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Tarptautinės astronomijos ir astrofizikos
olimpiados bronza atiteko gimnazistui iš Jonavos

Žvilgsnis
Jonava – milijonierių
miestas? Pagal prioritetus –
išeitų, taip
Aldona Skaisgirytė

smm.lt nuotr. E. Kaziukėnas trečias iš dešinės

11-ojoje tarptautinėje astronomijos ir astrofizikos olimpiadoje, kuri lapkričio 12–21 dienomis vyko Tailande, Jonavos
Jeronimo Ralio gimnazijos dvyliktokas Emilis Kaziukėnas
(mokytoja Rita Morkaitienė) iškovojo bronzos medalį.
Lietuvai olimpiadoje taip pat
atstovavo Kauno jėzuitų gimnazijos dvyliktokė Eglė Račkaitytė (mokytoja Rigonda Skorulskienė), Kauno technologijos universiteto gimnazijos vie-

nuoliktokė Paulina Dainora Erichsmeier (mokytojas Virgilijus
Tumavičius), Vilniaus licėjaus
vienuoliktokai ir Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro astronomijos būrelio nariai

- Damian Michalčonok ir Ignas
Juodžbalis (mokytoja Aurelija
Visockienė).
Komandą lydėjo Fizinių ir
technologijos mokslų centro vyresnysis mokslo darbuotojas
doc. dr. Audrius Bridžius ir Vilniaus universiteto doc. dr. Jokūbas Sūdžius.
Švietimo ir mokslo inf.

Jeronimo Ralio gimnazijos moksleivis už
savanorystę pagerbtas Vyriausybėje
Jeronimo Ralio gimnazijos III ė klasės moksleivis Domantas Žukauskas buvo vienas iš trijų šalies savanorių,
kurį už itin prasmingai savanorystei skirtą laiką apdovanojo pats Lietuvos Respublikos Ministras Pirmininkas
Saulius Skvernelis.
Gruodžio 5 ąją – Tarptautinę savanorių dieną – projektas „Šimtmečio dovanos“ pasiekė pirmojo etapo finalą ir visus dovanojusius laiką Lietuvai
pakvietė į padėkos šventę Vyriausybės kanceliarijoje. Į šventę buvo pakviestas ir Jonavos
J. Ralio gimnazijos III ė klasės
moksleivis Domantas Žukauskas, kuris nuo praėjusios vasaros Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje savanoriškai suaugusius jonaviškius
moko anglų klabos.
Daugiau nei 400 savanorių, kurie atvyko į šventinį padėkos renginį iš visos Lietuvos,
pasveikino projekto „Šimtmečio dovanos“ globėjas Ministras
Pirmininkas Saulius Skvernelis.
„Jūsų „Šimtmečio dovanos“,

skirtas laikas kitam, bendruomeniškumo stiprinimui – geriausias atjautos, gerumo ir pasiaukojimo pavyzdys. Tai didžiausia dovana, artėjant atkurtos Lietuvos Šimtmečiui. Nuoširdžiai dėkoju Jums visiems“, –
sveikindamas savanorius sakė
Premjeras.
Projekto metu užregistruota
daugiau kaip 500 veiklų, kurių
metu savanoriai dovanojo savo
laiką geriems darbams nudirbti.
Organizatoriai džiaugiasi, kad

projektas pritraukė iniciatyvas
ir projektus ne vien iš didmiesčių, bet ir iš mažesnių miestelių.
Didelę dalį savanorystės veiklų
registravo mokyklos, darželiai,
vietos bendruomenės. Sulaukta daug iniciatyvų ne tik iš Lietuvos, bet ir užsieni. Iš viso Lietuvos žmonės jau padovanojo
500 dovanų Lietuvai ir savanorystei skyrė 277 tūkstančius valandų.
„Jonavos garso“ inf.

Portalas „Jonavos žinios“
lapkričio 9-ąją informavo, kad
daugiau nei už 43 tūkstančius
eurų Jonavos miesto puošyba rūpinsis Kaunas. Jonavos
miesto seniūnija pasirašė tiek
kainuosiančią miesto puošybos
darbų sutartį su Kauno UAB
„EFI Projektai“.
„Nenorėčiau atskleisti visų
detalių, galiu tik paminėti, jog
bus papuošti gatvių apšvietimo
stulpai, šiek tiek papuošim kelias žiedines sankryžas, o Sąjūdžio aikštėje lauks keletas
staigmenų. Eglė bus puošiama gyvais eglišakiais, žaisliukais ir bus su tam tikru siurprizu, – portalui tąsyk teigė UAB
„EFI Projektai“ direktorius Andrius Efimenko.
„Pirmieji puošybos elementai mieste atsiras jau lapkričio
pabaigoje, o eglutė turėtų būti
pirmąją gruodžio savaitę. „EFI
Projektai“ vadovas žada visus
darbus suspėti atlikti iki Jonavos miesto eglės įžiebimo šventės, kuri vyks gruodžio 8 dieną,
17 valandą“, – rašė portalas.
Šia informacija iškart pasipiktino keli jonaviečiai.
Daugiau nei 43 tūkstančiai
eurų. Kas tai yra? Pasvarstykim ir mes.
3-4 kambarių butas Jonavoje su puikiu remontu ir dar su
paauksuotais krašteliais. Tiek
kainuoja nedidelis namas Jonavoje arba jo prieigose. O tokiam
namui ar butui nusipirkti ne kiekvienam dirbančiam jonaviečiui
net suteikiama banko paskola,
nors ir labai norėtų visam gyvenimui užsiritinti ant savo pečių
skolininko dalią.
Tiek didžioji dalis Lietuvos
darbingo amžiaus gyventojų,
tarp jų ir jonaviečių, gaunančių minimalų atlyginimą, uždirba per 10 metų. Įsisąmoninkit,
dešimties metų atlyginimas. Didžiosios dalies gyventojų.
Beje, minimalus atlyginimas
jau ne vienam smulkiajam verslininkui su kiekviena diena tampa vis labiau iš rankų slystančia
realybe. Ką jau bekalbėti, kai
paskutinėmis dienomis iš televizorių virkauja ir didieji prekybos centrai, girdi, tegalintys išsilaikyti ir išlaikyti tokį prekių
asortimentą tik didindami kainas.
Prisiminkim, dėl ko socialdemokratai, turintys daugumą
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rajono savivaldybės taryboje,
nors kitų partijų išrinktieji tam
priešinosi, nusprendė griebtis
iki šiol Lietuvoje negirdėto ir neregėto dalyko – sugriauti, kas
kurta, puoselėta, auginta tris
dešimtmečius, t. y. panaikinti juridinio asmens savarankiškumo statusą Jonavos savivaldybės teatrui ir Jonavos krašto
muziejui, nurėžti vos ne perpus
etatų – ir prijungti kaip būrelius prie Jonavos kultūros centro. Dėl ko? Kad būtų panaikinta arti dešimties etatų ir sutaupyta apie 50 tūkst. eurų? Panašiai tiek, kiek, kaip sakė tarybos narys V. Venckūnas, kainavo per Jonines vandens fiesta
– akimirksnio reginys, tiek, kiek
kainuos šiemetinis mėnuo gėrėjimosi eglute ir kitais miesto
blizgučiais.
Iš to galima daryti prielaidą,
kad rajono valdžiai trumpalaikiai momentiniai reginiai ir pasipuikavimas jais daug aukštesnis prioritetas nei darbo vietos
ir dirbantys specialistai, garsinantys ne tik Jonavą, bet ir Lietuvą pasaulyje. Liūdna, kai metinis minėtų įstaigų specialistų atlyginimų biudžetas tampa
niekiu prieš vienadienės plaštakės skrydį į ugnį. Tai dar skaudžiau išgyvenamas psichologinis, dvasinis ir moralinis sutrypimas. Dėl to, kad vienam valdžios globotiniui būtų padovanotas solidus atlyginimas už
gražias akis?
Jei iš tiesų Jonavoje gyventų vien milijonieriai – tiek to, jei
jų savimeilei patenkinti to reikia, tegul ir moka, kad mėnesį
eglutė ir kiti puošybos elementai jiems kokiais tik nori blizgučiais prieš akis pažaižaruotų.
Blizgučiais už daugiau nei 43
000 eurų. Ar ne per didelė prabanga?
Man tas norimas užvilkti Jonavos žaliaskarei drabužis kažkaip labai jau asocijuojasi su
Amerikos pirmosios ponios Melanijos Tramp gėlėtuoju švarkeliu, su kuriuo šį pavasarį pražydo Italijoje, dalyvaudama Didžiojo septyneto (G7) šalių pirmųjų ponių susitikime. Pirmoji Amerikos ponia, parodydama
diplomatiją, pasirinko italų mados namų Dolce & Gabbana
kurtus drabužius: vilkėjo šviesią suknelę, o nuo pavasario
vėjo ją gelbėjo ryškiaspalviais
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Jonava – milijonierių miestas?
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Man labai skauda
už talentingų
kultūros šviesulių
pažeminimą
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Su skaudama dūšia kelis kartus skaičiau straipsnį
„Spalio revoliucijos vėjai atkurtos Lietuvos šimtmečio
šlamesy“ Ir kam šauna į galvą tokios mintys, kas dešimtmečiais kurta, kas garsina
rajoną, šimtams žmonių teikia džiaugsmą ir pasididžiavimą pasiektais laimėjimais, sunaikinti?
Gal politinei nomenklatūrai
jau nebeliko kur karpyti atidarymo juostelių? Šiuo metu ne nuolat gyvenu Jonavoje, bet nesu
nutolusi nuo visuomeninio gyvenimo. Bendrauju su draugais socialiniuose tinkluose, peržvelgiu
„Naujienas“, randu pašto dėžutėje laikraštį „Jonavos garsas“.
Tiesiog negera darydavosi, kai
pirmuosiuose puslapiuose beveik kiekviename laikraštyje šeimyninė politinė ranga. Nauji katilai su biokuru, o šildymo kainos
vis didėja ir didėja. Didėja mokesčiai už vandens sunaudojimą. Siaubas mane apėmė, kai
vieną ankstyvo pavasario pavakarę, eidama į Kosmonautų gatvę, nykioje dykynėje ant aukšto stiebo pamačiau plazdančią
Lietuvos valstybinę vėliavą, kai
aplinkui nė gyvos dvasios. Ištiko
šokas – o gal ir Lietuvos liks tik
simbolis. Kam tokia „šauni“ mintis gimė iškelti atminties akmenį, simbolizuojantį, kas daugiausiai prie Jonavos miesto gerovės tvarkymo prisidėjo?
Iškelti stiebą, beveik aukščiausią Lietuvoje, ir pasigirti,
kaip mylim Lietuvą? Taigi, koks
Jonavoje vyraujančios politinės
nomenklatūros mentalitetas?
Nepažįstu asmeniškai nė
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gėlių žiedais dekoruotas švarkas. Kritika pasipylė tiek pirmajai Amerikos poniai, tiek Italijos
mados namams, kai milijonieriaus žmona M. Tramp ne kur
kitur, o per Didžiojo 7 viršūnių
susitikimą Italijoje, pasirodė vilkėdama šį, 51 500 dolerių kainuojantį spalvingų gėlių švarką.
Socialinėje
žiniasklaidoje
pasipylė kaltinimai, esą ši moteris nesupranta, kaip ir kuo gyvena paprasti amerikiečiai.
Na, mes ne amerikonai, bet
turbūt su eglute bevelytume
perspjaut ir šią supervalstybę.
Bet kam to reikia? Iš noro pasipuikuoti? Iš noro pasididžiuoti? Galbūt. Mat viskas dabar ne
darbais, o „Feisbook“ paspaustukais, apsilankymų skaičiumi
ar paminėjimų kartais žiniasklaidoje matuojama. Šį rudenį buvo
paskelbtas vienos žiniasklaidos
stebėsenos ir analizės bendrovės atliktas tyrimas, skaičiuojantis, kiek kartų kuris miestas
paminėtas nuo 2015 metų pradžios iki 2017 pirmojo pusmečio
pabaigos žiniasklaidoje. Ir kaipgi su ta mūsų Jonava?
Rašoma, kad iš 10-ies daugiausiai gyventojų turinčių Lietuvos miestų 4 didieji – Vilnius,
Kaunas, Klaipėda ir Šiauliai –
atsiriekė net 77,3 procento visų
paminėjimų, likusiems 6-iems
palikdami vos 22,7 procento. Tai
labai arti procentinės gyventojų
išraiškos – pirmuose keturiuose
miestuose gyventojų skaičius
sudaro 80 procentų visų dešimties miestų gyventojų.
Per tirtą 2,5 metų laikotarpį Vilnius buvo paminėtas
937,7 tūkst. žiniasklaidos pranešimų, Kaunas – 700,6 tūkst.,
Klaipėda – 391,5 tūkst., Šiauliai – 276,5 tūkst., Panevėžys

– 213,3 tūkst., Alytus – 138,6
tūkst., Utena – 105,3 tūkst.,
Marijampolė – 100,8 tūkst., Jonava – 61,2 tūkst. Mažeikiai –
53 tūkst. pranešimų.
Pasak tyrimą atlikusios bendrovės direktorės Jūratės Stankuvienės, miestų dešimtuke
yra tik dvi išimtys – Utena, pagal gyventojų skaičių esanti 10
vietoje, atsiduria 7 vietoje pagal matomumą žiniasklaidoje,
o mažiau už Mažeikius gyventojų turinti Jonava aplenkia juos
pagal publikacijų ir pranešimų kiekį. Pasak jos, šie pavyzdžiai rodo, kad matomumas žiniasklaidoje siejasi ir su miesto
ekonominiu pajėgumu. Galbūt,
bet nebūtinai. Miestas minimas
ir nusikaltimų, eismo įvykių suvestinėse. Priklauso ir nuo savivaldybių sugebėjimų pasigirti
kuo tik nori – jos teritorijoje surastu didžiausiu baravyku, užaugintu moliūgu, kalbant konkrečiai apie Jonavą – pasodintu
medeliu, pastatytu suoleliu, užkabintu medaliu ar aktyviausiai
kraujo donorystės akcijoje dalyvavusia savivaldybe su savo
vicemeru priešakyje. Kiek kartų buvo paminėta žiniasklaidoje vien tai, kad Jonavos meras
– jauniausias. Paskui, kad ūkio
ministras iš Jonavos ... susirado mylimąją, vėliau – susižadėjo, dar vėliau – vedė, po to –
medumi kvepiančios atostogos,
galiausiai – sugrįžtuvės į „Jonavos vandenis“. Na, gal iš tikrųjų ekonominis pajėgumas, kad
Jonavos buvęs meras sugebėjo suvilioti ir atsivilioti kaunietę į
Jonavą? O gal tai Jonavos valdžios laikoma investicija į Jonavą? Nes tarp kitokių investicijų
velkamės bent jau Kauno regiono savivaldybių uodegoje.
Pritraukti investicijas? Kurti
darbo vietas? Kam taip vargin-

tis? Juk ir taip Jonava linksniuotėmis žiniasklaidoje lenkia kitus. O koks skirtumas iš geros
ar iš blogos pusės. Vis tiek pranešimas, vis tiek pliusas. Neseniai vienas jaunas Tarybos narys, socialdemokratas, net nusistebėjo, kam, girdi, Jonavoje
kurti darbo vietas, „kai kaimynystėje, Laisvojoje ekonominėje zonoje (LEZ), pilna bus darbo vietų. Tik važiuok ir dirbk“.
Rajono politikui nė kas kam,
kad tokiu atveju jonaviškiai ir
pridėtinę vertę kurs, ir mokesčius atiduos kaimynams, jam
jokio skirtumo. Svarbu, kad tik
smegeninę ir užpakalį nereiktų bent kiek pajudinti. Turbūt ir
centrinė Lietuvos valdžia panašiai mąsto: pasaulyje pilna darbo vietų – tik važiuokit ir dirbkit.
Tad tautiečiai ir važiuoja, ir dirba. Ko gero, Tarybos narys ne
man vienai atskleidė didžiąją
paslaptį – kodėl valdžia iki šiol
tik žodžiais stabdo emigraciją.
Na, grįžkime prie žaliaskarės. Anksčiau miesto eglę – žiemos švenčių simbolį puošdavo „Jonavos paslaugos“. Ir atsieidavo vienas kitas šimtas litų.
Na, jau už dabartinį 100 eurų –
puikuodavosi su į mados taktą
pataikančiais žaislais. Ir ar mažiau teikė džiaugsmo? Žaliaskarė – Kalėdų ir Naujųjų metų laukimo simbolis jau savaime yra
gamtos stebuklas. Kodėl būtinai reikia ją apkarstyti kuo kitoniškiau? Arba kaip yra kelerius
pastaruosius metus – eglę primena tik forma (šiemet, sako,
metalinis 12 metrų karkasas
bus apdėliotas tikrų eglų šakomis). Na, kaip būti tokiai nesusipratėlei? Tai kaip tada Jonava
atrodys lenktynėse tarp miestų
eglučių? Girdėjote, ką sakė vilniečiai praėjusį savaitgalį įžiebus sostinės puošmeną: „Svar-

bu, kad būtų gražesnė už Kauno“. Mūsų valdžios, galim spėti, siekis, kad tik ne prasčiau
už Kauną. Jau keleri metai, kai
eglutės ir miesto puošyba atiduota į kauniečių rankas. Jau ne
pirmi metai, kai ji puošiama už
dešimtis tūkstančių eurų. Pernai su kaunietės dizainerės pagalba siekėme net Lietuvos rekordo. Šiemet su ta pačia dizainere naujų rekordų nutarė siekti
Alytaus valdžia, bet miestelėnai
ėmė šaukti, kad, neva, tai 2008
metų Kauno eglės kopija...
Ne vienas jonavietis sako, ar
mes patys nemokame? Ar mes
neturime dizainerių, menininkų, kūrybingų iniciatyvių žmonių? Prisiminkim, koks pernykštės Joninių slėnio eglės grožis,
kurį dovanojo UAB „Jonavos paslaugos“. Kaip ir sako, kad Kalėdos, Naujųjų metų laukimas –
tai gerumo, dvasinės bendrystės laikotarpis. Visas pasaulis
gręžiasi į gamtą, natūralumą,
šimtmečių tradicijas ir jų vertybes. Todėl, ne vieno nuomone, visų gražiausia eglutė būtų
tada, kai kiekvienas Jonavos
bendruomenės narys – darželinukas ar pradinukas, gimnazistas ar studentas, dirbantysis ar
pensininkas, išrinktasis ar varguolis – savo išmone širdies dalelę paliktų ant šakelės ir atsivedęs mamą ar močiutę, senelį ar tėvelį, dukrą ar sūnų, bendradarbį ar kaimyną pasidžiaugtų: „Štai šis – tai mano“. Taip ir
antras, ir trečias. Savo rankų ir
širdies šilumos sušildyta žaliaskarė įgautų neįkainojamą galią
skleisti nepaprastą širdžių bendrystės šilumą. O nupirktas grožis ir yra nupirktas. Nebent ant
eglutės pakabintume lentelę,
o gal šiuolaikiškiau – šviečiantį
ekraną, su užrašu: grožis už 43
000 eurų! Grožėkitės ir alpkit!

Pauliukų žemės ūkio bendrovei – 25-eri
Aldona Skaisgirytė
Pauliukai – viena iš sėkmingai rajone veikiančių žemės ūkio bendrovių, susikūrusių prieš ketvirtį amžiaus,
žlugus sovietinei kolūkinei
santvarkai ir iširus Pauliukų
kolūkiui.
Šį rudenį Pauliukų žemės
ūkio bendrovė mini 25-erių
metų veiklos sukaktį. Į Juškonių kultūros centre jubiliejui skirtą šventę „Aruodai jau
pilni 2017“ susirinko pilnutėlė salė bendrovėje triūsiančių
žmonių ir jų šeimos narių.
Pauliukų žemės ūkio bendrovės žmones ir jos vadovą
Andrejų Štombergą sveikino
Žeimių seniūnijos seniūnas
Faustas Pilipavičius, Juškonių bendruomenės branduolys, kiti svečiai.
Sveikindamas
bendrovės
žmones su 25-mečiu ir dėkodamas už supratingumą ir pasitikėjimą vieni kitais bendrovės
vadovas A. Štombergas, tiek pat
metų vadovaujantis bendrovei ir
kartu nuėjęs nelengvą kelią, pasidžiaugė rezultatais, darbščiais
ir supratingais kolektyvo žmonėmis.
„Prisimenu, kai pradėjome dirbti, kiaulių turėjome apie
3000, dabar išauginame iki
21-22 tūkstančių. Galvijų banda

išaugo nuo 1200 iki 2000, melžiamų karvių – nuo 400 iki 7000.
1992-aisiais susikūrusi žemės ūkio bendrovė valdė pusantro tūkstančio hektarų žemės, šiandien triūsia jau 2400
ha plote. Visa tai atnešė tuos
rezultatus, kuriuos mes šiandien turim. Ir be jūsų visų, sėdinčių salėje, tokių rezultatų tikrai nebūtų. Kas iš to, kad dirbtuvėse stovi traktoriai, kiaulidės
pilnos kiaulių, karvidėje tiek gyvulių, prieauglio, kas jais pasirūpintų, jei nebūtų jūsų. Jei nebūtų jūsų, tai čia nieko ir nebūtų“, –
jautriai ir emocingai kalbėjo ketvirtį amžiaus bendrovės ir jos
žmonių rūpesčiais gyvenantis
A. Štombergas.

„Kai kūrėme bendrovę, jūs
pasitikėjote manimi, aš pasitikėjau jumis. Jei mes vienas kito
nebūtume supratę, nebūtume
turėję tokių rezultatų“, – darbą ir
žemę mylinčiais bendrovės kolektyvo nariais džiaugėsi jų ilgametis vedlys. Šiuo metu bendrovėje dirba per 120 žmonių, jų atlyginimo vidurkis 800 eurų.
Sėkmingai dirbančios bendrovės vadovas pasidžiaugė
žmonių pritarimu investicijoms
į ūkį. Bendrovė per 25 metus į
pastatus ir techniką investavo
apie 5 mln. savų lėšų. O bendros investicijos su Europos Sąjungos parama sudaro apie 8
mln. eurų. „Mes šiandien turime labai daug projektų į ateitį,

kuriuos bus nepaprastai sunku
įvykdyti, bet aš jumis pasitikiu.
Mes bendromis jėgomis tuos
darbus tikrai padarysime“, – dėkodamas didžiausiam bendrovės turtui – ištikimai ir sąžiningai dirbantiems žmonėms – vylėsi tolimesnės sėkmingos veiklos ir abipusio supratimo kartu
nuo pat pirmos įsikūrimo dienos
Pauliukų žemės ūkio bendrovei
vadovaujantis A. Štombergas.
Kaip ir kiekvienais metais,
buvo pagerbti ilgiausiai bendrovėje dirbantys žmonės. Pauliukų žemės ūkio bendrovės vadovas A. Štombergas triūsiantiems
nuo pat įsikūrimo, jau 25-erius
metus – Algiui Bajorinui, Ritai Jakaitienei, Rimai Jakubonienei, Algimantui Višinskiui,
Vladui Kornušenkai, Sauliui
Pakščiui, Ramūnui Paškevičiui, Vaclovui Teišerskiui, Vilijai Teišerskienei ir Henrikui
Ostreikai – įteikė po dovanų kuponą poilsiui Birštono „Eglės“
sanatorijoje.
Išdirbusiems bendrovėje 20
metų – Giedriui Didžiuliui, Romai Strumilienei, Jolitai Strazdienei, Daivai Kunelienei, Sergejui Korsakovui – kaip padėkos ir pagarbos ženklas įteikti
laikrodžiai.
Jubiliejinėje šventėje pirmą
kartą pagerbti Juškonių bendruomenės aktyvistai:
„Metų Auksarankiu“ tituluotas

Vygintas Pagrandis, už tai, kad
jo rankose bet kas virsta auksu.
Nominacija „Metų Pareiga“ įteikta Rimvydui Juchnevičiui bei
visai jo komandai už pareigos
jausmą, nepaisant įvairių kliūčių, per savaitę įgyvendinus bendruomenės sumanymą – parko
aikštėje pastačius namuką, kuris
švenčių metu tarnauja kaip scenografija ar net scena, o laisvalaikiu – tiesiog puiki bendrystėn
telkianti pavėsinė.
Už pirmą kartą dalyvavimą
pirmajame tarptautiniame bendruomenių festivalyje ir dainų konkurse ir laimėtą pirmąją vietą nominacija „Metų Debiutas“ įteiktas neseniai susikūrusiam moterų vokaliniam ansambliui „Viola“, vadovaujamam Violetos Michelkevičienės bei jo šauniosioms dainininkėms – Jurgitai Mickuvienei, Rimai Jakubonienei ir Vidai Stašionei.
Už šviesos nešimą bendruomenėje, aktyvų dalyvavimą kultūrinėje veikloje „Metų Šviesuole“ tituluota Nijolė Leonavičienė, o „Metų Bendruomenės siela“ – Rita Kanaporienė – bendruomenės pirmininkės pavaduotoja, seniūnaitė.
Prie šventinių sveikinimų
savo dainomis prisidėjo grupės
„El Fuego“ vaikinai, ugnies šou
artistai ir šmaikščioji Apolionija
Zizirskienė.

Retoriniai klausimai – retoriniai atsakymai?
AKSIOMA. NUOMONĖS
GALI BŪTI DVI: 1.
VALDŽIOS NUOMONĖ. 2.
NETEISINGA NUOMONĖ.

Edmundas Gedvila
Po dviejų paskutinių rajono savivaldybės tarybos posėdžių, įvykusių spalio ir lapkričio pabaigoje, labai daug nemalonių pojūčių – nežinia ką ir
besakyti ar rašyti. Rajono meras E. Sabutis dar kartą parodė savo viršenybę. Išklausius
vienu svarbiu klausimu tarybos narių pastabas ir pageidavimus, jis pareiškė, kad baigėsi retoriniai klausimai – retoriniai atsakymai ir galime balsuoti. Tuo pažemindamas kolegas, tarybos narių motyvuotus pasisakymus, viešai pabrėždamas kas čia karalius.
Raudona linija, kuri nubrėžta per abu posėdžius – tai neatsakingas pinigų taškymas ir
niekuo nepagrįstas, nesąmoningas kainų kėlimas už paslaugas.
Ašarą išspaudė kai kurių
tarybos narių verkšlenimai,
nes jie turi balsuoti už Vyriausybės arba Aplinkos ministerijos priimtus sprendimus, kurie skurdina gyventojus (galbūt net veda į neviltį), nors gyventojai, išrinkdami juos, įpareigojo atstovauti jų interesams, o ne ašaroti ir girtis viešai, kad yra neįgalūs. O atstovauti yra jau nuo Nepriklausomybės pradžios sukurtos
struktūros: meras, administracijos direktorius (nesvarbu, kaip jie atskirais laikotarpiais vadinosi), Seimo nariai,
ministrai, Savivaldybių asociacija, šakinės asociacijos, galų
gale partijos, kurių galvos sėdi
sostinėje ir yra vienaip ar kitaip prie valdžios. Visiems išlaikyti reikalingi pinigai. Pastaruoju metu skambanti dainelė, kad nėra pinigų, neatitinka
tikrovės, nes net mūsų rajono
tarybos nariai kanceliarinėms
išlaidoms gauna po 285 eurus,
plius dar po kelias dešimtis, jei
malonėja ateiti į tarybos arba
komiteto posėdį. Negaila, bet
retas pensininkas, ypač kaimo
vietoje, už visą išdirbtą stažą
vargu ar gauna tokią pensiją.
O ką jau čia bepasakysi apie
Vilniaus arba Kauno išrinktuosius. Be kita ko, iš kai kurių pasisakymų arba amžino tylėjimo ir pritarimo galima susidaryti nuomonę, kad pateikiama
posėdžių medžiaga šiems tarybos nariams tolygi kinų raštui. Ypatingai, manyčiau, tuo
pasižymi dauguma socialdemokratų partijos narių, išrinktų į tarybą. Nebuvo, kad pasakytų prieš arba, neduok dieve,
surizikuotų balsuoti prieš. Tokius jau reikėtų priskirti prie didvyrių. Ko nepasakysi apie kitų
(ne socdemų) partijų išrinktus
tarybos narius. Jų pasisakymai argumentuoti, pagrįsti ne
tik tiesiogine medžiaga, bet ir
kitų šaltinių nagrinėjimu.

ATLIEKŲ BIZNIS
Atliekų sutvarkymo mokesčiai matosi numaus paskuti-

nes kelnes. Mokesčių kėlėjų
už šias paslaugas įvairiausiomis mokesčių formomis apstu.
Taigi, atliekos rūšiuojamos.
Plastikiniai buteliai beveik šimtu procentų grąžinami. Konteineriai stiklui, popieriui ne
tik bendri, bet ir individualūs.
Atliekas rūšiuoja ir Kauno gatvėje įsikūrusi privati bendrovė. Valio. Visi dirba, juda, stengiasi nevežti į miškus, pakeles,
nemėtyti gatvėse, parkeliuose prie daugiabučių, nuosavų
namų. Aplinkos ministerija, Vyriausybė, Seimas ir savivaldybė taip pat „stengiasi“.
Taršos mokestis už atliekų šalinimą sąvartyne 2017
m. nustatytas 3 eurai už toną,
2019-aisiais – jau 21 euras 72
centai už tokį pat kiekį.
Mūsų mylimas meras E.
Sabutis, socialdemokratų partijos Jonavos skyriaus vadovas M. Sinkevičius su savo tarybos nariais nesismulkina. Ir
nors tarybos nario V. Šidlausko, kaip meras vadina, retorinis klausimas, bet logiškas: „Ar
tai nėra skubotas sprendimas,
kuris turi būti priimtas tarybos,
kai Vyriausybė dar nepriėmusi sprendimo dėl taršos mokesčio dydžio. O jeigu mokestis nebus priimtas, gali jis būti
ir pamažintas ar atšauktas, tai
tokiu atveju tarybos sprendimas įpareigos atliekų tvarkytoją vykdyti šį sprendimą, sudarys prielaidą neracionaliai dirbti atliekų tvarkytojui. Ar nėra
skubota?“ (klausta spalio mėnesį).
Tiek spalio mėnesį vykusio
posėdžio metu, tiek lapkričio,
pranešėjai pažadėjo, kad „jeigu kas, kaina bus sumažinta“
(špyga tau nuolankus tautieti –
mano nuomonė). Lapkričio posėdžio metu tas pats socialdemokratas V. Šidlauskas, matyt,
jau buvo perauklėtas ir jo pasisakymai, kaip ir kitų bendrapartiečių, atitiko iškilios Jonavoje partijos generalinę liniją.
Labai aiškiai sprendimo
projekto esmę iliustravo tarybos narys, liberalų sąjūdžiui
atstovaujantis K. Macionis:
„Šiukšlių klausimas praeitais
metais sukėlė daug ginčų, turbūt ir kitame Tarybos posėdyje jų bus. Mano nuomonė yra
tokia, kad sprendimo projekto
1 punkto šiai daliai tikrai nepritariu ir kolegas raginu nepriimti. Pasakysiu kodėl. Vienas dalykas, kaip kolegos užsiminė –
labai keistai skamba, sakykim,
kad tas padidintas taršos mokestis bus tik nuo 2019 metų,
o šiandien jau didinama kaina
įkalkuliuojant mokestį į tarifą
nuo 2018-ųjų. Pavyzdys analogiškas: jei, tarkim, degalinių
tinklai žinotų, kad Vyriausybė pakels akcizo mokestį degalams nuo 2019 metų ir jau
nuo rytojaus pradėtų pardavinėti degalus didesne kaina. Tai
natūralu, kad mes būtume pasipiktinę. Kitas dalykas – mokesčio skaidymas į juridiniams
ir ne juridiniams asmenims. Be
Kauno regiono, turbūt, per visą
Lietuvą nerasi nė vieno kito,
kur būtų šie mokesčiai skaidomi. Jeigu man kas nors logiškai išaiškintų, kuo skiriasi iš-

mesta šiukšlė, tarkim, iš kirpyklos, beje, tris kartus brangesnė juridinio asmens, negu išmesta iš buto, ir įrodytų tuos
loginius argumentus, aš tada
pakeisčiau nuomonę. Bet aš
šiandien negaliu pritarti tokiam
spaudimui. Todėl raginu kolegas balsuoti prieš.“
Tarybos narys, konservatorius V. Venckūnas piktinosi,
kad ankstesniame tarybos posėdyje patvirtinta dvinarė mokesčio tarifo sistema, kai taikoma pastovioji ir kintama dalis, užprogramavo didelę neteisybę. „Įmonės moka nuo turimo ploto. Mokestis imamas
nuo kvadratinio metro. Kitą
mėnesį, kada mes svarstysim
jau UAB „Jonavos paslaugos“
pateikimą dėl mokesčių padidinimo, reikalinga būtų atšaukti ankstesniojo tarybos
posėdžio sprendimą ir svarstyti praktinį klausimą vienareikšmiškai – kad visos įmonės ir individualių namų gyventojai mokėtų už išvežamas
šiukšles nuo jų kiekio. Kitaip
mes nukreipiam ugnį į save,
tokia neteisybė įteisinama ir
dar didesne kaina, tai tikrai
mūsų niekas nesupras. Mes
einam kaip avinėliai parišti ir
nežinom, ką darom, tik pritarinėjam. O kainos augs. Jeigu
dar jos augs 2021 m., tai įmonė, turinti 1 tūkst. kv. m ploto, visą pelną sukiš mokesčiui
už šiukšles, kurių neišveža“, piktinosi V. Venckūnas.
Už sprendimo projektą, kuriame buvo vienas iš punktų
„Dėl atliekų priėmimo ir apdorojimo Kauno regioniniuose sąvartynuose, mechaninio biologinio apdorojimo ir mechaninio
atliekų rūšiavimo įrenginiuose,
žaliųjų atliekų kompostavimo
aikštelėse, didelių gabaritų ir
kitų atliekų surinkimo aikštelėse mokesčio tvirtinimo“, kuriuo
įteisinamas drastiškas mokesčio šuolis, vieningai balsavo
valdančioji dauguma, susilaikė vienintelis konservatorius V.
Venckūnas, prieš tokį sprendimą balsavo konservatorius A.
Dabašinskas, liberalai K. Macionis, R. Osauskas ir R. Zakarauskaitė, Darbo partijai taryboje atstovaujantys A. Batulevičienė ir D. Paulauskas.
Turbūt jonaviečiams ypač
smalsu, kaip balsavo jų išrinktieji lapkričio 30-osios tarybos
posėdyje, kurie patvirtino naujas kainas už atliekų surinkimą, įsigaliosiančias nuo 2018
m. sausio 1 d.
15. Dėl Jonavos rajono
savivaldybės dvinarės įmokos (DVĮ) už komunalinių
atliekų surinkimą iš atliekų
turėtojų ir atliekų tvarkymą
dydžių patvirtinimo
Balsavimo rezultatai: Priimtas.
Už:
A. Meškauskas (socialdemokratas), M. Širvelienė (socialdemokratė), V. Venckūnas
(konservatorius), B. Platkauskienė (socialdemokratė), J. Jokimas (partija „Tvarka ir teisingumas“), E. Andrejevas (socialdemokratas), L. Gailius (socialdemokratas), B. Gailienė
(socialdemokratė), N. Meškauskienė (socialdemokratė),
P. Garbauskas (socialdemokratas), V. Šidlauskas (socialdemokratas), L. Mediekša (so-

cialdemokratas), E. Sabutis
(socialdemokratas), A. Šalaševičius (socialdemokratas), R.
Skuja (socialdemokratas).
Susilaikė:
A. Dabašinskas (konservatorius), K. Macionis (liberalų
sąjūdis), A. Batulevičienė (Darbo partija)
Prieš: A. Gasys (Lietuvos
valstiečių ir žalųjų sąjunga), R.
Osauskas (liberalų sąjūdis).
Taip pat tarybos narių dauguma patenkino UAB „Jonavos paslaugos“ direktoriaus
E. Muloko prašymą padidinti administruojamiems daugiabučiams namams priskirtų teritorijų tvarkymo mokesčio tarifą
ir daugiabučio namo bendrojo naudojimo patalpų valymo
išlaidų tarifą. Abu tarifai nauja
kaina įsigalios nuo ateinančių
metų sausio 1 d.

DAR VIENA AKSIOMA.
SAVI TURI GYVENTI
SOČIAI
Tarybos narius (domino ir
piktino) ir kiti klausimai, susiję su rajono biudžeto pinigais,
kurie perskirstomi kas mėnesį (savivaldybės administracija nemoka planuoti?). Tarybos
narius V. Venckūną, K. Macionį ir kitus papiktino, kad Jonavos kūno kultūros ir sporto centro vadovybė pasikėlė atlyginimus, nelaukę naujojo biudžeto. Tarybos narys V. Venckūnas pasiūlė bent 50 proc. lėšų
patiems užsidirbti. Atrodo, kad
šis svarbus pasiūlymas iš tikrųjų liks, kaip E. Sabutis anksčiau
minėjo, retorinis. Kam sukti galvą, kaip uždirbti pinigų, kada ir
šiaip gera gyventi semiant iš
biudžeto. O Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktorės pavaduotojas L. Gailius
net viešai paklausė, ar šaligatviai daug uždirba pinigų. Nieko sau, logiškas klausimas?
Be kita ko, abu tarybos nariai –
Jonavos kūno kultūros ir sporto centro darbuotojai – direktorės pavaduotojas sportui ir renginiams L. Gailius ir direktorės
pavaduotojas ūkio ir bendriesiems reikalams V. Šidlauskas
– aktyviai dalyvavo svarstant
klausimus, susijusius su Sporto
centru, o meras kaip pirmininkaujantis posėdžiui, jų nenušalino nei nuo svarstymo, nei nuo
balsavimo. Kodėl? Gal būtų trūkę socdemams balsų prastuminėjant finansinius klausimus?
Beje, STT pozicija, kad svarstant klausimus, kuriais suinteresuoti tarybos nariai, pastarieji ne tik turi nedalyvauti balsavime, bet ir nusišalinti nuo jo
svarstymo paliekant posėdžių
salę.
Tarybos narys konservatorius A. Dabašinskas piktinosi,
kad bendrovei „Jonavos autobusai“ skiriama 50 000 eurų
dotacija. Jis priminė, kad įmonė ir taip dotuojama milžiniškomis biudžetinėmis lėšomis. Tarybos narys V. Venckūnas priminė, kad praėjusiame (spalio
mėn.) tarybos posėdyje buvo
pakelta bilietų kaina maršruto Jonava-Kaunas, kuris ir taip
yra pelningas. Jį papiktino,
kad savivaldybė dotuoja daug
maršrutų ir šiandien neaišku,
ar ta dotacija padengia nuostolius, ar ne.
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Man gaila, kad kai kurie tarybos nariai piktinasi, nes visiškai be reikalo. Juk savivaldybės įmonių – UAB „Jonavos
paslaugos“, UAB „Jonavos autobusai“ arba dabar – nuo gruodžio 12-osios ir UAB „Jonavos
vandenys“ – direktoriai E. Mulokas, O. Urbanas, M. Sinkevičius yra socialdemokratai su
savo vedliu priekyje ir turi gyventi sočiai ir nerūpestingai. Ši
našta per gyventojų patiklumą
balsuojant per rinkimus – ilgalaikė ir turinti vietinės valdžios
degradacijos požymių.

BUS TOL, KOL BŪSIME
„VERŠIŲ TAUTA“
Tarybos nariai laužė ietis ir
„Dėl Jonavos rajono savivaldybės strateginio plėtros įgyvendinimo programos 2018-2020
metams patvirtinimo“. Ekonomikos ir verslo plėtros komitete ypač daug pastabų turėjo tarybos narys, naujasis Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Jonavos skyriaus pirmininkas A. Gasys. Dėl jo pretenzijų šiam projektui susirūpino net
socialdemokratų viršūnėlė ir,
matyt, bandys ieškoti priemonių jį sustabdyti.
Strateginis plėtros planas,
skirtas trejų metų laikotarpiui,
tai, manau, dar spėsime jį išnarstyti po kaulelį. Jonavos savivaldybės strategija – nupirkti bet kokią prekę. Buvo kalbų ir siūlymų nupirkti vienam
darželiui „paduškų ir matracų“.
Bet mano manymu, tai tik pirkiniai ir tiek. Nors pas mus visokios smulkmenos ir nesąmonės sureikšminamos. Paprastas, menkavertis pirkinys – jau
strategija. Vagis ne pavogė, o
pasisavino. Biudžetines lėšas
ne išgrobstė, o įsisavino ir t.t.,
ir pan.
Mano giliu įsitikinimu, kol visuomenė bus negyva, tol su ja
darys visi ką nori ir kaip nori.
Kol būsime, kaip sakė šviesios
atminties finansų ministras R.
Sikorskis, „veršių tauta“, taip ir
bus.
Tą patvirtindamas noriu pacituoti buvusio kolegos, Klaipėdos deputatų tarybos pirmininko (1990-1995), rašytojo, dr. V. Čepo mintis: „Prieš
daugiau nei pusę amžiaus indai sukilo prieš britų įvestą
druskos mokestį. Tai buvo taikaus, nesmurtinio pasipriešinimo neteisingai tvarkai aktas
(satjagraha), netrukus suvienijęs visuomenę kovai prieš monopoliją, prieš niekuo nepagrįstas kainas, prieš galingųjų savivalę. Britų imperija per
ganėtinai trumpą laiką prarado Indijoje ne tik rinkas, bet ir
politinę bei karinę galią. Įveikė ne patrankų ugnimi, ne praliedami upes kraujo, bet sutelkę į kumštį bendruomenę, kuri
patikėjo, kad gali, nes yra vieninga, galinga, psichologiškai tvirta ir dėl to neįveikiama
jėga. Tai buvo pirmoji ir kol kas
vienintelė pasaulyje psichologinė revoliucija. Ar mes būsime antri? Ėmę boikotuoti prekybos centrus, „prestižines“
parduotuves, nūnai lupančias
nuo žmonių devintą kailį, įmones, teikiančias nesuvokiamai
brangias paslaugas. Kol apkarpys savo apetitus ir nuleis
kainą iki realios žmonių perkamosios galios.“
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Skaitytojai džiaugiasi, svarsto, siūlo Ar įstatymai pateisina tautos lūkesčius?

Gyvename Kalėdų
laukimu
rimti, prisiliesti prie savo giliausių
vidinių klodų, o adventas ir skirtas vidiniam virsmui.

KŪČIOS – ŠEIMOS ŠVENTĖ

Danutė Abramavičienė
Dar vaikštome po rudens
auksą, dar akis ramina sodri žaluma, o visos mintys ir planai jau
skrenda į baltą, šaltą, spindinčią
žiemos pasaką – Kalėdas. Jau
laukiame brangiausios dovanos,
kai susirinksime visi artimieji ir
susėsime prie jaukaus šiluma alsuojančio savo namų stalo, pasisemsime ramybės, stiprybės,
paramos. Kalėdomis alsuojantys
namai – tai poezija ir muzika, užgaunanti ir širdį, ir jausmus. Lietuva turi gilų dvasinį lobyną, didžiulę dvasinę gyvastį. Ji sekuliari, dvasinga, tikinti. Žmonių proto
ir sielos gelmėse pulsuoja tikėjimas, jis ryškus kaip Betliejaus
žvaigždė, kurios negali užpūsti
jokie žemiški vėjai.

ADVENTO TRADICIJOS

Daugelis advento tradicijų atkeliavę iš žilos senovės. Belaukdami Išganytojo atėjimo, keturias
savaites iki Kalėdų nurimstame,
susikaupiame, susitaikome, atsiprašome, trokštame dalinti gerumą. Adventas – ramybės laikotarpis, metinių darbų užbaigimas,
įvertinimas, apmąstymas. Jaukiai vakarodami susitelkiame gėriui, dosnumui, dalijamės patirtimi, išmintimi, klausomės advento istorijų, pasakojame jas vaikams ir anūkams. Graži tradicija – advento vainikas, jį dedame
garbingoje vietoje, ant stalo, jis
kviečia būti kartu, kalbėtis, dalintis. Jo viduryje įtaisome ir uždegame 4 žvakes, kurios simbolizuoja 4 pasaulio šalis, 4 metų laikus, 4 advento savaites. Advento apeigos, papročiai bei tradicijos labai svarbūs žmonėms, metai iš metų kartojami, perduodami ateities kartoms, neišnykstantys. Tai metas prisiminti tikrąsias,
amžinąsias vertybes, laikas apmąstyti, ką turime keisti, kad kitais metais būtume laimingesni.
Žmonės nori apsivalyti, atsinaujinti, atsikratyti blogų minčių, nuSpalio pabaigoje į „Jonavos garsą“ atskubėjo Jonavoje gerai žinomas kūrėjas Petras Zlatkus, pranešdamas žinią, kad jis sveikas ir gyvas.
Mat, pažįstami ne tik iš Jonavos pradėjo skambinti ir siųsti artimiesiems užuojautos žinutes nuėjus gandui, kad mirė
Zlatkus. Iš tiesų mirė kitas Zlatkus, gyvenantis Jonavoje. Bet
koks sutapimas: bendrapavardžiai Jonas ir Petras gyveno
ne tik tame pačiame mieste,
ne tik tame pačiame Lietavos
gatvės name, bet net ir toje pačioje laiptinėje. Todėl nenuostabu, kad užuojautos pradėjo
plaukti ne tuo adresu.
„Prisikėlęs iš numirusiųjų" Petras šypsodamasis taria
sparnuotąją Marko Tveno sentenciją „Gandai apie mirtį buvo
gerokai perdėti“ ir skaitytojams
siunčia savo naują eilėraštį.

Tą šventą Kūčių vakarą ir vėl,
kaip visada, nuo mažiausiojo iki
seniausiojo susėsime prie stalo, užtiesto balta staltiese. Vidury
statysime kryželį, prie jo išrikiuosime kalėdaičius, kuriuos laužysime ir dalysimės jais. Toks ritualas, tokia šeimos ir giminės bendrystė. Prisimindami, gerbdami ir
ilgėdamiesi išėjusių savųjų artimųjų ir jiems padėsime po lėkštę – toks mūsų krikščioniškas paprotys, mūsų tikėjimas. Tikėjimas
užpildo dvasinę tuštumą, jau seniai įrodyta: tiki žmogus ar netiki, jo širdis visada šaukiasi Dievo. Krikščionybės palikimas –
Kūčios – šventas, tylus, ramus
vakaras, virpinantis jautriausias
sielos stygas, viliojantis burtų pasaulis, iškalbingas, subtilus. Kūčių naktį po žvaigždėm siuvinėtu
dangum, snaigių šokyje branginkim šias nepakartojamas akimirkas, užliekime artimuosius šilumos ir gerumo banga, apsikabinkime. Šiltas apsikabinimas brangesnis už brangiausias dovanas.
Tad dovanokime: savo priešui –
atleidimą, konkurentui – susitaikymą, draugui – širdingumą, varguoliui – dosnumą, vaikui – gerą
pavyzdį.

KALĖDOS –
PRASMINGIAUSIOS
ŠVENTĖS

Gyvenimas skuba, o Kalėdos kantriai, tyliai, lėtai ateina pirmiausia į mūsų širdis ir į mūsų
namus. Kalėdos dar nėra praradusios sakralumo, todėl dvasininkai kiekvienais metais prašo:
nustokime pirkę dovanas, dovanokime vieni kitiems savo gerumą, šilumą, meilę. Tai – nemokama, bet – neįkainojama! Verta atrasti ir patirti tikrąją, krikščioniškąją šv. Kalėdų prasmę – Jėzaus
gimimo paminėjimas, pripildantis kiekvieno širdį meilės ir gerumo artimui, tikro ir nuoširdaus
džiaugsmo išraiška.
Laukiamos,
spindinčios,
kvepiančios Kalėdos tepripildo
mūsų namus jaukumo, šilumos,
romantikos, pažeria bent žiupsnelį ir magijos.

NESAKYK

Petras Zlatkus
Tu nesakyk,
Kad tobulas šis amžius –
Dvasia gerumo
Mirusi seniai.
Landynėse pajacai
Meilę glamžo.
O sąžinę
Sukandžiojo tranai.
Apgaulės liūnas.
Sąmokslo ruletė
Ir vergo krūvis,
Slegiantis pečius...
Palėpės aktorius
Ir karčemos poetas
Svajoja apie
Labdaros barščius.

Feliksa Žentelienė
Tauta nori teisingų įstatymų. Bet jų pasitaiko įvairių:
kartais prieštaringų, net nelogiškų, neišdiskutuotų; naudingų ir žalingų, gerų ir nelabai, skubotų arba uždelstų...
Pavyzdys iš praeities. 1994
m. apsidžiaugėme išgirdę,
kad bus našlių pensijų priedai.
Juk niekada tokių neturėjo nei
mūsų tėvai, nei seneliai. O dabar: „Štai kokių laikų sulaukėm
laisvoj Lietuvoj!!!“ Seimas patvirtino, kad našliams, kurių sutuoktiniai išėjo iš gyvenimo nuo
1995-ųjų sausio mėn. 1 d. bus
mokami priedai prie pensijų.
Vadinasi, jei paskubėjo numirti prieš naujuosius metus, priedų nebus. Argi ne nesąmonė?
Puoliau rašyti straipsnius. Atsirado daugiau bendraminčių...
Buvome pakviesti į R. Janutienės laidą...
Ir, berods, po dvejų metų
Seimas grįžo prie naujo svarstymo ir patvirtino: „Visiems našliams mokėti pusę sutuoktinio
atlyginimo“. Atrodė, kad sprendimas puikus. Tada dar buvo
skaičiuojama pagal tarybinių
laikų atlyginimus. Visų vadovaujančių darbuotojų atlyginimai tuo metu buvo beveik vienodi, dirbantys kenksmingose sąlygose, sudėtingų įrengimų specialistai, gaudavo ir
daugiau. Todėl kai kam nubyrėjo labai geri priedai, o kitiems
– kone nuliniai. Vėl kilo sujudimas dėl neteisingumo. Pasipylė skundai...
Ir vėl po dvejų metų – svarstymas Seime ir nutarta: visiems
našliams mokėti vienodus priedus prie pensijų. O tiems, kurių
sutuoktiniai pataikė numirti į tą
dvejų metų laikotarpį, taip ir liko
tie patys gerieji priedai. Į skundus dėl neteisingumo Seimas
nutarė atsiliepti taip: „Kas duota, neatimsi, bet ir nepridėsi“.
Ar teisingi našlių pensijų
priedai, išlikę iki šių dienų?
Žinoma, kad ne! Neteisingumas labai akivaizdus: juk našlystės priedas – sutuoktinio palikimas! Kodėl į tai neatsižvelgta? Vienas gal triūsė visą gyvenimą, buvo naudingas visuomenei ir šeimai, valstybei, o kitas girtuokliavo, nieko neuždirbo, sutuoktinę (-į) paliko, iš pašalpų gyveno, gal valstybės išlaikomas kalėjime sėdėjo... O
priedas – toks pats!?
Todėl turėtų būti aukščiausia riba: „ne daugiau kaip...“
(juk dabar jau milijonierių yra).
Štai priedai prie pensijų daugiavaikėms mamoms apgalvoti teisingiau: „Užauginusioms
ir gerai išauklėjusioms penkis
ir daugiau vaikų – 40 Eur priedas“. Taip ir našlio pensijai gauti turėtų būti pasitelkiama daugiau žinių apie buvusį sutuoktinį: kas jis toks buvo, kaip dirbo,
kokį priedą uždirbo ar pan.

GYVŪNAI SVARBESNI
UŽ ŽMOGŲ
Atėjo mada daug kalbė-

ti apie meilę gyvūnams, ypač
apie šunis ir kates. Jiems yra
prieglaudos, benamius sugaudo, švarina, auklėja, gydo,
skiepija, maitina... Jiems skiriamos lėšos iš mokesčių mokėtojų pinigų, dar savivaldybės iš gailestingumo priduria...
O kai žmonės guli gatvėse –
niekas negelbėja. Mato vaikai,
jaunimas, turistai.
Anądien vienas „ilsėjosi“
Prezidento gatvės žaliajame
bulvare. Žmonės šalia pastovėjo, pažiūrėjo ir nuėjo: „Girtas“. Kitas „miegojo“ už tilto
„Draugystės“ sodų prieigose.
Paskambino moteris, prisistatė Bronė, prašė, kad parašyčiau, jog prie laiptinės nuolat guli žmogus. Ėjo į Socialinės paramos skyrių, prašė,
kad gelbėtų jį. Atsakė, kad tokie įstatymai, jo tokios teisės
ir toks gyvenimo būdas, ir nieko negali daryti... Tada iškvietė greitąją. Aš irgi kviečiau. Pavasarį, dar buvo šalta, kai viršuje, ant tų stačių tilto laiptų
gulėjo žmogus. Pamaniau gal
miręs, o jei gyvas, tai arba sušals, arba, nuvirtęs žemyn, užsimuš.
Ar ši „pagalba“ tinka gydymo įstaigai – ligoninės priėmimo skyriui? Ką apie tai galvoja
medikai? Kai tokius švarina ir
gydo? Kaip jaučiasi kiti pacientai tarp tokių suskretusių, dvokiančių alkoholiu? Juk prie jų ir
prie kitų ligonių vaikšto tie patys su baltais chalatais. Teko
būti tokioje situacijoje, kai atvežtas „ligonis“ prabudęs gynėsi, blaškėsi... Nuoširdžiai
man pagailo medikų. Juk aišku, kad alkoholikų švarinimui ir
blaivinimui turėtų būti tam pritaikytos įstaigos.
Kaip jaučiasi šeimos, ką
mato vaikai, kai svyruodamas
dar šiaip taip parrioglina į namus, griūva ant grindų ar į patalą. Juk po to kai kuriems iš
jų užeina baltoji karštinė. Teko
matyti, kai toks grasindamas
su kirviu lakstė aplink namą,
kitas atėjęs maldavo nors
gurkšnelio. „Gelbėk, neištversiu... man galas“. Tokia protinė
būsena prilygsta beprotystei.
Apie kokias teises tada kalbamės? Kodėl tiems, kuriems gydytojų pripažinta tam tikra protinė negalia, kai užeina agresyvumas, kviečiama policija,
kad surakintų, ir greitoji, kuri
išveža į specialiąją gydymo įstaigą?
Ar žmogaus teisė gulėti ant
grindinio prie bažnyčios laiptų
ar turgavietės prieigų? Ar gailestingumas ant patiesto skuduro numesti centai? Juos reikia pakelti, gydyti, protinti, padėti sugrįžti į gyvenimą... Kur
tos gydymo įstaigos, prieglaudos, įstatymai?

VIENUS MYLIME, KITUS
KANKINAME
Išpopuliarėjo meilė šunims.
Daugiau naminių gyvūnų ištuštėjusiose sodybose beveik nebeliko. Girdžiu pokalbius: „ Kodėl dar vaikelio neauginate?“
Gan dažnas atsakymas: „Geriau šuniuką nusipirksime“. Vėliau pamato, kad juo irgi reikia
rūpintis: šerti, vedžioti, šukuoti... Kur dar pritaikyti šampūnai, kirpyklos, maudyklės, ekskrementų rinkimas..? Kai ateina ruduo ir tamsios naktys,

kas ten graibys sniege ar purve? Taip ir lieka namų užkampiuose. Kodėl žmonės nepoilsiauja pliaže prie Neries, Palangos pušynuose kaip kadais? Nes nežino ant ko pasities? Užtektinai ir dvikojų draugų krūvelių... Nuo kito sezono
poilsiaujantiems su keturkojais šeimos nariais Palangoje
– atskiras pliažas. Gal ir tupyklą jiems įrengs, negi iš smėlio
„dovanas“ rinks? Galės maudytis su savo mylimaisiais...
Sąvoka „gyvūnai“ apima
visą gyvūniją. Kažkodėl mintyse tik šunys, na, ir kiti smulkūs
gyvūnėliai. Kiek įstatymų Seimas prikūrė jų apsaugai ir gerovei? Pagal juos: „Savivaldybės turi kontroliuoti, kaip vykdoma gyvūnų priežiūra pagal
rūšį, amžių, fiziologiją ir elgseną atitinkamomis sąlygomis,
užtikrinant, kad nebūtų varžoma jų laisvė, keliamas nepatogumo jausmas ir kančia...“.
Savivaldybė patvirtino šias taisykles... Ir dar, „...kad būda turi
būti pritaikyta pagal šuns dydį,
kad galėtų lengvai apsisukti,
atsigulti, kad būtų patogi poilsio vieta, apsauga“ ir t.t.
Tad kodėl vieną naminių gyvūnų rūšį taip mylime, o kitą –
taip žiauriai kankiname? Iš atminties išplaukia vaizdai, kai
karvės atrajodavo saulės glostomose vaistažolių pievose,
sodybose giedojo gaidžiai, gagendavo žąsys, antys, kalakutai išskleisdavo skėčius. Pasklisdavo vištienos sultinių
kvapai... Dabar nesuprasi, ką
valgai – medieną ar vištieną.
Todėl net bloga matyti įkalintas karves, kiaules, vištas...
Jos paverstos pramoninių mašinų robotais, dirbtinio ėdalo perdirbėjais, gali tik galvas
iškišti pro grotas, kad paėstų ar palestų. Ar gali apsisukti? Ne. Vietos tik tiek, kad tilptų
atsigulti.., ir užpakaliai turi būti
vienoj linijoj... – prijungti prie
techninės įrangos. Tai apie kokių gyvūnų patogumus kalba
įstatymai? Tik apie sužmogintų šunų? Pamačius tų gyvūninių „gamyklų“ vaizdus nesinori
nei to pieno, nei tų kiaušinių...
Neseniai rodė vieno paukštyno
vištas: plunksnos išbyrėjusios,
parazitais apėjusios, įspraustos į siaurus narvus... Ar tai ne
gyvūnų kankinimas?
Įstatymai išnaikino kaimų
sodybas su paukščių būriais
ir keliais galvijais prie namų.
Pervažiuok Lietuvą skersai išilgai (teko šią vasarą pakeliauti), retai pamatysi ankstesnįjį vaizdą: arba įrengtos poilsiavietės, arba užkalti langai. Viską sunaikino nepamatuotos reformos, kaimų žmones išvarydamos į bedarbystę ir užsienius. Daug kur žemes pasiglemžė stambieji žemvaldžiai.
Turgaviečių smulkieji prekeiviai irgi prognozuoja, kad po
metų dvejų juos nugalės didieji
prekybos centrai, ir jie taps bedarbiais.

Advokato Lino Mažono
iš Kauno
Teisinės paslaugos
Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a.,
Jonava.
Išspręsime
Jūsų problemas
Tel. 8 672 34241

Brangūs chemikai!

Sveikata ir grožis
Organizmo išvalymas per Adventą –
sveikesni ir lengvesni Naujieji metai
Pataria provizorė
Vida Jokimienė
Šv. Kalėdų laukiame visi, tačiau sunkumo jausmo persivalgius pasiilgstame mažiau. Prasidėjus Adventui – rimties ir susikaupimo metui, sustokime ir
įsiklausykime į savo organizmo
poreikius. Neveltui šis mėnuo
skirtas išsivalymui: tiek dvasiniam, tiek fiziniam.
Per metus organizme prikauptos nuosėdos – šlakai –
gali tapti ir ligų priežastimi. Siekiant jų išvengti, vartojami antidiskraziniai (šlakų valomieji)
vaistai.
Dažniausiai naudojami vaistingieji augalai – paprastoji
kiaulpienė, didžioji dilgėlė, karpuotasis beržas ir kt.
Jonavos gamybinėje vaistinėje nuo seno gaminama visiems gerai žinoma profilaktinė
arbata. Į šią vaistingųjų augalų arbatą sudėti visiems mums
gerai pažįstami vaistingieji augalai, kurie galbūt visai netoli
mūsų namų ir auga. Šie vaistingieji augalai skirtingomis dozėmis ir skirtingomis veikliosiomis
medžiagomis sudaro gana pla-

tų gydymo efektą.
Profilaktinė arbata, kurios
sudėtis žinoma buvo jau pokario laikotarpiu, daug ką išgelbėjo nuo mirties. Tuo mes įsitikinę
ir šiandien. Ši vaistažolių arbata vartojama ir esant podagrai,
reumatinėms ligoms, stiprina ir
valo organizmą.
Daugelis vaistinės lankytojų perka profilaktinę arbatą kasdieniniam vartojimui. Manome,
kad jie neklysta, nes valgome
nesilaikydami rėžimo, taisyklių,
geriame tonizuojančius, energinius gėrimus, valgome greitąjį maistą.
Paskaičiuota, kad žmogus
per 15 metų suvartoja iki 12
tonų įvairių maisto produktų (2

kg per parą). Nuo to, kokios būklės yra mūsų „virtuvė“, priklauso ir mūsų sveikata. Mes ne visada turime galimybių aprūpinti savo „virtuvę“ visais būtinais ir
nekenksmingais produktais.
Mūsų senoliai iš savo surinktų žemuogių, aviečių, mėlynių ir kitų žinomų įvairiausių žolelių pastoviai virdavo arbatas.
Jų pasakojimai, kaip šios arbatos padėjo jiems išgyventi tais
sunkiais laikais, kada siautė šiltinės epidemija, skarlatina ir kitos ligos. Profilaktinė arbata,
kurią gėrė su aukščiausios rūšies medumi, apsaugojo juos
nuo įvairių ligų.
Arbatą galima gerti su nedidelėmis, vienos savaitės, pertraukomis.
Dabartiniu laiku šią arbatą
patartina gerti visiems, nes joje
yra daug vaistažolių varančių iš
organizmo radionuklidus.
Pasikliaukime senolių išmintimi ir patirtimi. Tai, kas seniai
vartota ir duoda gerų rezultatų,
suteiks ir dabar pagalbą mūsų
užterštam organizmui.
Gražaus visiems švenčių
laukimo! Būti sveikais Jums linki „Jonavos vaistinė“!

Netradicinė medicina
„Kažkuriame iš laikraščių
skaičiau skelbimą apie Reiki, kad tai senovinis gydymo
metodas energijomis. Girdėjau ir tai, kad tokiu gydymu
užsiima jonavietis. Ne mane
vieną domina, kas tai per gydymas?“, – teiraujasi „Jonavos garso“ skaitytoja

KAS YRA REIKI?
Komentuoja
tradicinio Reiki metodo žinovas jonavietis Kęstutis Miliukas, ketvirtosios (aukščiausiosios) pakopos (Shinpiden) meistras –
mokytojas, atliekantis Reiki
metodu gydymo seansus ir
vedantis visų pakopų mokymo seminarus.
Reiki – tai labai senas ir
efektyvus, veiksmingas ir visiškai saugus gydymo rankomis būdas. Jis užgimė Tibete,
iš kur paplito senovės Egipte,
Graikijoje, Indijoje, Kinijoje ir
Japonijoje. Praėjusio amžiaus
pradžioje šį metodą pradėjo
taikyti ir atvėrė Vakarams japonas Mikao Usui. 19 šimtmečio viduryje jis vadovavo Došijos Kijoto universitetui Japonijoje, puikiai išmanė apie krikščionybę ir budizmą. Sykį studentų paklaustas, kodėl žmo-

KAUNO G.4
DIENINĖS IR
NAKTINĖS
UŽUOLAIDOS

gus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, negali gydyti savęs ir
kitų, kaip gydė Jėzus ir Buda,
Usui negebėjo atsakyti į klausimą, tad liovėsi mokęs. Anais
laikais buvo priimta, kad mokytojas, negalįs atsakyti į mokinio klausimą, privalėjo liautis mokyti iki tol, kol ras atsakymą. Po ilgų ieškojimų, senovinių raštų skaitymo, meditacijų,
jis surado atsakymą ir atskleidė pasauliui slaptas žinias, pavadindamas tai Reiki.
Dabar žmonės gali susipažinti su Reiki gydymo seanso
nauda, išbandyti jį ir netgi pačiam tapti Reiki gydovu. Mokytojas perduoda Reiki energiją iš savo rankų į mokinio rankas, išmoko, kaip ja naudotis.
Po įšventinimo mokinys tampa
Reiki kanalu ir jau gali gydyti.
Reiki nėra religija. Ši energija yra daug senesnė už bet
kokią religiją ar filosofiją. Reiki
mokymai dalijami į 3 pakopas.
Pirmojoje pakopoje jau pats suderinimas gydo gaunančiojo
Reiki fizinio lygmens ligas.
Mano vyriausiam mokiniui
neseniai sukako 90 metų. Jam
puikiai sekasi, pagerėjo sveikata, nuotaika. Vaikai irgi gali gauti Reiki suderinimus, bet turi dalyvauti bent vienas iš tėvų.
Hieroglifo Rei prasmė yra
„meilė“, „dvasia“, „spindulys“.
Ki – universali Visatos energija,
visa ko Visatos šaltinis.
Reiki energijos veikimo re-

romanetės
širmos
austrijietės
lovatiesės
Kliento pageidavimu
pasiuvame pagal
pasirinktą modelį

zultatai: gijimo proceso suaktyvinimas; kūno valymas, toksinų
šalinimas; ligos priežasčių šalinimas; santykių gerinimas, harmonizavimas; energijos pratekėjimo pagerinimas, nuovargio,
įtampos, streso pašalinimas.
Reiki seansas panašus į
masažo, tik gydymas vyksta
siunčiant energiją iš rankų delnų. Pacientas iš Reiki meistro
rankų gali jausti sklindančią šilumą, šaltį, dilgčiojimą ar įvairius virpesius. Seansas vyksta
apie 1 valandą. Efektui pasiekti reikia atlikti nuo 5 iki 10 seansų, pageidautina be pertraukų.
Būtina sąlyga – per visą gydymo laikotarpį ir 3 dienas iki jo –
negalima vartoti jokio alkoholio.
Reiki tai išbandytas, veiksmingas ir turintis tik teigiamą
poveikį senovinis gydymo metodas, tinkantis įvairaus amžiaus žmonėms.
Reiki, kaip oficialus gydymo
būdas, pripažintas JAV, Kanadoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir kt. Įteisinimo klausimas jau
sprendžiamas ir Lietuvoje.
Reiki – senovinio gydymo
metodas energijomis
GYDO sveikatos sutrikimus
(net ir labai sunkius)
PAGREITINA gijimą po operacijų, kaulų lūžių, švitinimo.
ATSTATO jėgas, suteikia
energijos.
Tel. 8 657 86680, Kęstutis
Miliukas.

Tel. 8 695 63396.
Dirbame: I-V 10-18
VI 9 – 14
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Bėgo, nubėgo metai tekini,
Neliko kelio, nė žymių,
Tarytum gūsiai vėjo genami
Virš neišsenkančių versmių.
Skubėjo, skriejo dideliu greičiu,
Lyg besivydami kažką.
Ir nesugrįš, gerai jaučiu,
Kuomet pamoji jiems ranka.
Saulėlydžiai juos palydėjo,
Metus, kurie negrįš,
Kurie taip bėgo ir skubėjo,
Palikę atviras duris.
Nenusiminkim, – dienos ūkanotos,
Gal širdį slegia ilgesys.
Ateis pavasaris, pražys alyvos,
Ramunės žiedas „myliu“ pasakys...
...visada malonu prisiminti kažkada...
Kažkada žaliavusį rūtų darželį, dangaus žydrynę ir brėkštančius rytus...
Šiandieną džiaugiamės, kad galime pabūti kartu ir su malonumu prisiminti taip greitai ir negailestingai prabėgusius metus, nepakartojamai nuostabiame tuometiniame „Azote“.
Sveikatos, tikros ir nedūžtančios laimės linkiu jums, Chemikų
klubo komiteto nariams ir visiems buvusiems chemikams.
Gražių ir prasmingų švenčių Jums –
Chemikų klubo narė Marytė Autukienė

Optikos salonas

SONINETA

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

Pačios didžiausios metų nuolaidos
visoms prekėms jau prasidėjo!
Pirmadieniai – senjorų diena.
Kiti remia TV laidas, o mes paremsime Jus!
Nepamirškite, kad geriausia šventinė dovana – optikos
dovanų kuponas
Gydytojo kabinete:
Dėmesio! Ketvirtadieniais jus konsultuos profesorius Alvydas Paunksnis.
● Visa akių diagnostika
● Akies dugno detalus tyrimas
● Skaitmeninė akies dugno fotografija
(pageidaujant su aprašu)
● Amžinės geltonosios dėmės degeneracijos diagnostika
● Bekontaktis akispūdžio matavimas
● Konsultacija dėl glaukomos ir kataraktos.
Išsamesnė informacija tel.: 53021; 8 656 09224.
Akinių meistras dirba II-IV 16-18 val.
Akinių gamybos laboratorija ▪ skubi akinių gamyba ▪ akinių
parinkimas vaikams ir suaugusiems ▪ akinių remontas.

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
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UAB „Joneda“ 21-erių metų darbo patirtis nekilnojamojo
turto srityje leidžia kiekvienam klientui pateikti kvalifikuotą ir
detalų nekilnojamojo turto objekto pardavimo planą. Kviečiame susipažinti su mūsų darbo metodika.

Dėl nekilnojamojo
turto kreiptis
Jūratė
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

JŪSŲ NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTO
PARDAVIMO PLANAS

Rinkos kainos analizė
 Padarysime rinkos analizę
 Pateiksime konkuruojančių objektų apžvalgą
 Pakonsultuosime dėl objekto kainos

Objekto pateikimas
 Apžiūrėsime ir kokybiškai nufotografuosime jūsų nekilnojamojo turto objektą
 Išryškinsime visus objekto privalumus, kas padės pritraukti
daugiau pirkėjų ir gauti didžiausią kainą
 Suteiksime konsultaciją, kaip pateikti objektą potencialiems
klientams
 Reklamuosime populiariausiuose NT skelbimų portaluose
(aruodas.lt, skelbiu.lt, alio.lt ir kt.), savo internetiniame portale joneda.lt ir „Facebook“
 Reklamuosime savo 10 000 egz. tiražu leidžiamame laikraštyje „Jonavos garsas“ ir kitose Jonavos r. žiniasklaidos priemonėse
Pardavimo procesas
 Informuosime pirkėjus, esančius „Jonedos“ pirkėjų registre
 Investuosime į pirkėjų paiešką ir atliksime darbą už jus
 Informuosime apie jūsų objekto pardavimo eigą, potencialius
pirkėjus ir jų pasiūlymus
Darbas su pirkėjais
 Dalyvausime būsto apžiūroje su potencialiais pirkėjais
 Jeigu potencialūs pirkėjai pageidaus, atvešime juos į apžiūrimo objekto vietą
 Sutaupysime jums laiko atrinkdami motyvuotus pirkėjus
 Sudarysime galimybę dėl galutinės kainos derėtis objekto
pardavėjui ir pirkėjui, jei reikės – atstovausime pardavėją derybose
 Nukreipsime pirkėjus konsultuotis pas paskolų brokerius
(mūsų partneriai Luminor banke „Jonedos“ klientams teikia paskolas su palankiomis specialiomis sąlygomis)
 Išspręsime kitus pirkėjui kilusius klausimus
 Organizuosime būsto turto vertinimo ataskaitą
Sandorio užbaigimas
 Paruošime preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį
 Suorganizuosime notarinės pirkimo-pardavimo sutarties paruošimą
 Suorganizuosime konsultacijas su mūsų partneriais (teisininkai, finansininkai, notarai, turto vertintojai, matininkai ir kt.)
 Pateiksime visus sandoriui reikalingus dokumentus notarui
 Dalyvausime notariniame sandorio įforminime
 Pateiksime reikalingų pažymų sąrašą ir padėsime jas gauti
 Suorganizuosime būsto energetinio naudingumo pažymą
 Suorganizuosime kadastrinius matavimus su matininkais
 Suorganizuosime trečiųjų šalių sutikimus/ leidimus (kaimynai, bendrasavininkai, bankai, antstoliai, Vaiko teisių apsaugos
skyrius, teismas ar kt.)
 Užtikrinsime saugų sandorio registravimą ir atsiskaitymą
Siūlome jums visą paslaugų paketą palankiomis kainomis!
Jūsų objektai + mūsų sukaupta patirtis = sąžininga partnerystė
„Joneda“ – visada arčiau jūsų!
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. Kodinė
laiptinės spyna. Kaina 12600 Eur. Tel.
8-655 54404
Chemikų g. blok. 5 a. namas, V a. Laiptinėje sudėti plastikiniai langai, lauko
durys su kodu. Bendr. buto pl. 35,84
kv. m, kamb. pl. 17,11 kv. m, virt. pl.
9,21 kv. m, korid. pl. 6,38 kv. m, vonios
pl. 2,13 kv. m, WC pl. 1,01 kv. m. Plastikiniai langai, šarvuotosios durys, aliuminio konstrukcija įstiklintas balkonas. Parduodama su baldais ir buitine
technika (šaldytuvas, viryklė, skalbimo
mašina, televizorius). Butas šviesus ir
šiltas. Šalia „Norfa“ ir kitos parduotuvės, mokyklos, darželis. Kaina 12000
Eur. Tel. 8-655 54404
Kauno g. 5, mūr. 5 a. namas, IV a. Ben-

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

dr. pl. 25,37 m²: kambario pl. 13,67 m²,
virtuvės pl. 5,18 m², koridoriaus pl. 3,28
m², vonios kambario pl. 3,24 m². Butui
priklauso 6,39 m² rūsio patalpa. Labai
maži mokesčiai už šildymą. Butą reikia
remontuoti. Puiki galimybė įsirengti
ekonomišką būstą miesto centre pagal savo poreikius. Tvarkinga laiptinė,
kodinė laiptinės durų spyna. Namas
renovuotas, už renovaciją sumokėta.
Šalia bažnyčia, upė, tiltas, mokykla.
Kaina 10000 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 11800 Eur. ATPIGO!
Tel. 8-655 54404
Lietavos g. blok. 5 a. namas V a. Erdvus

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ
METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.
DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys
Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601
17935, (8-349) 50005

Joneda
Darbo
laikas:

I – IV 8 – 17 val.
V 8 – 16 val.

El. p. nt@joneda.lt
Konsultacijos,
patarimai, palydos į
objektų apžiūras –
NEMOKAMAI
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
2 KAMB.
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. 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 14500
Eur. ATPIGO! GALIMA PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI! Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
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
NAMAI
Čičinų k., Jonavos r. parduodamas
įrengtas namas. Bendr. pl. 87,9 m². 3
kambariai, mansardoje galima įsirengti dar 2 kambarius. Virtuvės pl. 11,42
m²; kambarių pl.: 19,01 m², 11,56 m² ir
10,81 m². Plastikiniai langai, šarvuotosios durys, pakeistas stogas, naujas
vamzdynas. Namas apmūrytas, šiltas,
naujas elektros įvadas. Parduodama
su baldais ir buitine technika: virtuvės
komplektas, viryklė, šaldytuvas, stalas su kėdėmis, prieškambario spinta, miegamojo baldai, sofa-lova ir kt.
Vonios kambaryje: dušo kabina, WC,
bidė, praustuvė. Vietinė kanalizacija,
kaimo vandentiekis. Vandenį šildo
boileris ir katilas. 37 a namų valdos
aptvertas žemės sklypas. Išpuoselėta
aplinka: vaismedžiai, vaiskrūmiai, de-

Statome namus.
Dengiame stogus.

Šiltiname namus vata.
Atliekame ir kitus įvairius
statybos darbus.

Tel. 8 656 42293

koratyviniai augalai, dirbamos žemės
plotas, šiltnamis. Ūkinis pastatas. Apie
7 km nuo Jonavos m. centro, geras susisiekimas su Kaunu, Kėdainiais. Kaina 60000 Eur. Tel. 8-655 54404
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

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
„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. 8-655 54404
Žeimių mstl. parduodamas mūr. na-

Kai stengiesi atlikti darbą nepriekaištingai, būni įvertintas. Norime pasidalinti keliais klientų atsiliepimais apie
mūsų teikiamas paslaugas:
Ne kartą man teko girdėti gerų atsiliepimų apie „Jonedos“
vadybininkę Jūratę Prokopaitę. Būdama jos kliente tuo įsitikinau, kad Jūratė tikrai puikiai sugeba atlikti darbą, susijusį su
nekilnojamojo turto pirkimu ir pardavimu, dokumentų parengimu sandoriui ir kt. paslaugų tvarkymu. Malonu bendrauti su šia
mergina, kuri neabejotinai mėgsta savo darbą, sugeba padėti
žmogui nupirkti ar parduoti nekilnojamąjį turtą, sklandžiai ir profesionaliai tai daro, suteikia reikalingos informacijos visais iškilusiais klausimais. Linkiu ir toliau nekilnojamojo turto tvarkybos paslaugų vadybininkei Jūratei Prokopaitei dirbti nuoširdžiai
ir atsakingai, teikiant pagalbą žmonėms, nutarusiems pirkti ar
parduoti nekilnojamąjį turtą. Gerb. Vadybininkės Jūratės klientė Zofija.
Dėkoju „Jonedos“ vadybininkei Jūratei Prokopaitei už pagalbą įgyvendinant savo tikslus. Dėkoju už aukšto lygio paslaugų
kokybę ir malonų aptarnavimą. Laima Šermukšnienė
Ačiū jums už viską, jūs maloni, darbšti ir linkiu daug laimės asmeniniame gyvenime bei kopiant karjeros laiptais. Deimantė B.
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
„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 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 papildomi 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
Ragožių k., Jonavos raj. Dviejų aukštų
mūrinis namas su garažu, ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a žemės sklypas. Namo

mas. 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 42000 Eur. ATPIGO! 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
Varpių k., Šveicarijos sen. 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.
8-655 54404
SODAI
„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
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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
„Pušyno“ b-je, Beržyno g. Šveicarijos sen.,
Gulbiniškių k. 9,6 a žemės sklypas, sodo
namas su mansarda (bendr. pl. 41,23 m²).
Yra balkonas ir rūsys. Plastikiniai langai,
laminuotosios grindys, sienos dažytos,
atlikti kadastriniai sklypo matavimai. Geriamas vanduo: šulinys rūsyje, šulinys lauke ir
šaltinis. Graži vieta, sklypas kraštinis, šalia
sklypo teka upelis. Kaina 20000 Eur. Tel.
8-655 54404
„Sankryžos“ b-je, Paupės k., Jonavos r.
(medinis namelis, atlikti geodeziniai mata-

vimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur.
Tel. 8-655 54404
„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
„Užuovėjos“ b-je, 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

JONAVOS KRAŠTO
MUZIEJAUS VEIKLA
GRUODŽIO MĖNESĮ
PARODOS

Iki 13 d. Tautodailininkės –
meno kūrėjos Eglės Pečiurienės
riešinių paroda „Suvertas laikas“ (Dailės skyriuje).
Nuo 14 d. iki sausio 10 d.
Gintauto Gavenavičiaus nemintų linų skulptūrų paroda
„Lino mūka“ (Dailės skyriuje).

RENGINIAI

14 d. 17.30 val. Adventinis
vakaras „Tamsiąją naktelę ugnelė žibėjo“ su modernaus folkloro
grupe „Aisva“ (Dailės skyriuje).

EDUKACIJA

12 d. 16 val. Kūrybinės dirbtuvės suaugusiems: „Dekoratyviniai dirbiniai iš šiaudo: paukšteliai,
angeliukai, žvaigždutės“. Dirbtuvių vadovė: sertifikuotų tautinio
paveldo produktų tradicinė amatininkė Julija Šlajienė. Būtina registracija tel. (8 349) 53388.
Visą mėnesį edukaciniai užsiėmimai moksleiviams, suaugusiems:
„Saulėgrįžos belaukiant: tamsiausių naktų paslaptys“; „Bičių
šeima. Bitės Kūčių papročiuose“; „Šiaudiniai sodai tradicinėje ir
šiuolaikinėje kultūroje“.
Kūrybinės dirbtuvės moksleiviams, suaugusiems:
„Žvakių liejimas pylimo būdu“;
„Iš auksinio šiaudo: žaislai eglutei“; „Lininių dovanų maišelių dekoravimas“.
Būtina registracija tel. (8 349)
53388.
Visą mėnesį edukaciniai užsiėmimai moksleiviams: „Advento
laikotarpio papročiai ir tradicijos“;
„Parsinešk Kalėdas į namus“. Būtina registracija tel. (8 349) 51446.
Daugiau informacijos
www.jonavosmuziejus.lt

KVIEČIA JONAVOS VIEŠOJI
BIBLIOTEKA

11 d. 17 val. – kviečiame į
Knygos klubo susitikimą su poetu, prozininku, dramaturgu, režisieriumi ir aktoriumi Alvydu Šlepiku.

„TU ATEIK Į PASIMATYMĄ“

Auksinės Benjamino Gorbulskio dainos
„Tu ateik į pasimatymą“ – šia legendine Benjamino Gorbulskio dainos eilute į nepaprastai šiltą, jaukų pasirodymą kviečia auksiniai balsai – Evelina Sašenko ir Liudas Mikalauskas, drauge su pučiamųjų instrumentų sekstetu „Brass bravo“. Puikiai žinomas dainas – „Mėlynaki Nemunėli“, „Ant senos palangės“, „Oi, motinėle“ ir kitas – solistai papildys nuotaikingais pasakojimais iš kompozitoriaus gyvenimo. Anekdotai ir
sparnuotos frazės, dėl kurių B. Gorbulskis buvo ne mažiau žinomas nei dėl savo kūrybos, privers nusišypsoti ir bent vienam
vakarui nusikelti į dar visai ne senus, nuotaikingos ir romantiškos muzikos laikus.
Kviečiame visus į nuotaikingą koncertą Jonavos kultūros centre gruodžio 9 d. 14 val.
Bilietai (9 – 11 Eur ) parduodami teatro kasoje arba ticketmarket.lt

Man labai skauda už talentingų kultūros šviesulių
pažeminimą
Atkelta iš 1 psl.

NAUJAMETINIS ANSAMBLIO „LIETUVA“ KONCERTAS
Gruodžio 29 d. 18 val. Jonavos kultūros centre

Valstybinis dainų ir šokių ansamblis „Lietuva“ kviečia visus
Jonavos gyventojus ir miesto svečius kartu pasitikti Naujuosius
Metus! Šia proga ansamblis paruošė nuotaikingą Naujametinę programą, supintą iš gražiausių mūsų „Aukso fondo“ perlų ir
smagiausių kūrinių iš mūsų naujų spektaklių. Šventinio koncerto vedėjas – Vytenis Pauliukaitis.
Žiūrovams bus labai smagu išgirsti taip mylimas ir seniai girdėtas Danieliaus Dolskio dainas „Aš myliu vasaros rugiagėles“
ir „Su armonika į Braziliją“, šiuolaikinės muzikos gerbėjai galės
pasimėgauti dainų popuri iš grupių „Antis“, „Fojė“, „Ten Walls“ ir
kitų gerai žinomų atlikėjų repertuaro. Ir kokie gi Nauji metai be
„Užstalės dainos“ (Pakelkime taurę linksmybių) iš G. Verdi operos „Traviata“?
Visiems pasiilgusiems klasikinių liaudies šokių atliksime populiariausią mūsų repertuare vestuvinių šokių siuitą, kuri buvo
atlikta ansamblio 75 - mečio jubiliejinėje programoje, o vėliau ir
Dainų šventės ansamblių vakare. Žiūrovus tikrai prajuokins vaidybinis šokis „Trys mergelės“, o šiuolaikinis „Klumpakojo“ variantas kažkodėl nelabai patiks vakaro šeimininkui Vyteniui...
Netikėtos dovanos žiūrovams ir daug daugiau šventinėje
ansamblio „Lietuva“ programoje, dovanojančioje gerą nuotaiką
Naujųjų Metų belaukiantiems!
Bilietų kaina 8 – 10 Eur
Bilietus galima įsigyti kultūros centro kasoje bei
www.bilietai.lt

vieno iš dvylikos postkomunistinės organizacijos nario, priėmusio kultūros naikinimo Jonavoje sprendimą, bet pažįstu tuos
žmones, kurie vedė mėgėjų teatrą į aukštumas, kurie kovojo už
tai, kad Jonavoje rastųsi krašto
muziejus, kuriame saugoma Jonavos rajono kūrimosi istorija,
tautodailininkų darbai, bendruomenės, kolektyvų gyvenimo metraščiai. Kiek puikių renginių. Ir
štai žmonės, nuoširdžiai puoselėję savo tvirtovę, kažkokio veikėjo žiauriai pažeminami – gauna atleidimo lapelius.
Ar praėjus po nepriklausomybės atgavimo 27 metams, su
džiaugsmo ašaromis išsivadavus nuo KP – viena partija, viena tiesa – mes Jonavoje vėl sugrįžome į buvusią kompaniją.
Dar 1984-aisiais, kai gamybinio susivienijimo „Azotas“ choras gavo galimybę išvykti koncertinei kelionei į Šiaurės Korėją
– man buvo pavesta sukurti planą, kaip pagal komunistines normas paruošime kolektyvą. Nuo
pavasario iki lapkričio mėnesio
reikėjo pravesti „auklėjimo“ pamokas pagal sudarytą grafiką.
Ir ką gi? „Pavyko“. Užsienio reikalų ministerija iš 42 kandidatų

neišbraukė nė vieno. Vadovavo
mūsų delegacijai Jonavos KP II
sekretorius – geras žmogus, tik
buvo labai liūdnas, kad nespės
grįžti į Lenino paminklo Jonavoje atidarymą, kur turėjo dalyvauti dideli vadai. Sukosi laiko ratas
– Lenino paminklo Jonavos centre nebeliko...
Choras buvo tuo metu stipriausias meno saviveiklos kolektyvas Jonavoje ir rajone ir
rajonų centrų kategorijoje Lietuvoje. „Azotas“ pastatė Kultūros centro rūmus, įrengė choro studiją, bet 1996-aisiais –
įmonės privatizacija. Sukauptą
savo kraitį paprašėme, kad priimtų Krašto muziejus. Mes neišsisklaidėme, glaudėmės net vaikų darželio patalpose ar muzikos mokyklos palėpėse. Išlikome. Kai įmonė už 1 Lt padovanojo Kultūros centro rūmus savivaldybei, grįžome į savo studiją.
Keitėsi Kultūros centro vadovai
– išgyvenome įvairių peripetijų.
Skaudžiai išgyvenome, kai Mažojoje salėje buvo įrengtas restoranas... Be galo daug galima
būtų išvardinti patirtų nuoskau-

dų – ir vis per tą lobizmą.
Galbūt naujasis direktorius,
atėjęs vadovauti „kultūrai“ turi
verslo planą – samdyti atvažiuojančius atlikėjus, kaip elgėsi didysis kultūrininkas G. Kėvišas.
Gal jonaviečiams labai patinka savojo teatro pastatyti spektakliai? Ir bilieto kaina tik simbolinė. Kiek teko matyti, nuostabi
pažįstamų aktorių vaidyba.
Norintiems dalyvauti kultūrinėje veikloje pagal pomėgius
Jonavos gyventojams buvo sumanytas 5 eurų mokestis.
Taigi, norisi klausti dar ir dar?
Ar „Azoto“, kuriame tuo metu dirbo didžioji dalis jonaviečių, lėšomis pastatytas Kultūros centras
yra privati nomenklatūros nuosavybė? Kokia gėda! Tai Jūsų,
ponai, rūpestis už algą, kurią
gaunate iš mokesčių mokėtojų
pinigų, kaip išlaikyti visuomeninės paskirties pastatą.
Atsiprašau. Kadangi daugiau
kaip tris dešimtmečius dalyvavau chorinės veiklos gyvenime,
man labai skauda už talentingų
kultūros šviesulių pažeminimą.
Gražina Daugirdienė

Parduodu pianiną. Kaina 200 Eur.
Tel. 8 610 87190
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J.Ralio g. 3, Jonava
8 349 61133

Mindaugo g. 11A, Kėdainiai
8 347 71057

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.

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.

PARDUOTUVĖ-KOMISAS
Prezidento g. 3
(buvęs buitinis, 3 aukštas)
Priimamos įvairios prekės
iš gyventojų
(geros išvaizdos)
Prekiaujame ir naujomis
prekėmis.
Darbo laikas:
I – V 9.30 – 16.30
Maloniai kviečiame
apsilankyti!

ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

TEL. 8- 686 17897

KAPŲ TVARKYMAS

KAPO DENGIMAS GRANITO PLOKŠTĖMIS
NAUJOVĖ! 3D VAIZDAS

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

Tel. 8 699 34 063

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

Tel. 8 635 54215
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

KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ

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

MALKOS

Tel. 8-677 15145

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:

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).

Superkame automobilius!
Važiuojančius,
nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.
Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.
Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

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

NAUJA! Organizuojame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų ir
KRAUTUVŲ vairuotojų mokymus (mokiniai registruojami nuolat !)
Naujos A1,A2,A /

B kat. grupės registruojamos nuo:

Kursų kaina šiuo metu: 159
val.)

€/ 289 €

Gruodžio 04d. 16:00 val. popietinė grupė
Gruodžio 07d. 18:00 val. vakarinė grupė
Sausio
15 d. 18.00 val. vakarinė grupė
(teorija 40 ak. val. ir praktinis vairavimas 10 / 30 a k.

159 €/ 289 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
C, CE/ D kat. grupės registruojamos nuo Gruodžio 18 d. 16:00 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 194 €/ 299 €/ 299 € (teorija ir praktinis vairavimas)

Naujos BE/

Į kainą įskaičiuota KET knygelė, metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai,
neribotai spręsti KET prie kompiuterių!
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:
Išsamiau dėl mokymų teirautis:
- PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;
Vasario 16-osios g. 1, Jonava
- PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ KET
Tel. Nr.: 8 65781775
REIKALAVIMĄ (-US).
jonava@rigveda.lt
Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 79 € (5 mok. val.).
SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELĘ:
Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 3 ak. val. – 5 €.
Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į Mūsų filialą.
Grupės organizuojamos nuolat! LAUKIAME JŪSŲ !

Brangiai superkame
automobilius
visoje Lietuvoje. Automobiliai gali būti su TA be TA,
tvarkingi, su defektais. Automobilius pasiimame patys iš
reikiamos vietos. Vietoje sutvarkome dokumentus, sumokame pinigus.
Dirbame be išeiginių.
Tel.8 647 87959.
VIRINU
GARAŽO VARUS, DURIS, ATLIEKU KITUS ĮVAIRIUS SUVIRINIMO DARBUS. Galiu atvykti į vietą.
Tel. 8 606 73939.

SIŪLO DARBĄ

REIKALINGI motopjūklininkai. Tel. 8 620 55394
UAB „Argo“ reikalingi darbininkai griovimo
darbams Vokietijoje.
Tel. 8 677 23714

IEŠKO DARBO
Turiu vietinių ir tarptautinių pervežimų kompetencijos pažymėjimą. Ieškau vadybininko darbo. Tel. 8 615
54065
Redaktorė
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015,
8-685 25658

Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn.
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 10 000 egz.

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

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

