jonavos rajono savivaldybės
teatro reorganizavimo sąlygų,
nuostatų patvirtinimo.
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 13
Meškauskas Alfonsas (Socialdemokratų partija), Širvelienė

Marijona (Socialdemokratų partija), Platkauskienė Birutė (Socialdemokratų partija), Neimontas
Artūras (Socialdemokratų partija), Jokimas Juozas (Tvarka ir
teisingumas), Gailius Laurynas
(Socialdemokratų partija), Gailienė Birutė (Socialdemokratų partija), Garbauskas Povilas (Socialdemokratų partija), Šidlauskas Vidmantas (Socialdemokratų partija), Mediekša Liudas (Socialdemokratų partija), Sabutis
Eugenijus (Socialdemokratų partija), Šalaševičius Artūras (Socialdemokratų partija), Rolandas
Skuja (Socialdemokratų partija).
Susilaikė: 3
Macionis Kęstutis (Lietuvos liberalų sąjūdis), Liutkus Bronislovas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Batulevičienė Alina
(Darbo partija).
Prieš:4
Venckūnas Vytautas (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), Dabašinskas
Algimantas (Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai), Osauskas Remigijus (Lietuvos liberalų sąjūdis), Zakarauskaitė Reda (Lietuvos liberalų sąjūdis).
Trisdešimtuoju
klausimu
buvo patvirtintos Kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų
ir patalpų nuomos kainos. Ačiū
dievui, kad bent vienu punktu
prašviesėjo Tarybos narių galvos
- išbrauktas punktas, kuriuo buvo
siūloma apmokestinti kiekvieną
kolektyvo narį 5 eurų mėnesiniu
mokesčiu už tai, kad jis lanko kurį
nors saviveiklos kolektyvą.
30. Dėl Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro teikiamų mokamų paslaugų ir
patalpų nuomos kainų patvirtinimo.
Balsavimo rezultatai: Priimtas
Už: 16
Meškauskas Alfonsas (Socialdemokratų partija), Širvelienė
Marijona (Socialdemokratų partija), Dabašinskas Algimantas (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), Platkauskienė Birutė (Socialdemokratų partija), Neimontas Artūras (Socialdemokratų partija), Liutkus Bronislovas (Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjunga), Jokimas Juozas
(Tvarka ir teisingumas), Andrejevas Erlandas (Socialdemokratų partija), Gailius Laurynas (Socialdemokratų partija), Gailienė
Birutė (Socialdemokratų partija),
Garbauskas Povilas (Socialdemokratų partija), Šidlauskas Vidmantas (Socialdemokratų partija), Mediekša Liudas (Socialdemokratų partija), Sabutis Eugenijus (Socialdemokratų partija),
Šalaševičius Artūras (Socialdemokratų partija), Rolandas Skuja
(Socialdemokratų partija).
Susilaikė: 1
Štombergas Andrejus (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga).
Prieš: 5
Venckūnas Vytautas (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), Macionis Kęstutis (Lietuvos liberalų sąjūdis),
Osauskas Remigijus (Lietuvos
liberalų sąjūdis), Zakarauskaitė Reda (Lietuvos liberalų sąjūdis), Batulevičienė Alina (Darbo
partija).
„Jonavos garso“ inf.
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Vilija Blinkevičiūtė: daugiau
investuokime į mūsų vaikus

tirtis patvirtina, jog geriausių rezultatų pasiekiama
tik įgyvendinant kompleksines vaikų gerovės politikos priemones bei šiai sričiai skiriant pakankamas
lėšas. Taip pat nereikėtų
pamiršti ir mūsų gerosios
patirties. 2008 metais priimti sprendimai dėl motinystės išmokų, vaiko pinigų ir mokinių maitinimo
paskatino gimstamumo
augimą. Gaila, kad vėlesnė valdžia nusprendė pataupyti vaikų sąskaita.

Rimantas Kazlauskas
Su Europos Parlamento Moterų teisių ir lyčių lygybės komiteto pirmininke Vilija Blinkevičiūte kalbame apie
vaikų skurdo mažinimo galimybes.
- Gerbiama Vilija, Lietuvos
Respublikos Seime svarstomos paramos šeimoms didinimo galimybės. Kaip Jūs
vertinate šiuos projektus?
- Labai gerai vertinu bet kokias iniciatyvas didinti paramą
šeimoms ir ypač – vaikams.
Vaikų apsauga nuo skurdo turi
tapti pirmaeiliu politikų rūpesčiu. Akivaizdu, jog skurdas ne
tik skaudžiai žeidžia vaikus, bet
ir įtakoja jų tolesnį gyvenimą.
Tokiems vaikams dažnai sunkiau sekasi mokytis, įgyti norimą profesiją, įsitvirtinti darbo
rinkoje bei užtikrinti savo vaikų
gerovę. Ir nereikia taupyti vaikų
sąskaita. Juk investicijos ankstyvoje vaikystėje atsiperka palyginti su tuo, kiek visuomenei
kainuoja vėliau galinčių kilti problemų sprendimas. Todėl esu
įsitikinusi, kad įmanoma rasti finansinių rezervų dar labiau
padidinti vaiko pinigus, mokėti
juos visiems vaikams ir grąžinti
visų pradinukų nemokamą mai-

Iš Jonavos kilęs operos solistas – vienas
pirmojo tarptautinio V. Noreikos dainininkų
konkurso nugalėtojų

tinimą. Ir niekada nepritarsiu,
kad tai būtų daroma kitos paramos šeimai mažinimo sąskaita.
- Kaip mūsų vaikų skurdo
lygis atrodo palyginti su kitomis ES valstybėmis?
- Lietuvoje vaikų skurdo ir
socialinės atskirties lygis beveik 6 proc. aukštesnis už ES
vidurkį. Pagal šį rodiklį lenkiame šešias ES valstybes. Absoliutūs lyderiai vaikų gerovės
kūrimo srityje – Skandinavijos
valstybės, nors pažangą padarė ir naujosios ES narės – Slovėnija, Čekija ir Estija. Galima
pasimokyti iš kitų ES valstybių
paramos šeimai ir gimstamumo skatinimo politikos. Jų pa-

- Neseniai Jūs paviešinote savo idėją Lietuvai – vaikų garantiją.
Kas tai yra?
- Tai - valstybės politinės priemonės bei biudžeto lėšos, kurios garantuotų kiekvienam mūsų
vaikui tinkamą mitybą, gyvenimo sąlygas, išsilavinimą ir sveikatos apsaugą
bei užtikrintų visas įstatymais
numatytas teises. Vaikų garantija yra investicija ne tik į mūsų
vaikus, bet ir į mūsų šalies ateitį. Manau, kad tai įvykdoma misija. Svarbu, kad vaikų gerovė
taptų realiu ir ilgalaikiu politiniu
prioritetu. Vaikų garantiją būtina įgyvendinti ir ES lygiu. Europos Parlamente esu viena iš
šios idėjos iniciatorių. Neseniai
ją aptarėme susitikime su Europos Komisijos pirmininku J-C.
Junkeriu. Tikiu, kad ES vaikų garantija taps reali ir padės
Lietuvai apsaugoti vaikus nuo
skurdo.
Užs. Nr. EP-12

Jonavoje – pirmą kartą Lietuvoje
„LTU Open Cup“ varžybos
Kęstučio Putelio nuotr.

Jonavos sporto arenoje
tris dienas vyko tarptautinės
Lietuvos aerobinės gimnastikos “LTU Open Cup 2017” ir
Lietuvos aerobinės gimnastikos taurės varžybos „Auksinis ruduo 2017“
„Mes labai džiaugiamės,
kad Lietuvos istorijoje tokios
varžybos vyksta pirmą kartą, „LTU Open Cup“ įtrauktos į
tarptautinės gimnastikos federacijos kalendorių. Be jų, surengtos ir Lietuvos aerobinės
gimnastikos taurės varžybos.
Džiugu, kad sulaukta sportininkų ir aukščiausios kategorijos
teisėjų iš Slovakijos, Rusijos,
Estijos, Bulgarijos. Varžybose
dalyvavo ir didelis būrys mūsų
šalies sportininkų, trenerių, teisėjų“, – džiaugėsi Lietuvos aerobikos federacijos (LAF) prezidentė Roma Aleksandravičienė.
Į varžybas atvyko 22 komandos, kuriose 200 sportininkų varžėsi penkiose amžiaus
grupėse: vaikų, jaunučių, jaunių, jaunimo ir suaugusiųjų.
Mūsų rajonui atstovavo 17
sportininkų iš trijų Jonavos
sporto klubų: „Aero Gym“ (trenerės Jolanta Abramavičienė ir Enrika Baltrimavičiūtė),
„Ieva“ (trenerės Živilė Jefimenkė ir Giedrė Marcinkevičiūtė) ir
„Bonus“ (trenerė Ema Ivanauskaitė). Geriausius rezultatus
tarp jonaviečių pademonstravo
sporto klubo „Aero Gym“ sporti-

ninkė Goda Macionytė, pirmąją
varžybų dieną iškovojusi III vietą ir patekusi į finalą. Jame gimnastė iškovojo penktąją vietą
Varžyboms teisėjavo 20
tarptautinę kategoriją turinčių
aerobinės gimnastikos teisėjų iš Lietuvos, Estijos, Slovakijos ir Rusijos. Varžybų vyriausioji teisėja – J. Abramavičienė,
varžybų direktorė – E. Baltrimavičiūtė.
Iškart po šių tarptautinių
varžybų 208 sportininkai iš
įvairių Lietuvos miestų ir rajonų, atstovaujantys 18 komandų, stojo į respublikinio lygio
kovas „Auksinis ruduo 2017“.
Jonavos miesto klubams atstovavo net 87 aerobinės gimnastikos mėgėjai. Varžybose
jonavietės iškovojo 12 prizinių vietų. Pirmąsias vietas lai-

mėjo šios sportininkės: jaunučių penketo rungtyje – Dominyka Drumstaitė, Viktorija Paplauskaitė, Meda Michelkevičiūtė, Eimantė Jefimovaitė, Gabrielė Gudaitytė (klubas
„Ieva”, trenerė Ž. Jefimenkė);
jaunių penketo rungtyje – Jogilė Sadzevičiūtė, Domilė Čelkonaitė, Ugnė Stankevičiūtė, Gabija Radzevičiūtė, Nikita Edgard (klubas „Bonus”, trenerė
E. Ivanauskaitė); jaunimo merginų vieneto rungtyje – Greta Lukoševičiūtė (klubas „Aero
Gym”, trenerė J. Abramavičienė); jaunimo trejeto rungtyje:
Goda Macionytė, Kamilė Daškevič, Inesa Petrova (klubas
„Aero Gym”, trenerė J. Abramavičienė).
„Jonavos garso“ inf.

Rugsėjo 22-ąją Lietuvos
nacionaliniame operos ir baleto teatre vyko finalinis pirmojo
tarptautinio Virgilijaus Noreikos dainininkų konkurso koncertas, kuriame varžėsi septyni stipriausi konkursantai –
tarp jų ir iš Jonavos kilęs Modestas Sedlevičius.
Pagrindinė pirmoji šio konkurso premija įteikta 26 metų tenorui
Valentynui Dytiukui iš Ukrainos.
Šiam solistui savo prizą skyrė ir
Kauno muzikinis teatras, pakvietęs jį debiutuoti Laikinosios sostinės salėje dar šį sezoną.
V. Noreikos konkursas atvers
kelius į Lietuvos sceną ir iki šiol
čia nedainavusiam lietuvių baritonui Modestui Sedlevičiui. Iš
konkurse laimę bandžiusio nemažo būrio žinomų šalies solistų į finalą pateko jis vienintelis ir
pelnė antrąją konkurso premiją
– 6 tūkst. eurų. Be to, trisdešimtmetis Modestas pakviestas debiutuoti šį sezoną Estijos nacionalinėje operoje, o kitą – Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre.
Kodėl šio dainininko iki šiol

negirdėjome? Iš Jonavos kilęs
M. Sedlevičius studijavo chemiją Vilniaus universitete, o paraleliai mokėsi dainuoti Lietuvos
muzikos ir teatro akademijos parengiamuosiuose kursuose. Vėliau jis įstojo į Manheimo muzikos ir scenos menų universitetą
Vokietijoje. Modestas tapo laureatu XXI tarptautiniame Louiso
Spohro, IX tarptautiniame „Lions
Club“ ir Klaudijos Taev konkursuose. 2015 m. dainininkas laimėjo stipendiją ir buvo priimtas į
Milano teatro „La Scala“ akademiją (Italija). Šiuo metu buvęs jonavietis tęsia mokslus Manheime, dainuoja Vokietijos scenose.
Trečiąją konkurso premiją – 3
tūkst. eurų – išsivežė Mongolijos
baritonas Badralas Chulunbataras. Diplomai įteikti baltarusei Margaritai Levčiuk, ukrainietei Tatjanai Žuravel ir dviem dainininkams iš Pietų Korėjos – baritonui Kyubong Lee bei tenorui
Sehoon Moonui. Tokio lygio ir užmojo vokalistų konkursas Lietuvoje buvo surengtas pirmą kartą.
Jame panoro dalyvauti net 181
dainininkas iš 30 šalių, o pirmąjį
turą pasiekė 54.

GIMNAZISTAS IŠ JONAVOS IR STUDENTAS IŠ
VILNIAUS – EUROPOS SĄJUNGOS JAUNŲJŲ
MOKSLININKŲ KONKURSO NUGALĖTOJAI
Atkelta iš 2 psl.
džia slaptą avilių gyvenimą“. Šis
prizas skiriamas siekiant jaunuosius mokslininkus paskatinti tęsti tyrimus ir ateityje, plėtoti savo
projektus. Matas tyrė normalios
Apis mellifera bičių šeimos, išsigimstančios į traninę šeimą,
akustinių parametrų (spektro) kitimą viso proceso metu, sudarė
algoritmą, leidžiantį aptikti ankstyvą bičių šeimos išsigimimą, ir
sukūrė to algoritmo nustatymui
pritaikytą išmaniąją programėlę
„Beegnostic“. Naudojantis programėle ir mikrofonu galima laiku aptikti bičių motinos netektį,
nustatyti šeimos išsigimimo proceso pradžią ir smarkiai sumažinti bitininkų patiriamus nuostolius. „Laimėtą prizą skirsiu programėlės paleidimui į rinką. Konkurse susipažinti su „Beegnostic“ programėle atėjo daug bitininkų iš Estijos, Belgijos, Ispanijos ir kitų šalių. Jie džiaugėsi programėlės pritaikomumu ir mielai
ja naudotųsi, taigi jau artimiausiu metu tikiuosi, kad bitininkai
visame pasaulyje galės šią programėlę atsisiųsti ir naudoti. Su
mano projektu galima susipažinti www.beegnostic.eu.“, – apie
tolimesnius savo planus kalbėjo jaunasis mokslininkas iš Jonavos J. Ralio gimnazijos. Šis projektas buvo pristatytas inžinerijos
srityje.
J. Balčikonio gimnazijos absolventas, Vilniaus universiteto studentas Adomas Paulaus-

kas Europos Sąjungos jaunųjų
mokslininkų konkurse apdovanotas specialiuoju prizu – už darbą „Virtualia realybe pagrįsti reabilitaciniai žaidimai“. Už geriausią kompiuterių mokslo srities
projektą jis laimėjo apsilankymą
superkompiuterių centre Amsterdame (Olandija).
A. Paulausko sukurtas žaidimas leidžia traumas ar judėjimą
sutrikdančias ligas patyrusiems
pacientams reabilitacinius pratimus, pavyzdžiui, spardant virtualius kamuoliukus, atlikti namie –
tam reikia tik kompiuterio ir lengvai prieinamo jutiklio. „Konkurse ne tik pristačiau savo projektą, bet ir susipažinau su daug
įdomių žmonių iš kitų šalių. Įgijau daug vertingos patirties, dar
daugiau jos įgyti tikiuosi Amsterdame – rasti idėjų, įgyti žinių, kurios padės dabartiniuose ir ateities projektuose“, – sakė A. Paulauskas.
Moksliniai projektai ES jaunųjų mokslininkų konkurse pristatomi biologijos, chemijos, kompiuterijos, inžinerijos, aplinkos, medžiagų, matematikos, medicinos,
fizikos ir socialinių mokslų srityse. Jau 29-ąjį kartą surengtame
konkurse Lietuvos atstovai varžėsi su jaunaisiais mokslininkais
ne tik iš Europos šalių, bet ir Pietų Korėjos, Kinijos, JAV.
Lietuva ES jaunųjų mokslininkų konkurse dalyvauja nuo
1997 m.
„Jonavos garso“ inf.
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Skaitytojai
džiaugiasi,
svarsto,
siūlo
TĖVIŠKĖ
Kalnai kalneliai ir pušynai,
Lyg nenutrūkstama gija.
Kiekvienas, jeigu čia užgimęs,
Tai pasakys – Aukštaitija.
Už klonius, kas gražiau būt gali,
Kai saulę lydi vakarai,
Auksinės dienos skuba vis pro
šalį,
Vaikystės juoką nešasi gandrai.
Ar nepavargote skubėti?
Čia upės, kalvos, ežerai.
Nebenustosiu jus mylėti,
Kitur nebus, kaip čia gerai.
Neliko čia nė lopinėlio,
Kurs namas buvo mums brangus.
Dabar tiktai žydrynės mėlis
Ir nuostabiai gražus dangus.
Čia mūsų žemė, mūs takai
Ir ją mylėsiu – amžinai...
Marytė Autukienė

VARGAI DĖL MADŲ...
Nors nesu aš pelenė ar bomžų
dukra,
Bet drąsiai spjaunu į grožį ir
normas.
Suplėšyti džinsai šiandiena yra
Mados vergų uniforma.
O senberniai vargšai vis laukia
nekantriai,
Ir, rodos, jiems geroji viltis atsirado:
Ateis! Greit ateis, reklamuojamos mandriai,
Suplyšusių kojinių mados...
Juozas Sudiera

Triukšmingai apie nieką
2017 m. vasario 9 d. Jonavos rajono savivaldybės tarybos
sprendimu Nr. 1TS-16 įsteigta kasmetinė respublikinė Grigorijaus Kanovičiaus literatūrinė premija ir patvirtinti jos skyrimo nuostatai. Premija įsteigta
vertinant G. Kanovičiaus kūrybą, joje aprašytus istorinius įvykius ir Lietuvoje gyvenančių tautų tradicijas. Pagrindinis reikalavimas literatūros kūriniui – jame
turi būti įprasminta daugiatautė
Lietuvos istorija.
Ilgai laukti nereikėjo. 2017
m. birželio 17 d. rajono spaudoje buvo paskelbta, kad G. Kanovičiaus kasmetinė respublikinė
literatūrinė premija bus įteikta už
romaną „Vyno kopija“ rašytojui,
poetui, eseistui Kęstučiui Navakui. Pasak komisijos pirmininko
prof. E. Aleksandravičiaus, K.
Navako kūrinys yra ypač vertingas tuo, kad atveria siurrealisti-

nio pasakojimo perspektyvą lietuvių literatūroje.
Siurrealistinis pasakojimas,
siurrealizmas – kas tai? Siurrealizmas - (pranc. surrealisme <
sur - virš + realizmas; sk. s'urre/
alizmas) – apie 1920 susikūrusi
modernistinio (avangardistinio)
meno (literatūros, dailės, teatro, kino) srovė Prancūzijoje, kuriai būdinga nepaisymas loginio
mąstymo dėsnių, atsidavimas
pasąmonei, estetikos, moralės
normų nepaisymas, absurdiškas vaizduojamųjų objektų gretinimas, parodijos, groteskas.
Perskaitęs K. Navako G. Kanovičiaus respublikine literatūrine premija pagerbtą romaną
„Vyno kopija“ sutinku su knygos
viršelyje atspausdintomis rašytojos Giedros Radvilavičiūtės, literatūrologių Jūratės Čerškutės
ir Violetos Kelertienės anotacijomis. Viena nuo kitos jos iš es-

mės nesiskiria. Skaitytojui pateikiu rašytojos G. Radvilavičiūtės
K. Navako romano „Vyno kopija“ vertinimus... „Romano pasakotoją apibūdinčiau knygos žodžiais: „Žlugę žmonės man gražūs“. Klajojantis – vienu metu dabar ir atmintyje – po miesto alėją, nereprezentacines kavines,
Muzikinį teatrą, užkaborines erdves ir kambario kosmosą stebėtojas įrodo, kad valkatavimas
ir pasigėrimas gyvenimą gali paversti svaiginančiu meno faktu,
jei bandoma numalšinti, bet nenugalima fantazija įspūdžius fermentuoja teisingai. Vynas neturi
kopijų, tik nuodijančius falsifikatus, jų pavyzdžių pilnos knygotekos. Kęstutis Navakas falsifikato
pagaminti nepajėgus. Taigi, svaiginkitės, kol pajusite „nežinia ko
alsavimą į mentes“. Tik po mažą
gurkšnį, dideliu galite užspringti. Nes šioje knygoje net degtu-

kai ant stalo kadaise yra šlamėję
mišku“. Ant viršelio atspausdintose liaupsėse neužsimenama
apie daugiatautės Lietuvos istoriją ir tautinių mažumų gyvenimą.
Lietuvių literatūroje autoriui
prancūziškame siur pakeitus
raidę s į š, šis žodis tapo jaustuku. „Šiur“, – teištardavo garbusis Frank (-as) Kruk (-as) tėvų
žemėje susidūręs su pribloškiančiu kraštiečių suktumu. Šiur
– į kokią padėtį pateko Jonavos
rajono savivaldybės taryba, rajono meras, jo padėjėjai, paskyrus G. Kanovičiaus premiją K.
Navako „Vyno kopijai“.
Šios akcijos sumanytojas
gimtojoje Jonavoje nusėdęs Savivaldybės viešojoje bibliotekoje įdarbintas magiškasis mokslų daktaras Ramūnas Čičelis ir
jo svaičiojimų apžavėtos kompanionės.
Liucijus Guzas

Negi ir žurnalistikos guru iš šeškų priedermės?

Skunkas – šeškų padermės
padaras, išgarsėjęs gyvūnijos
pasaulyje gebėjimu iš po uodega esančios liaukos paleisti klaikų dvoką.
Per paskutiniuosius Seimo
rinkimus daugiausia vietų laimėjusi Valstiečių ir žaliųjų sąjunga įgijo teisę formuoti valdančią
koaliciją ir Vyriausybę. Per 27
Nepriklausomybės metus pirmą
kartą abi prie valstybės vairo pakaitomis stovėjusios partijos Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (konservatoriai) ir Socialdemokratai prarado
valdžią. Socialdemokratai įsiprašė į koaliciją su valstiečiais, tačiau jų įtaka sprendžiant valstybines problemas minimali. Abiejų iki šiol lyderiavusių partijų nesėkmė 2016 m. rinkimuose į Seimą dėsninga. Lietuvos socialdemokratų partija susiformavusi iš
TSKP į LKP, vėliau persivadinusi
į LDDP ir prisijungus neskaitlingą
A. Sakalo ir V. Andriukaičio vadovaujamą LSDP, pasisavinusi kai-

riosios partijos pavadinimą, tokia netapo ir nesirūpino žmonių,
valstybės gerove. Konservatorių,
patekusių į valdžią, bėda, kad
nuo to jie stipriai apsvaigdavo.
Pavyzdžiui, 1996 metais jiems
laimėjus rinkimus į Seimą, jų paskirtoji finansų ministrė E. Kunevičienė pareiškė, kad konservatoriai atėjo į valdžią visiems laikams, o kitas jų daugumos Seime narys V. K. Babilius grasinosi, kad Ivano prie vamzdžio neprileisiąs. Situaciją gelbėjo Būtingės terminalas. 2008 m. ministru
pirmininku tapęs A. Kubilius pasaulinės ekonominės krizės sukeltas problemas sprendė skolindamasis. Galėdamas pasiskolinti už 2-3 procentus, skolinosi –
už 8.
Taip tvarkantis atėjo 2016
m. rinkimai į Seimą. Susiformavo nauja politinė jėga, savo sudėtyje turinti visuomenėje gerai
užsirekomendavusius Valstiečių
ir žaliųjų sąjungos lyderius. Rinkimų rezultatais nusivylusių poli-

tikierių stovyklose kilo triukšmas,
primenantis su Lietuva susigiminiavusios populiarios dainininkės
A. Pugačiovos dainą, laimėjusią
pirmą premiją Sopote vykusiame
festivalyje – „Karaliai viską gali“.
Patriarchas klykė, kas jie tokie, mes jų nepažįstam. Tėvynė
pavojuje – Kauno meras – milicininkas, ministras pirmininkas
– policininkas. Ministrai ne politikai, o niekam tikę specialistai.
Ilgą laiką svaiginęsi valdžia, konservatoriai antrą Seimo kadenciją liko be valdžios ir turi gerą progą išsipagirioti, o valdžioje praradę įtaką socialdemokratai suvokti savo tapatybę.
Naujosios sudėties Seimo
dauguma, Vyriausybė bando pataisyti kur dar įmanoma 27 metus buvusiųjų valdžioje klaidas.
Atsakingai elgiantis, buvusiųjų
valdžioje užduotis savo patirtimi
prie to prisidėti, bet kur tau. Pasipylė paniekinami komentarai, virtę tikromis patyčiomis. Visų priešakyje atsidūręs žinomas žur-

nalistas Rimvydas Valatka, besireklamuojantis kaip žurnalistikos guru. Jis kiekvieną pirmadienį „Žinių radijo“ laidoje spėja išnagrinėti aktualius ir ne labai aktualius įvykius, pravardžiuodamas, dergdamas, žemindamas ir
koneveikdamas dabartinės valdžios atstovus ir tai daro meistriškai, cituodamas net A. Solženycino „Gulago archipelagą“ bei
Šventąjį raštą. Šių metų rugpjūčio pradžioje, pagausėjus žmonių žūčiai autoįvykiuose lyginant
su 2016 m. tuo pačiu periodu,
kelių policija sugriežtino greičio
viršijimo kontrolę, paskelbdama
nulinę toleranciją nustatytą greitį
viršijantiems vairuotojams. Tai R.
Valatkai labai nepatiko, kelių policijos veiksmus sulygino su Stalino konclageriuose kalinių konvojavimo tvarka, kai į iš rikiuotės žingsnį į šoną išėjusį kalinį
buvo šaudoma. Taip „išpopuliarėjęs“ R. Valatka kraustosi į Info
TV. Kiek tai dar tęsis?
Vytautas Gasiūnas

Spalio 1-oji– Tarptautinė pagyvenusių žmonių diena
„Mano metai – mano turtas“,
– skamba dainos žodžiai, išreiškiantys pagyvenusiųjų, gražiai vadinamų senjorais, mintis ir jausmus. Pagaliau pasiekimai darbe, karjera, solidus atlyginimas, aukštas statusas ar
paprastas darbas – jau praėjęs
etapas. Jau esi įgijęs patirties,
išminties, žinių ir gali tuo pasidalyti, gali mėgautis užtarnautu poilsiu. Paslaptingas ir platus
žodis „poilsis“. Vieniems tai –
aktyvus pažinimas, nauji įspūdžiai, netikėtumai, nauji darbai,
kitiems – ramybė, mėgavimasis
nieko neveikimu ir pasivaikščiojimais. Puikus užtarnautas
malonumas, kai gali užmiršti žadintuvą, išjungti telefonus,
kai gali be saiko džiaugtis šeima, vaikais, anūkais. Buvo nukamavusi nuolatinė laiko stoka,
stresai darbe, nesibaigiantys
rūpesčiai, įsipareigojimai, problemos, skubėjimas, bėgimas,
lėkimas, vertimasis per galvą reikalų karuselėje. Visa tai
buvo užvaldę gyvenimą, kuriame visai nebeliko laiko sau pačiam. Nespėdavome išsimiegoti, pavalgyti, atsipalaiduoti, pailsėti. Kartais atrodė, kad pasijausti laisviau ir laimingiau tolygu ypatingam žygdarbiui. Per

daugelį aktyvių ir įtemptų darbo metų toji karuselė taip įsisuko, kad, išėjęs į užtarnautą poilsį, tiesiog nebegirdi bundančios
gamtos garsų, nebemoki mėgautis išskirtinėmis senjorų privilegijomis ir specialiais pasiūlymais. Vis dar ieškai aukso ir
laimės, neatsisakai beprotiškų
idėjų. Dabar laikas atrasti save,
pasijausti laisvu ir nepriklausomu, gyventi be baimių, pykčio,
skubos, įtampos. Prasideda be
galo ilgos atostogos. Pasistenkime, kad amžinos atostogos
būtų turtingos įspūdžių, naujų atradimų ir pažinimų. Svajokime. Mokslininkai tikina, kad
svajonės naudingos psichinei
sveikatai, nes slopina stresą,
išlaisvina fantazijas, ilsina smegenis, nuslopina įtampą. Liekame su savo silpnybėmis, o prisiminę pirmuosius žingsnius
šeimoje, darbe, karjeroje... atlaidžiai šypsomės.

lininkų teigimu, žmogaus fizinės ir intelektinės galimybės
šiuo periodu geresnės nei jaunystėje. Šiandien žmonės gyvena kur kas ilgiau nei prieš
100 metų, nes pradeda senti
daug vėliau. Senatvė užklumpa
tik nuo 80 metų. Neliūdėkime,
senjorai, dėl amžiaus: branda turi savito žavesio ir jėgos.
Brandus žmogus patiria laimę
dosniai dalindamasis savo patirtimi, žiniomis, išmintimi, meile. Jis atranda naujus dvasios,
proto ir energijos resursus, todėl senjoras – gražus ir orus;
jam jaučiama ypatinga pagarba. Brandus gyvenimo etapas
atskleidžia, ką žmogus turi geriausia, stipriausia, dėl ko jį ilgai
atmins po jo mirties. Sukaupta dvasios stiprybė ir milžiniška išmintis – didžiausias žmogaus potencialas, varomoji jėga
ir stiprybė, o metų skaičius – tik
apytikslis orientyras!

NELIŪDĖTI DĖL AMŽIAUS:
METŲ SKAIČIUS – TIK
ORIENTYRAS

Į SVEIKATĄ ŽVELGTI
FILOSOFIŠKAI IR SENTI
LAIMINGIEMS

Pagal statistikos duomenis,
laimingiausias gyvenimo laikotarpis ir laimės pojūčio viršūnė
ateina sulaukus 65-erių. Moks-

Žinoma, senjorams sveikata
jau šlubuoja, o išmintingi senjorai į tai žiūri filosofiškai, puikiai
suvokdami, kad, sulaukus „to-

kio“ amžiaus, ligos, negalavimai, sutikimai, nepakankamumai – normalus reiškinys. Vis
labiau senstant, sveikata tik
blogės. Įvairių šaltinių duomenimis, nugaros skausmai kamuoja apie 80 proc. žmonių: tai
– XXI amžiaus rykštė. Dažnai
senjorai sako: „didžiausia mano
bėda – pavargusios, apsunkusios, lyg švininės kojos“. Spalis – gripo virusų suaktyvėjimo
metas, o norint nesusirgti gripu
sausį, rekomenduojama pasiskiepyti spalį. Odontologijos kabinetų iškabos, reklamos, pasiūlymai gąsdina bei grasina ištuštinti „kojines“ ir pinigines, žadėdami gerą rezultatą ir puikų
efektą. Kaulus ardanti liga, osteoporozė, kuria sergant kaulai
lūžta net dėl menkiausios traumos, labai dažna tarp senjorų.
Nežiūrint stulbinančių dabartinės medicinos mokslo laimėjimų, net 70 proc. persirgusių
ūminėmis ligomis tampa lėtinių
ligų įkaitais.
Gyvename išties mažoje, uždaroje, konservatyvioje
bendruomenėje, kurios ribotumas slegia. Prisideda ir klimato ypatumai Lietuvoje, kur lietūs lyja. Tad stenkimės pabėgti nuo viso to – nuo lietaus, po-

litikavimo, nepriteklių, kasdienybės, nuobodulio, kad patirtume ir atrastume ką nors naujo, suteiktume savo gyvenimui gražių spalvų. Kiekvienas
žmogus skirtingai suvokia laimę. Atminkime protėvių išmintį, kad negalime būti visi vienodai laimingi, kaip ir vienodai
išmintingi, sveiki, turtingi. Lygiavos nėra ir negali būti. Laimė unikali, sudėliota iš daugybės skirtingų mozaikos gabalėlių: atgauta sveikata, sveiki ir sėkmingi vaikai, mokėjimas džiaugtis tuo, ką turi, ir
gebėjimas tai vertinti bei matyti laimę smulkmenose. Mokslas pataria gaudyti naudingas
akimirkas: daug dėmesio skirti sveikatai, gyventi sveiką gyvenimą, vengti rimtų sutrikimų,
ligų, lūžių, užsiimti fizine veikla, daug judėti gryname ore,
ieškoti dvasingumo, siekti ilgaamžiškumo. Reikia prasmingai išnaudoti skirtą gyvenimo
laiką, kad jis būtų kokybiškas.
Senkime, senjorai, ramūs, atsipalaidavę ir laimingi. Sėkmę,
laimę ir meilę įsileiskime į savo
namus, o visas negandas palikime už durų.
Danutė Abramavičienė
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Sveikata ir grožis
Širdelė – kiekvieno mūsų individualus
varikliukas. Kaip padėti jam?
Pataria provizorė
Vida Jokimienė
Senosios kinų medicinos vadovėlyje – „Geltonojo imperatoriaus traktatas" teigiama, kad
jei liga įsiskverbia giliai į organizmą, reikia gerti spiritinę vaistažolių ištrauką apie tris mėnesius. Nesvarbu, ar jaunas žmogus, ar senas, jei šlubuoja širdis,
gamta nemokamai augina pagalbą – vaistinguosius augalus.
Tai gudobelė, valerijono šaknys,
sukatžolè ir kiti.
Visi šie vaistingieji augalai
yra širdies lašų sudėtyje, papildžius ją mentolu ir bromidais. Šie
lašiukai gerina širdies ir galvos
kraujagyslių kraujotaką, mažina
kraujo spaudimą bei cholestero-

lio kiekį kraujyje.
Gamybinėje vaistinėje galima
įsigyti širdies lašų, kurie ne tik
nuramins, bet ir pagerins miego
kokybę. Ypač vartotini, kuomet
skundžiamasi širdies ritmo sutrikimu, gniaužiančiu širdies skaus-

A. ŠIMKAUS KLINIKA

TEIKIA išblaivinimo paslaugas.
GYDO skydliaukės mazgus (be operacijos), širdies ritmo sutrikimus, hipertoniją,
reumatą, sąnarių ligas, nutukimą.
ATLIEKA echoskopiją.
Tel. 8 674 50862
Profesionali burnos higiena
Dantų gydymas
Implantavimas
Dantų protezavimas
Periodontologija
Chirurgija
Dantų balinimas
Dantų puošyba
Dentalinės rentgeno nuotraukos
Odontologinės paslaugos atliekamos pažangiausių technologijų pagalba, naudojant kokybiškas,
profesionalias medžiagas bei modernią įrangą.
J. Ralio g. 8-3, Jonava
Tel. 8 349 60202, mob. 8 685 24354, mob. 8 640 55506
El. paštas: info@raidentas.lt
Odontologijos klinika ,,Raidentas” Jonavoje
Apie ReiKi

Mūsų kūnai sudaryti ne tik iš kaulų ir raumenų, bet ir energetinių kanalų, kurie vadinami meridianais. Kol energija meridianais cirkuliuoja gerai, esame sveiki. Kai cirkuliacija sutrinka, palengva išsivysto fiziniai ir psichiniai sutrikimai. Žmogaus energetinę sistemą taip pat sudaro ir pagrindiniai energijos priėmimo-paskirstymo centrai – čakros. Energija paskirstoma visam žmogaus organizmui. Kai organizmas gerai aprūpiKęstutis
namas energija, organai ir sistemos funkcionuoMiliukas
ja tinkamai, žmogus jaučiasi gerai, yra energingas, žvalus ir t. t. Taip pat per čakras perskirstoma energija ir
pašalinama susikaupusi perteklinė ar nesveika energija ne tik
fizinio kūno – organizmo – lygmenyje, tačiau ir kituose žmogaus biolauko sluoksniuose, lemiančiuose emocijas, jausmus,
siekius, intelektualinę, kūrybinę veiklą ir pan. Taigi kol energija
visais kanalais prateka laisvai, visos organizmo sistemos funkcionuoja gerai, žmogus yra sveikas. Tačiau sutrikus energijos
tėkmei, užsiteršus kanalams, juos pažeidus, tėkmė yra sutrikdoma – prasideda žmogaus negalavimai, ligos, psichinės būklės bei elgesio kitimai.
Gydau su ReiKi energija ir norinčius inicijuoju į ReiKi
savirealizacijos metodą.

Reiki – senovinis gydymo
metodas energijomis

• Gydo sveikatos sutrikimus (net ir labai sunkius),
• Pagreitina gijimą po operacijų, kaulų lūžių, švitinimo .
• Gydo baimes, depresiją, nemigą.
• Atstato jėgas, suteikia energijos.

Tel. pasiteirauti 8 657 86680

mu, kairiosios rankos tirpimu.
Širdies lašiukai pagerins ir
jūsų nuotaiką, dings nusivylimas,
jausmas tarsi kas slėgtų. Netgi
jei kamuoja padažnėjęs šlapinimasis, tai taip pat širdutės signalas, – pavartokite vaistinėje gaminamų širdies lašų!
Vartojimas labai paprastas.
Patogu tiek namuose, tiek darbe.
Užlašinkime 25-30 lašų ant cukraus ir sučiulpkime. Tai pakartokime tris kartus per dieną. Rekomenduotina apie mėnesį.
Širdis – tik kumščio dydžio, o
kokią jėgą išvysto, varinėdama
kraują per milijonus kapiliarų!!!
Rūpinkimės savo širdele, tausokime ją, reikalui esant, gydykime.
Juk ji mūsų kiekvieno individualus varikliukas.

ŠIAS METAIS SKARLATINA
JAU SUSIRGO 26
JONAVIEČIAI

Lietuvoje kasmet užregistruojama apie 900 skarlatinos
susirgimo atvejų, daugiausia
serga vaikai, lankantys ikimokyklines vaikų ugdymo
įstaigas. Jie sudaro 83 proc.
visų susirgusiųjų.
Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistų duomenimis,
šiais metais Jonavos rajone užregistruoti 26 skarlatinos susirgimo atvejai. Apie 82 proc. susirgusiųjų yra darželinukai. Prasidėjus naujam mokslo metų
sezonui ir sugrįžus vaikam į ugdymo įstaigų kolektyvus, galima tikėtis infekcinių ligų pagausėjimo.

KAS TAI PER LIGA?

Skarlatina – ūminė ir lašiniu
būdu per orą plintanti infekcinė liga, kuriai būdinga angina,
smulkus taškinis odos bėrimas.
Skarlatinos sukėlėjas – A grupės hemolizinis streptokokas.
Užsikrečiama nuo sergančiojo skarlatina arba sveiko sukėlėjo nešiotojo. Daugiausia skarlatina serga 2-8 metų vaikai.
Persirgus įgyjamas imunitetas,
bet galima sirgti ir pakartotinai.
Sergantysis gali apkrėsti aplinkinius 3 savaites nuo ligos pradžios. Pradėjus gydymą antibiotikais, būklė greitai gerėja ir ligonis tampa nepavojingas jau
trečiąją ligos dieną.
Skiepų nuo skarlatinos nėra.
Laikas iki pirmųjų ligos požymių
trunka 1-7 dienas. Liga prasideda staiga, temperatūros pakilimu iki 38 – 39 C, gerklės, galvos, pilvo skausmu. Pirmą ar
antrą ligos dieną atsiranda bėrimas, pasireiškiantis ryškiais
raudonais smulkiais taškeliais,
susiliejančiais į raudonas dėmeles. Bėrimas ypač ryškus
būna ties pažastimis, kirkšnimis, pakinkliais, alkūnių linkiais.
Ligonio veidas pasidaro ryškiai
raudonas, lieka pabalęs tik nosies ir smakro trikampis (skarlatinos trikampis). Liežuvis pasidengia gelsvai baltu apnašu,
kuris po poros dienų nusivalo ir
tampa panašus į avietę (avietinis liežuvis). Antrą ligos savaitę atsiranda smulkus odos šerpetojimas, dideliais lopais lupa-

Optikos salonas

SONINETA

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

BLUE 420

Mėlynos šviesos poveikis šiuolaikiniam žmogui yra ypač
aktualus, nes jis kasdien naudoja išmaniuosius prietaisus, žiūri televizorių, būna saulės, LED ir fluorescencinėje šviesoje.
Visi šie mėlynos šviesos šaltiniai gali kenksmingai paveikti akies tinklainę ir paskatinti geltonosios dėmės degeneracijos
vystymąsi. Dėl šios ligos gali sutrikti gebėjimas skaityti, vairuoti ar net atpažinti žmonių veidus.
Išmaniuosius telefonus, kompiuterius, planšetinius kompiuterius bei kitus elektroninius prietaisus mes naudojame kasdien ne tik darbui, bet ir laisvalaikiui. Mūsų skaitymo bei laisvalaikio įpročiai keičiasi ir vis labiau žengia į elektroninę erdvę.
UV spinduliai stipriai ardo akies tinklainę (gali sukelti ragenos nudegimus, gali išvystyti kataraktą), sukelia neišblėstantį regėjimo pablogėjimą ir baimę šviesai. Šie spinduliai prasiskverbia net pro debesis, tad rizika egzistuoja net ir apsiniaukusią dieną. Dėl netinkamos apsaugos nuo UV spindulių žmogus gali skųstis akių ašarojimu, perštėjimu.
Todėl mūsų, kaip akinių lęšių gamintojų, pareiga pasiūlyti Jums sprendimus, kaip apsaugoti Jūsų akis. Tad šįkart siūlome produktą BLUE 420, kurį sukūrė japonų kompanija „Mitsui Chemicals“.
• BLUE 420 apsaugo akis nuo žalingos mėlynos šviesos bei
kenksmingų UV spindulių;
• BLUE 420 sulaiko 95 % pavojingos mėlynos šviesos
spektrą (HEV – aukštos energijos spinduliuotės) iki 420 nm;
• BLUE 420 blokuoja 100 % UV spindulius (iki 400 nm);
• Tai išmanus produktas, kuris praleidžia net 85 % naudingos mėlynos šviesos;
• Lęšiai, blokuodami UV spindulius bei žalingos mėlynos
šviesos patekimą į akis, neiškraipo matomų spalvų ir jos atrodo natūraliai.
Neigiamas mėlynos šviesos poveikis (BLUE 420 blokuoja žalingą mėlyną šviesą):
 Akių įtampa;
 Galvos skausmai;
 Paveikia akių sveikatą;
 Sutrinka miego kokybė
 Didesnė rizika susirgti debetu, širdies ligomis ar nutukimu.
Teigiamas mėlynos šviesos poveikis (BLUE 420 praleidžia naudingą mėlyną šviesą):
 Pakelia nuotaiką;
 Pagerina atminties bei budrumo funkcijas
 Sureguliuoja natūralius miego bei kėlimosi ciklus;
 Sumažina emocinių lūžių (sezoninės depresijos) simptomus
 BLUE 420 privalumas: praleidžia naudingą žmogaus organizmui mėlyną spinduliuotę.
Šie lęšiai (stiklai) jau mūsų optikos salone „Sonineta“!
Užsakant BLUE 420 – visiems rėmeliams iki lapkričio
20 d. – 30 % nuolaida.
Taip pat yra ir progresiniai lęšiai su BLUE danga.
SENJORŲ DĖMESIUI!!!
Kiekvieną pirmadienį – JŪSŲ DIENA:
iki lapkričio 20 d. už rėmelius mokate tik 25 %, visiems
akinių lęšiams (stiklams) – 10 % nuolaida.
Tel.: 53021; 8 656 09224.
Priimame ir su PZU draudimu.
Pasinaudokite šia proga!
si delnų ir padų oda.
Anksti pradėjus gydymą,
skarlatina yra lengvai išgydoma
liga. Tačiau kartais ji gali sukelti komplikacijas: sinusitą, pūlingą ausies, limfmazgių, galvos
smegenų dangalo uždegimą.
Rekomenduojamos apsisaugojimo priemonės:
- susirgus nedelsiant kreiptis į šeimos gydytoją,
- sergantįjį būtina atskirti
nuo sveikų vaikų,
- nepriimti sergančių vaikų į
vaikų ugdymo įstaigą,

- sąlytį su sergančiuoju turėjusius asmenis stebėti 7 dienas
(matuoti temperatūrą, stebėti
gerklę, kūno išbėrimus),
- patalpas dažnai vėdinti ir
valyti drėgnu būdu,
- ligonio indus, drabužius,
rankšluosčius, nosines laikyti
atskirai,
- dažnai plauti rankas tiek ligoniui, tiek slaugantiems jį.
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro Kauno
departamento Jonavos
skyriaus inf.
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UAB „Joneda“
nekilnojamojo turto
vadybininkė
Jūratė
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404
Joneda
Darbo
laikas:

I – IV 8 – 17 val.
V 8 – 16 val.

El. p. nt@joneda.lt
1 KAMB.
A. Kulviečio g. blok. 5 a., namas III a.
Bendr. pl. 31,55 m². Kamb. pl. 13,92 m²,
virt. pl. 9,37 m², korid. pl. 5,07 m², vonios
kamb. pl. 2,10 m², WC pl. 1,09 m². Laminuotosios grindys, plastikiniai langai,
vonios sienos išklijuotos plytelėmis,
tvarkingas, su kai kuriais baldais. Kodinė laiptinės spyna. Kaina 12600 Eur.
ATPIGO! Tel. 8-655 54404
Chemikų g. 9 a. mūr. namas IV a. Bendr.
Pl. 34,74 m². Virtuvė sujungta su kambariu,
vonia ir tualetas kartu, įstiklintas balkonas.
Tvarkingas, įrengtas: kambaryje ir koridoriuje dažytos sienos, laminuotosios grindys,
vonioje – plytelės, plastikiniai langai, šarvuotosios durys. Parduodamas su baldais
ir buities technika. Yra tamsusis kambarys
ir rūsys. Butas šiltas ir šviesus. Tvarkinga ir
erdvi laiptinė, lauko durys su kodine spyna,
veikia liftas. Šalia prekybos centrai, netoli mokyklos. Kaina 17500 Eur. Tel. 8-655
54404
Kosmonautų g. mūr. renovuotas 9 a. name
IX a. Bendr. pl. 28,74 m², kamb. pl. 12,80
m², virt. pl. 8,17 m², korid. pl. 2,86 m², vonios
pl. 3,33 m², sandėliukas 1,58 m². Laminuotosios grindys, šarvuotosios durys, platus ir
ilgas balkonas. Butas tvarkingas. Liftas veikia, kodinė laiptinės spyna. Šalia autobusų
stotis, miesto centras, mokykla, darželis,
parduotuvės. Kaina 12000 Eur. Tel. 8-655
54404
Lietavos g. blok. 5 a. namas V a. Erdvus
butas, kurio bendr. pl. 39,39 m², virtuvės
pl. 9,5 m². Vonia ir WC atskirai. Plastikiniai langai, šarvuotosios durys, geras
stogas. Parduodama su kai kuriais baldais. Patogi vieta – šalia parduotuvės,
poliklinika, darželis, mokyklos. Kaina
16000 Eur. Tel. 8-655 54404
Rukloje, Ruklio g. mūr. 5 a. namas, III a.
Bendr. pl. 36,53 m², kamb. pl. 15,56 m²,
virtuvės pl. 8,55 m². Suremontuotas, plastikiniai langai. Kaina 14000 Eur. Tel. 8-655
54404
Rukloje, Ruklio g. (5 a. mūr. namas, III a.,
bendr. pl. 35,74 m², koridoriaus pl. 6,73 m²,
vonios ir WC pl. 3,66 m², kamb. pl. 15,54 m²,
virtuvės pl. 8,14 m², tamsiojo kamb. pl. 1,67
m². Yra rūsys). Kaina 2900 Eur. Tel. 8-655
54404
2 KAMB.
Parko g. blok. 5 a. namas II a. Bendr. pl.
46,58 m². Kamb. pl. 19,18 m² ir 13,89 m²,
virt. pl. 5,73 m². WC ir vonia kartu (2,86
m²). Namas renovuotas, už renovaciją
sumokėta. Bute reikalingas remontas.
Strategiškai puiki vieta: miesto centras,
netoliese upė. Kaina 22000 Eur. Tel.
8-655 54404
Lietavos g. blok. 5 a. namas I a. parduodamas 2 kamb. butas. Bendr. pl. 50,19 m²:
koridorius 6,49 m², WC 0,82 m², vonios
kambarys 1,83 m², virtuvė 9,54 m², kambariai 17,3 m² ir 14,21 m². Butas tvarkingas:
plastikiniai langai, šarvuotosios durys, laminuotosios grindys. Svetainės sienos dažyIšnuomojamas 2 kambarių butas (44 kv. m, 5 aukštas) Klaipėdos g. renovuotame
name. Be baldų. Pigiai mokėti už šildymą. Ne trumpesniam
nei metai laikotarpiui. Su sutartimi. Mokėti 80 Eur + už komunalines paslaugas.
Tel. 8 685 25658.

Jau 21-erius metus patirtį Jonavos r. nekilnojamojo
turto rinkoje kaupianti agentūra „Joneda“

Jokių rūpesčių – nuo objekto apžiūros ir reklamos iki sandorio įforminimo pas notarą!
• Padarysime rinkos analizę ir pakonsultuosime dėl objekto kainos, tačiau reklamuojamą kainą pasirinksite patys!
• Objektą apžiūrėsime, nufotografuosime ir, išryškindami privalumus, reklamuosime populiariausiuose NT skelbimų portaluose (skelbiu.lt, aruodas.lt, alio.lt ir kt.) bei spaudoje.
• Investuosime į pirkėjų paiešką už jus!
• Dalyvausime objekto apžiūroje su potencialiais pirkėjais.
• Sudarysime galimybę dėl galutinės kainos derėtis objekto pardavėjui ir pirkėjui, jei reikės – atstovausime pardavėją
derybose.
• Paruošime preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį, sutvarkysime visus reikalingus dokumentus, gausime reikiamas
pažymas.
• Suorganizuosime notarinės pirkimo-pardavimo sutarties paruošimą, dalyvausime įforminant sandorį.
tos, miegamojo - lentelės ir tapetai. Vonios
kambarys išklijuotas plytelėmis. Paliekami
baldai: virtuvės komplektas, spintos ir sekcija. Buitinė technika - dujinė viryklė. Yra balkonas ir rūsys. Patogi vieta: šalia darželis,
mokyklos, parduotuvės, poliklinika, turgus.
Kaina 22700 Eur. Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. blok. 5 a. namas, V a.
Bendr. pl. 43,94 m², kamb. pl. 15,77 m²
ir 13,78 m², virtuvės pl. 6,03 m², koridoriaus pl. 5,55 m², vonios ir WC – 2,81
m². Parduodamas su baldais ir buitine
technika (skalbimo mašina, viryklė, gartraukis, šaldytuvas). Virtuvėje įrengta
integruojama buitinė technika. Butas
suremontuotas: laminuotosios grindys,
kambariuose sienos išklijuotos tapetais, koridoriuje ir virtuvėje – dažytos,
vonios kambarys išklijuotas plytelėmis.
Plastikiniai langai, šarvuotosios durys,
pakeisti vamzdžiai, elektros instaliacija,
kokybiškos vidaus durys. Butas labai
šviesus ir šiltas, maži komunaliniai mokesčiai. Pro langą atsiveria miesto panorama. Kodinė laiptinės spyna, namas
bus renovuojamas. Ramūs ir draugiški
kaimynai. Strategiškai labai patogi vieta: šalia turgus, autobusų stotis, darželis, mokykla, parduotuvės, poliklinika.
Kaina 23800 Eur. Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. blok. 5 a. renovuotas
namas, III a. Bendr. pl. 43,86 m², kambarių pl. 15,77 m² ir 13,78 m², virtuvės pl.
5,31 m², koridoriaus pl. 6,19 m², vonios ir
WC 2,81 m². Kambarių ir koridoriaus sienos išklijuotos tapetais, virtuvės sienos
iškaltos plastikinėmis lentelėmis. Koridoriuje ir virtuvėje – laminuotosios grindys. Šalia darželis, parduotuvės, mokykla, poliklinika, autobusų stotis. Kaina
21500 Eur. ATPIGO! Tel. 8-655 54404
Šilų k., Lokio g. (mūr. 3 a. namas, III a. Bendr. pl. 53,51 m², koridorius 10,09 m², sandėliukas 2,25 m², WC 1,35 m², virtuvė 9,17 m²,
kambarys 11,67 m², kitas kambarys 16,48
m². Yra rūsys. Autonominis šildymas dujomis, pakeisti vamzdžiai, laminuotosios grindys, plastikiniai langai, šarvuotosios durys,
naujas gyvatukas, vonia ir klozetas. Kieme
yra ūkinis pastatas, žemės sklypas daržui,
šiltnamis. Netoli darželis). Kaina 16500 Eur.
Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Chemikų g. blok. 9 a. namas, IV a. Veikia liftas. Bendr. pl. 64,24 m². Kamb.
pl. 17,27 m², 11,09 m² ir 14,11 m², virt.
pl. 9,43 m². Vonia sujungta su WC, erdvus koridorius. Du įstiklinti balkonai,
iš vidaus šiltintos kambarių lauko sienos. Grindų danga – parketas, kiliminė
danga, laminuotosios grindys, plytelės.
Pakeisti vamzdžiai, vonios kambaryje
plytelės. Šarvuotosios durys, signalizacija, telefonspynė. Parduodama su kai
kuriais baldais ir buitine technika (virtuvės komplektas, miegamojo baldai,
prieškambario spinta, dujinė viryklė,
gartraukis ir kt.). Butas tvarkingas, galima iš karto kraustytis gyventi be didelių
investicijų. Kaina 33000 Eur. Tel. 8-655
54404

FASADŲ ŠILTINIMAS
POLISTOROLU.
ARMAVIMAS.
DEKORATYVINIO TINKLO
DĖJIMAS.

Tel. 8 605 51631.

Sodų g. blok. 5 a. name, V a. Bendr. pl.
47,23 m², kamb. pl. 17,07 m², 9,36 m² ir
7,53 m², virt. pl. 6,05 m², korid. pl. 4,42
m², vonios ir WC kamb. pl. 2,81 m².
Laminuotosios grindys, plastikiniai
langai, šarvuotosios durys, kodinė laiptinės spyna. Yra balkonas, rūsys. Reikia remontuoti vonios ir WC kambarį.
Lieka kai kurie baldai (virt. komplektas,
svetainės sekcija ir spinta, miegamojo
kampas) ir buitinė technika (viryklė,
gartraukis). Šalia darželis, mokyklos,
miesto centras, tvenkinys. Kaina 21000
Eur. Tel. 8-655 54404
Aušros g. (mūr. 5 a. namas, IV a., bendr.
pl. 64,72 m², kambariai 18,58 m², 12,96 m²,
11,56 m²; virtuvė 9,68 m², koridorius 8,49 m²,
vonia 2,22 m² (dabar padidinta, o koridorius
sumažintas), WC 1,23 m². Butas tvarkingas,
labai platus balkonas. WC išklijuota plytelėmis, šarvuotosios durys. Parduodamas su
kai kuriais baldais. Butas vidinis, šiltas, maži
šildymo mokesčiai. Namas renovuotas, už
renovaciją sumokėta. Tvarkingi ir ramūs kaimynai. Tvarkinga laiptinė, kodinė durų spyna. Šalia miesto centras, upė. Kaina 43000
Eur. Tel. 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr.
pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², kambarių
pl. 14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 m². Bute pakeisti langai, įstatytos natūralaus medžio vidaus durys, išorės durys – ąžuolinės. WC ir
vonia atskirai). Kaina 35000 Eur. Tel. 8-655
54404

Visa informacija su
nuotraukomis apie parduodamą
nekilnojamąjį
turtą (NT) www.joneda.lt
NAMAI
„Pušyno“ b-je, Gulbiniškių k. (apie 5 km
nuo Jonavos m.). Statybos metai: 1982.
Rekonstrukcijos metai: 2009. 2017 m.
pavasarį pakeistas stogas. Įteisintas
kaip sodo namas. Viena dalis mūrinė,
kita – karkasinė. Bendr. pl. 102,88 m²:
1 aukštas (44,08 m²): prieškambaris,
svetainė (23,36 m²), virtuvė (10,76 m²)
ir vonios bei WC kambarys (5,64 m²);
mansarda (20,99 m²): prieškambaris,
miegamasis, balkonas, palėpė; rūsys
(37,81 m²): priešpirtis, pirtis, dušas.
Šildymas – židininis ortakiais, prieškambaryje – infraraudonųjų spindulių
šildytuvas. Vandentiekis – iš šulinio
su hidroforu, vandenį šildo boileris,
virtuvėje įrengtas ir „Delimano“ momentinis vandens šildytuvas. Vanduo
šulinyje patikrintas. Kanalizacija – vietinė. Dujos – dujų balionas. Plastikiniai
langai, dūmų detektoriai. Baldai: odinis

Statome namus.
Dengiame stogus.

Šiltiname namus vata.
Atliekame ir kitus įvairius
statybos darbus.

Tel. 8 656 42293

minkštas kampas su miegamąja pozicija, virtuvės komplektas, pietų stalas su
kėdėmis, prieškambario sieninė spinta,
balkono spinta, miegamojo baldai, vonios baldai, masažo krėslas, biliardo
stalas. Buitinė technika: šaldytuvas,
šaldiklis, mikrobangų krosnelė, televizorius, skalbimo mašina. Pakeliami
garažo vartai; garaže yra WC ir kriauklė. 6 a žemės sklypas. Kieme pavėsinė su baldais, lauko židinys, kubilas,
baseinėlis, rūkykla, šiltnamis, voljeras,
malkinė, sandėliukas. Išklotos trinkelės, dekoratyviniai augalai, vaismedžiai,
vaiskrūmiai, daržas. Aptverta teritorija,
automatiniai vartai, signalizacija, vaizdo kamera. Kaina 72000 Eur. Tel. 8-655
54404
„Užuovėjos“ b-je, Jurkonių k. Bendr.
pl. 90,72 m². Pirmojo aukšto pl. 21, 17
m², mansardos 15,62 m², rūsio 42,02
m². 5 kambariai (2 pirmame a., 2 mansardoje ir vienas rūsyje). I a. yra WC ir
dušas, mansardoje – WC. Du balkonai.
Katilas, boileris, židinys, dujų balionas.
Centrinis šildymas. Paliekamos nupirktos medžiagos sienoms, grindims ir
luboms suremontuoti. Su baldais ir buitine technika. Du šalia esantys žemės
sklypai: 8,07 a. (jame pastatytas namas)
ir 6,31 a. Sklypai aptverti. Išpuoselėta
teritorija. Šalia autobusų stotelė, netoli
upė. Kaina 40000 Eur. Tel. 865554404
Gaižiūnų k. parduodamas 2 a. namas. Bendr. pl. 201,68 m²; virtuvės pl. 15,63 m²; vonios pl. 8,29 m²; kamb. pl. 19,78 m², 16,84
m² ir 11,42 m²; balkono pl. 15 m². 1973 m.
statybos, 2014 m. rekonstruotas. Sienos
– blokeliai, iš lauko apkalta plastikinėmis
lentelėmis, plastikiniai langai. Komunalinis
vandentiekis, vietinė kanalizacija, kietojo
kuro katilas, kombinuotas vandens šildytuvas (vasarą šildoma elektra, o žiemą – nuo
katilo), išvedžiota signalizacija, židinys.
Antras aukštas (pl. 103,73 m²) neįrengtas,
atskiras įėjimas iš lauko. Antro aukšto projekte – 3 kambariai, holas, vonia, koridorius.
Trifazė elektra. Laminuotosios grindys, vonios ir koridoriaus grindys – plytelės. Vonios
kambario grindys šildomos. Vieno kambario
sienos dažytos, kitų išklijuotos tapetais, vonios kambario sienos iškaltos plastikinėmis
lentelėmis. Parduodamas su kai kuriais
baldais. 25 a žemės sklypas. Tvarkinga
aplinka, asfaltuotas kiemas. Blok. garažas
(pl. 42 m², pakeliami vartai) su keltuvu, du
sandėliukai, pirtis, pavėsinė, šulinys. Už
150 m yra tvenkinys. Kaina 58000 Eur. Tel.
8-655 54404
Žeimių mstl. parduodamas mūr. namas.
Bendr. pl. 87,08 m². Virtuvės pl. 14,31
m², kambarių pl. 14,9 m², 12,04 m² ir
11,14 m², rūsio pl. 10,86 m². 1970 statybos metai. Pakeistas stogas, kaminai,
plastikiniai langai. Šildymas – centrinio
šildymo katilas, virtuvėje yra ir pečius.
Dušo kabina, WC. Miestelio vandentiekis, vandenį šildo boileris, vietinė kanalizacija. 16 a namų valdos žemės sklypas. Kaina 45000 Eur. Tel. 8-655 54404
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos raj.
Dviejų aukštų mūrinis namas su garažu,
ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a žemės sklypas. Namo bendr. pl. 262 m², gyvenamas
plotas 160 m², rūsys po visu namu 80 m²,
garažas prijugtas prie namo 24 m². Pirmame aukšte yra du kambariai, virtuvė, vonia
ir WC. Antrame aukšte yra keturi kambariai
ir holas. Miesto vandentiekis, vietinė kanalizacija, centrinis šildymas kietu kuru. Kaina

59000 Eur. Tel. 8-655 54404
SODYBOS
Vaivadiškių k., Bukonių sen. Gyvenamasis medinis apmūrytas namas, kurio
bendr. pl. 84,30 m², kamb. pl. 21,24 m²,
17,73 m² ir 14,81 m², virt. pl. 12,90 m², korid. pl. 10,54 m², sandėliuko pl. 2,54 m²,
verandos pl. 4,34 m². Plastikiniai langai,
tvarkingas vidus. Šildymas – vietinis
centrinis (kietojo kuro katilas). Su baldais. Šaltas vanduo atvestas iki ūkinio
pastato. Lauko tualetas ir rūsys, ūkinis
pastatas. 29 a namų valdos žemės sklypas. Asfaltuotas privažiavimas, apie 5
km nuo Jonavos miesto. Kaina 35000
Eur. Už papildomą kainą parduodamas
ir 1 ha žemės ūkio paskirties sklypas,
esantis netoliese sodybos. Tel. 8-655
54404
Parduodama sodyba Jonavos r., Šveicarijos
sen., Varpių k. Rąstinis namas, kurio bendr. pl. 47,61 m²: rūsys 6,48 m², koridorius
6,72 m², sandėlis 4,20 m², virtuvė 14,82
m², kambarys 15,39 m². Namas, ūkiniai
pastatai, lauko tualetas, šulinys. 72 a namų
valdos žemės sklypas. Asfaltuotas, patogus
privažiavimas, vaizdinga vieta, netoli Neris.
Kaina 30000 Eur. Tel. 865554404
SODAI
„Slėnio“ b-je, Linksmybės g., Svilonių
k. Du sklypai vienas šalia kito: 6,27 ir
5,54 a. Atlikti kadastriniai matavimai.
Medinis namelis, elektra. Gilus šulinys, geriamas vanduo, lauko tualetas,
šiltnamis. Gausu vaismedžių: obelys,
kriaušės, slyvos, vyšnios, vynuogės.
Puikiai tinka statyti gyvenamąjį namą.
Bendrijoje daug pastoviai gyvenančių
žmonių ir naujai statomų namų. Pusiaukelė tarp Jonavos ir Kauno. Netoliese –
tvenkinys ir upė. Yra galimybė pirkti ir
trečią šalia esantį sklypą. Kaina 12000
Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Paneriai“, Mardokiškių k., Kulvos
sen., Jonavos r. (mūr. namelis, kurio
bendr. pl. 33,34 m²; 6 a žemės sklypas).
Kaina 9000 Eur. ATPIGO! Tel. 8-655
54404
„Ežerėlio“ b-je, Bulotų k. Du sklypai vienas šalia kito: 6 a ir 5,45 a. 6 a sklype
stovi mūrinis namas su rūsiu, mansarda ir mūriniu garažu. Bendr. pl. 84,37
m²: rūsio pl. 22,07 m², pirmo aukšto pl.
22,05 m², mansardos pl. 17,25 m², garažo pl. 23 m². Rūsyje yra pirtis, dušo
kabina ir kambarys su židiniu. Pirmame a. virtuvė su kieto kuro pečiumi ir
kambarys. Mansardoje – miegamasis.
Vandentiekis – iš šulinio su hidroforu, vandenį šildo boileris. Plastikiniai
langai, tinkleliai nuo uodų, pakeistos
lauko durys. Baldai ir buitinė technika.
Aptverta išpuoselėta teritorija, pavėsinė su baldais, baseinėlis, polikarbonato šiltnamis, betoninė komposto
dėžė, vaismedžiai, vaiskrūmiai, dekoratyviniai augalai. Kaina 32000 Eur. Tel.
865554404
S/b „Pušynas“, Beržyno g. Šveicarijos sen.,
Gulbiniškių k. 9,6 a žemės sklypas, sodo
namas (bendr. pl. 41,23 m²). Plastikiniai
langai, kadastriniai matavimai. Graži vieta,
šalia sklypo teka upelis. Kaina 20000 Eur.
Tel. 8-655 54404
S/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai matavimai,
6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur. Tel.
8-655 54404
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S/b „Stumbras“, Žalioji g. Neįrengtas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), šulinys,
elektra, lauko tualetas, tvora, 6 a žemės
sklypas). Kaina 6500 Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Šilelis“, Šilų sen., Stoškų k., Agrastų
g. 7,88 a žemės sklypas, medinis namelis
daiktams sudėti, šulinys laistyti daržą. Atlikti
kadastriniai sklypo matavimai. Kaina 4500
Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Užuovėja“, Jurkonių k. mūr. 2 a. namas. Bendr. pl. 61,97 m², kambarys 18,48
m², kitas kambarys 15,52 m², virtuvė 7,81
m², koridorius 6,58 m², priestatas 13,58
m². Yra rūsys (46,48 m²). Virtuvėje pečius
su sienele, didelis balkonas. Šulinyje geras vanduo. Ant kalno, labai gražus vaizdas, ribojasi su vienais kaimynais, aplink
miškas. Netoli stotelė. Iš upės tiekiamas
vanduo laistyti. Kaina 32000 Eur. Tel.
8-655 54404

VMI primena, jog nebelieka žemės
mokesčio lengvatų
Artėjant žemės mokesčio
mokėjimo terminui, VMI atnaujino šio mokesčio administravimo taisykles.
Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) pakeitė žemės
mokesčio administravimo taisykles, nauja redakcija išdėstyta
Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos forma (KIT703)
bei Žemės mokesčio apskaičiavimo deklaracijos duomenų
tikslinimo forma (KIT716).
VMI primena, jog nuo 2017
m. baigiasi pereinamasis laikotarpis. Nuo 2017 m. nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas žemės sklypo vertės padidėjimo (palyginus su
2012 m. žemės sklypo mokestine verte) mažinimas, todėl mokestį reikės mokėti nuo visos
žemės vertės.
Nuo 2018 m. nelieka ir kitos
lengvatos – nebetaikomas pereinamuoju laikotarpiu taikytas
ribojimas, kad, apmokestinant
žemės ūkio paskirties žemę,
žemės mokestis neturi viršyti
0,29 euro už arą.
Žemės mokestį apskaičiuoja centrinis mokesčių administratorius ir užpildytas žemės
mokesčio apskaičiavimo deklaracijas mokesčio mokėtojams
pateikia iki einamojo mokestinio laikotarpio lapkričio 1 d.

Jeigu žemės savininkui priklausančio žemės sklypo apleistos žemės duomenis pateikė Registrų centras, tai deklaracijos 6 pastaboje bus informacija, kur savininkas gali
kreiptis kilus klausimams. Bus
nurodoma, jog „kilus klausimų dėl duomenų apie apleistą
žemę, prašome kreiptis į Valstybės įmonę Valstybės žemės
fondas elektroniniu paštu apleistoszemes@vzf.lt ar telefonu
8 682 36302“.
Žemės mokestis už einamuosius mokestinius metus turi
būti sumokamas iki einamojo
mokestinio laikotarpio lapkričio
15 dienos.
VMI patikslino taisyklių
nuostatas dėl žemės mokesčio sumokėjimo termino. Kai
mokesčio mokėtojui pateikiama deklaracija po mokesčio sumokėjimo termino (po ataskaitinių metų lapkričio 15 dienos),
žemės mokestį reikės sumokėti per 10 dienų skaičiuojant nuo
deklaracijoje nurodytos apskaičiavimo dienos. Iki šių pakeitimų mokestį tokiu atveju buvo
reikalaujama sumokėti nedelsiant. Tikslinamos deklaracijų
formos Elektroninės deklaravimo sistemos (EDS) vartotojams papildomai paštu nebus
siunčiamos.

GARAŽAS
Garažą Lietavos g., g/b „Beržas“. Rūsys, trifazė elektra. Kaina 4600 Eur. Tel.
8-655 54404

JONAVOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
SPALIO MĖN. RENGINIAI
10 d. 12 val. – senjorų skaitmeniniai mokymai „Internetas
mūsų gyvenime“, skirti Vietos savivaldos dienai – Informacijos
skaitykloje.
12 d. 14 val. – Stanislovo
Abromavičiaus knygos „Tremties
vaikai“ 3 t. pristatymas. Dalyvauja autorius ir Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos valdybos
pirmininkė Rasa Duobaitė-Bumbulienė – Informacijos skaitykloje.
18 d. 15 val. – „OHO“ kryžiažodžių sprendėjų klubo užsiėmimas – Kraštotyros skaitykloje.
18 d. 17 val. – diskusija „Jonavoje – lyg Vokietijoje?“, skirta Vokiečių kalbos dienoms. Laidos įrašas vėliau bus transliuojamas per
LRT Klasikos radiją – Informacijos
skaitykloje.
19 d. 17 val. – Knygos klubo
susitikimas – Informacijos skaitykloje.
27 d. 17 val. – Skype seminaras su rašytoja Dalia Staponkute. (Jonavos viešosios bibliotekos
projektas „Skype seminarų ciklas
„Išeivijos literatūra – mūsų bibliotekoje“) – Informacijos skaitykloje.
Vaikų literatūros skyrius
(Chemikų g. 136)
6 d. 10 val. – edukacinės-kūrybinės dirbtuvės „Lietuva: domiuosi, kuriu, skaitau ir žaidžiu“
(Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui). Tema – spalio 25-oji –
Konstitucijos diena.
10 d. 13 val. – informacinė popietė „Letenėlės“ (Pasaulinei gyvūnijos dienai).
13 d. 16 val. – „Popcorn“ kino
vakaras.
24 d. 11 val. – Birutės Polkienės vienetinio egzemplioriaus
knygos vaikams „Slibinai iš Ausies kalno“ pristatymas Skype
transliacijos metu.

GAMYBINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas – buvusias stalių dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 339,3
m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. garažą su
buitinėmis patalpomis 2 a. Centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 a
žemės sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 8-655
54404

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS
VEIKLA SPALIO MĖNESĮ
PARODOS
Nuo spalio 4 d. iki lapkričio 15

d. Jonavos rajono tautodailininkų
ir sertifikuotų tradicinių amatininkų ir meistrų darbų paroda (Dailės skyriuje).
RENGINIAI
9 d. 14 val. Lietuvos liaudies
dailės konkurso „Aukso vainikas“
rajoninio turo atranka ir respublikinės Tautodailės darbų parodos,
skirtos Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmečiui atranka. Vertintojas: Lietuvos tautodailininkų sąjungos Kauno bendrijos pirmininkas Valentinas Jazerskas (Dailės
skyriuje).
EDUKACIJA
Visą mėnesį edukaciniai užsiėmimai moksleiviams „Žvakių
liejimas pylimo būdu“, „Vėlių vaišės“. Būtina registracija tel. (8
349) 53388.
PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto „Tarpe nyčių nytužėlių“ vykdymas
10 d. 12.30 val. Paskaita
moksleiviams „Šiuolaikinės tekstilės instaliacijos“. Lektorė: prof.
Eglė Ganda Bogdanienė, VDA
prorektorė.
10 d. 14 val. Paskaita mokytojams „Veltinio fenomenas: tradicija ir dabartis“. Lektorė: prof. Eglė
Ganda Bogdanienė, VDA prorektorė.
26 d. 12.30 val. Paskaita
moksleiviams „Natūralus dažymas augalais: nuo eksperimento iki dizaino“. Lektorė: doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė, VDA
Tekstilės meno ir dizaino katedros
vedėja.
26 d. 14 val. Paskaita mokytojams „Natūralus dažymas augalais: nuo eksperimento iki dizaino“.
Lektorė: doc. Laura Pavilonytė-Ežerskienė, VDA Tekstilės
meno ir dizaino katedros vedėja.
23-31 d. Kūrybinės dirbtuvės „Meninių instaliacijų kūrimas“.
Dirbtuvių vadovė: Jonavos Senamiesčio gimnazijos dailės mokytoja Edita Danielienė.
16-31 d. Kūrybinės dirbtuvės
„Neaustinės medžiagos: vėlimas
smaigstant, kamšant“. Dirbtuvių
vadovė: Liudmila Melzbakienė.

SKLYPAI
5 namų valdos žemės sklypai Spanėnų
k. Sklypų plotai: vienas sklypas 16 a, trys
sklypai po 20 a ir vienas sklypas 27 a. 16
ir 20 a sklypų kaina - 700 Eur/a. 27 a sklypo
kaina - 650 Eur/a. padarytas projektas elektrai įvesti. Labai geras privažiavimas, šalia
parduotuvė „Maxima“, kelias Jonava–Kaunas, netoli miškas. Rami, graži vieta. Tel.
8-65554404
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k.,
Upninkų sen. (našus dirvožemis, privažiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur.
Tel. 8-655 54404
4 sklypai Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos
r. 2,2852 ha žemės ūkio paskirties sklypas,
kuris ribojasi su mišku ir keliu; yra netoli
upės; dalis sklypo – draustinis. 2,7837 ha
miškų ūkio paskirties žemė; draustinis. Sklypų kaina 40 Eur/a. 0,2146 ha žemės ūkio
paskirties sklypas prie Neries upės (nesiriboja) ir kelio. 0,2275 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas prie upės (ribojasi) ir kelio. Šių sklypų kaina 240 Eur/a. Visi 4 sklypai
yra vienas šalia kito. Tel. 8-655 54404
0,46 ha žemės ūkio paskirties sklypas
Jadvygavos k., Šilų sen. Kaina 30 Eur/a.
Tel. 8-655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k, Šilų
sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo, derantys
vaismedžiai ir vaiskrūmiai, šulinys (vanduo
patikrintas – švarus), šalia vandentiekis,
kanalizacija, elektra, asfaltuotas privažiavimas, 4 km nuo miesto). Kaina 8000 Eur. Tel.
8-655 54404
0,31 ha sklypą Praulių k., Saulės g. Paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos. Kadastriniai matavimai. Gale sklypo
teka upelis Varnaka. Kaina 11500 Eur. Tel.
8-655 54404
Ragožių k. namų valdos sklypai: Alyvų
aklg.: 16,29 a, 15 a. ir 13,54 a; Geležinkelio aklg.: 15-22 a ir 16 a. Kaina 650 Eur/a.
GALIMA PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI. Tel.
8-655 54404
2 sklypai po 25 a Ragožių k., Pievų g. Atlikti
kadastriniai matavimai. Paskirtis – vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjmų pastatų teritorijos.
Kaina 600 Eur/a. Tel. 8-655 54404
3 namų valdos sklypus Ragožių k., Dijokiškių g. po 18 a. Kaina 700 Eur/a. Tel.
8-655 54404
Žemės ūkio paskirties sklypas Šveicarijos
sen., Ratušėlių k. Sklypo plotas 3,31 ha.
Sklypo paribyje teka upelis, iškastas tvenkinys. Kaina 120 Eur/a. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių k.,
Šveicarijos sen. Prie miško, labai graži vieta. Visai netoli Jonavos miesto. Kaina 11600
Eur. Tel. 8-655 54404

Sekite naujienas
www.jonbiblioteka.lt ir
bibliotekos Facebook
paskyroje.

Daugiau informacijos
www.jonavosmuziejus.lt

SIŪLO DARBĄ

REIKALINGI motopjūklininkai. Tel. 8 620 55394
UAB „Argo“ reikalingi darbininkai griovimo
darbams Vokietijoje.
Tel. 8 677 23714
Reikalingi fasado šiltinimo meistrai (polistorolu).
Tel. 8 605 51631.
Priimtume į darbą santechnikus (pageidautina jauni, turintys
vairuotojo pažymėjimą), gali būti brigada. Darbas susijęs su
komandiruotėmis Lietuvoje.
Tel.: 8 640 26235; 8 618 77861.
Reikalinga KIRPĖJAI (-OS). Tel. 8 680 71048.
“Vičiūnų“ įmonių grupė – tai viena moderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių verslo bendrovių Lietuvoje. Grupės įmonės
plėtoja maisto produktų gamybos, platinimo,
pardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio verslus. 70 įmonių ir
9 modernūs fabrikai veikia 17 Europos šalių, čia dirba daugiau nei 7500
žmonių. „Viči” ženklu pažymėta produkcija keliauja į daugiau nei 56 pasaulio
šalis. „Vičiūnų” įmonių grupė nuolat investuoja į naujus verslo projektus, plečia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.
„Vičiūnų” grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.
UAB “Baltic Fish Export” - moderni, žuvies perdirbimo įmonė Kauno LEZ’e , ES reikalavimus atitinkantys logistikos sandėliai. Fabriko produkcija platinama Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Šiuo metu mums reikalingi

GAMYBOS DARBININKAI.
Darbo pobūdis:
• žuvies dorojimas, šaldymas, fasavimas, pakavimas.
• darbas +10 laipsnių temperatūros patalpose su šaldytais ir atvėsintais
žuvies produktais. Dirbama pamainomis, slenkančiu darbo grafiku. Geros darbo sąlygos, moderni įranga.
Reikalavimai:
• pagrindinis išsilavinimas;
• atsakomybė, darbštumas;
• darbas gamybinėje įmonėje privalumas.
Mes jums siūlome:
• darbą naujoje modernioje įmonėje.
• visas socialines garantijas ir laiku mokamą darbo užmokestį.
• geras darbo sąlygas ir visą darbui reikalingą aprangą.
Nuvežimą į darbą bei parvežimą įmonės transportu.
Kita informacija: visus besidominčius prašome kreiptis mob.tel. 8 - 614
40869 (darbo dienomis 8.00 - 17.00 val.) arba atvykti pokalbiui adresu:
Kauno raj., Biruliškių km., Industrijos g. 1, (LEZ teritorijoje Karmėlavos
link. Didelis pastatas su užrašu “Vičiūnų grupė”).

IEŠKO DARBO
Auklės, slaugyti ligonį, tvarkyti namus. Turiu pedagoginį
išsilavinimą. Tel. 8 647 97132.
INFORMACIJA apie atrankos išvados ,,Dėl Naujos technologinės įrangos, galinčios perdirbti iki 150 t/p dyzelinų naftos frakcijų pagerinant jų techninius ir kokybinius rodiklius
diegimas Ruklos 16A Jonavoje“ poveikio aplinkai vertinimo
Planuojamos ūkinės veiklos ( PŪV) užsakovas. UAB
,,JUMPS“, Gabijos g.52, Vilnius, 8 (5) 2411707, el. p. info@
jumps.lt
PŪV pavadinimas. Naujos technologinės įrango , galinčios
perdirbti iki 150 t/p dyzelinų naftos frakcijų pagerinant jų techninius ir kokybinius rodiklius diegimas Ruklos 16A Jonavoje.
PŪV vieta. Jonavos raj. sav., Jonavos miestas, Ruklos 16A.
Atsakingos institucijos priimta atrankos išvada, ar privaloma vertinti poveikį aplinkai. Aplinkos apsaugos agentūros 2017-09-14 raštu Nr. (28.2)-A4-9461 priimta atrankos išvada, kad PŪV veiklai poveikio aplinkai vertinimas neprivalomas.
Kur, kada ir iki kada galima išsamiau susipažinti su informacija apie planuojamą ūkinę veiklą. Su informacija galima
susipažinti PAV užsakovo buveinėje Gabijos g. 52, Vilnius tel. 8
(5) 2411707 per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.
Kam ir iki kada teikti pasiūlymus persvarstyti atrankos
išvadą. Aplinkos apsaugos agentūrai, A. Juozapavičiaus g. 9
Vilnius, tel. 8 706 62008, faks. 8 706 62000 el.p.: aaa@aaa.
am.lt ir Poveikio aplinkai vertinimo departamento Kauno skyriuje Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 8 (37) 302607, per 20 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.
Kur galima išsamiau susipažinti su atrankos išvada ir atrankos dokumentais. AAA, A. Juozapavičiaus g. 9 Vilnius, tel.
8 706 62008, faks. 8 706 62000 ir Poveikio aplinkai vertinimo
departamento Kauno skyriuje, Rotušės a. 12, Kaunas, tel. 8 (37)
302607 bei PAV užsakovo buveinėje aukščiau nurodytu adresu
per 10 darbo dienų nuo šio skelbimo pasirodymo.
Užs. Nr.17
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Informuojame, kad 2017 m. spalio 16 d. 10 val. Alksnių g. 6,
Bulotų k., Šveicarijos sen., Jonavos raj., Skl.K.Nr. 4630/0019:265
bus atliekami žemės sklypo kadastriniai matavimai, gretimo žemės sklypo Alksnių g. 4, Bulotų k., Šveicarijos sen., Jonavos raj.,
(Skl.K.Nr. 4630/0019:264) naudotojus prašome dalyvauti matavimuose. Apie savo neatvykimą likus ne mažiau kaip 2 dienoms iki
darbų pradžios prašome informuoti kontaktinį asmenį ir informuojame, kad neatvykus darbai bus tęsiami.
UAB „Banesta“, L.Sapiegos g. 12, Kauno m., Mob. tel. 8-674
57736, el.p.: sigitas@banesta.lt

KAUNO G. 4 (šalia grožio
salono „Elit“ ir reklamos
agentūros „Piktograma“)
DĖMESIO! Persikėlėme iš
„Solidago“ patalpų, Žeimių g.1A

UAB „ARGVA ir ko“
gamintojo kainomis

parduoda

Vėlinių žVAkes.
Fabriko g. 3A,
tel. 8-686 07518.

Dirbsime ir du paskutinius spalio
šeštadienius.

DIENINĖS IR NAKTINĖS UŽUOLAIDOS
romanetės ▪ širmos ▪ austrijietės ▪ lovatiesės

Kliento pageidavimu pasiuvame
pagal pasirinktą modelį
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

SPAUDŽIAME
OBUOLIŲ SULTIS

Pasterizuojame ir pilstome į naujas
modernias 5 l pakuotes

UAB „VIKSERVISAS“ autoservisas
Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas (CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t).
Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas (CR Commonrail sistemos).
Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).
Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).
Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos,
transmisijos, vairavimo mechanizmo).
ŽIBINTŲ POLIRAVIMAS!

Žeimių g. 26 A, PC „NORFA“.
Dirbame: I – V nuo 10 iki 18 val., VI – nuo10 iki 14 val.
Tel.: 8 614 06054, 8 660 85782.

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

Tel. 8 699 34 063

GIEDOJIMO PASLAUGOS

Pagarbiai siūlau subtilų, profesionalų katalikišką giedojimą pritariant el. vargonais šermenyse, laidotuvėse, metinėse bei ketvirtynose Jonavoje ir kaimiškose gyvenvietėse.
Kaina nuo 35 Eur.
Kreiptis tiesiogiai į Povilą
tel. 8 610 40566.

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

TEL. 8- 686 17897

KAPŲ TVARKYMAS

KAPO DENGIMAS GRANITO PLOKŠTĖMIS
NAUJOVĖ! 3D VAIZDAS

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

Tel. 8 618 55550
Tarybų g.1, Kulvos k.,
Jonavos r.
www.obuoliukai.lt
PREKIŲ IŠ ANGLIJOS
IŠPARDUOTUVĖ
Prezidento g. 3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsirinkti:
• įrankių (kompresoriai, drėlės,
akumuliatoriniai suktukai, medienos apdirbimo staklės ir t.t.)
• smulki buitinė įranga.
• Patalynė, lovatiesės.
• Užuolaidos.
Compensa
DRAUDIMO
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

Superkame automobilius!
Važiuojančius,
nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.
Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.
Paimame patys.
Tel. 8 699 48134
Pigu ir patogu!
PERVEŽU KROVINIUS
LIETUVOJE
PERKRAUSTYMO
PASLAUGOS
(su krovikais, galime
išardyti baldus)
Tel. 8 678 25799

Advokato Lino Mažono
iš Kauno
Teisinės paslaugos
Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a.,
Jonava.
Išspręsime
Jūsų problemas
Tel. 8 672 34241
SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ
METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.
DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys
Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601
17935, (8-349) 50005
MINKŠTŲJŲ
BALDŲ PERVILKIMAS
Keičiamas gobelenas,
porolonas, spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.
Atvykimas, konsultavimas
nemokamas.
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Reklama ir skelbimai
Tel.: 8-349 60015, 8-685 25658
info@joneda.lt

©„Jonavos garsas“
Visa medžiaga, pateikta „Jonavos garse“, – laikraščio nuosavybė.
Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.
Už reklamos, užsakomųjų straipsnių ir viešųjų ryšių tekstų turinį ir klaidas
redakcija neatsako. Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

