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Lietuvos verslo konfederacija ir šalies
regioninės verslo organizacijos kviečia valdžią
bendradarbiauti dėl regionų ateities

BENDRADARBIAVIMO MEMORANDUMAS

„Įsipareigodami aktyviai prisidėti prie regionų plėtros ir subalansuoto vystymo, naujajai valdžiai siūlome steigti Nacionalinę ekonominių ir socialinių reikalų tarybą – ji iš esmės galėtų papildyti atgyvenusį Trišalės tarybos formatą.
Mūsų tikslas – stiprinti socialinį
bei ekonominį dialogą, išplėsti jame dalyvaujančių partnerių
skaičių bei aptariamų klausimų ratą. Jau dabar kas valandą iš Lietuvos emigruoja 4–5

Lietuvos verslo konfederacijos nuotr.

Blogėjanti
demografinė
situacija ir 2020 metais pasibaigsiančios Europos Sąjungos investicijos gali pražūtingai smogti Lietuvos regionams. Lietuvos verslo konfederacija ir šalies regioninės verslo organizacijos skatina naujai išrinktą Seimą ir
būsimą Vyriausybę pradėti aktyvų dialogą dėl regionų
ateities. Tai numatyta Pasaulio lietuvių ekonomikos forume lapkričio 10 d. priimtame
memorandume, kurį pasirašė
Lietuvos verslo konfederacija, Regionų verslo plėtros
asociacija, Anykščių, Druskininkų, Jonavos, Mažeikių,
Molėtų, Tauragės, Kazlų Rūdos verslininkų interesams
atstovaujančios organizacijos ir Vakarų Lietuvos žvejų
ir žuvų perdirbėjų konfederacija. Jonavos verslininkams
atstovavo Jonavos verslininkų darbdavių asociacijos viceprezidentė Jolita Peleckienė (nuotr. trečia iš kairės).

PASAULIO LIETUVIŲ EKONOMIKOS FORUMAS PLEF 2016
„REGIONŲ POLITIKOS IR EKONOMIKOS RAIDOS
VIZIJA PO 2020 M.
TRYS LIETUVOS: SUJUNGTI NEGALIMA ATSKIRTI“

žmonės, dirbančių ir mokančių mokesčius skaičius nuolat
mažėja, visuomenė sensta, o
rinka traukiasi. Galime tik numatyti, kas laukia Lietuvos regionų po 2020 metų, kai baigsis Europos Sąjungos investicijos. Todėl būtina kuo daugiau
žmonių įtraukti į pilnavertį dialogą su valdžios institucijomis“,
– teigė konfederacijos generalinis direktorius ir vienas iš memorandumo rengėjų Algimantas Akstinas.

Nuo regionų politikos iki fantastika
dvelkiančios rytojaus ekonomikos
Lapkričio 10-ąją Pasaulio
lietuvių ekonomikos forume
apie regiono politikos ir ekonomikos raidos viziją po 2020
metų „Trys Lietuvos: sujungti negalima atskirti“ dalyvavo Jonavos rajono verslininkų darbdavių asociacijos viceprezidentė Jolita Peleckienė.
Aldona Skaisgirytė

KODĖL BUKSUOJA
INVESTICIJOS Į
REGIONUS?

„Pavadinimas buvo „Trys Lietuvos“, bet tai trečiajai Lietuvai –
regionų politikai – forume skirta
mažiausiai dėmesio. Galbūt nelabai žino, ką ir kaip daryti. Vis
tik valdžia pasikeitė. Tačiau problema yra. Ir tai vieningai pripa-

žįsta visi regionai. Bene valandėlė laiko tam buvo skirta. Ir tai
buvo Jaakko Helenius, Suomijos
Regionų plėtros agentūrų asociacijos (vienijančios 45 Suomijos
regionų plėtros agentūras) vykdančiojo direktoriaus pranešimas „TOP 10 patarimų, kaip savivaldybėms privilioti verslą“. Iš
Jurgitos Petrauskienės, MOSTA
direktorės, išgirdome, kad metus laiko buvo atliekama analizė regionuose, kaip ir ką vystyti
ir kuria kryptimi eiti. Buvo prieita
prie išvados, kad turi būti pritaikyta išmanioji politika. Ką tai reiškia? Tai reiškia, kad būtina lavinti žmones, nežiūrint, kokio jie amžiaus, kad galėtų prisitaikyti prie
ateinančių naujovių ir inovatyvių verslo krypčių. Kuo toliau, tuo
daugiau elementaraus žmogaus

rankų darbo mažės, o reikės išmanaus proto, kad galėtų valdyti
visas sistemas“, – „Jonavos garsui“ forumo mintimis dalijosi Jonavos rajono verslininkų darbdavių atstovė.
Pasak jos, buvo pažymėta,
kad visų regionų savivaldybėse
yra problemų, kurios didžiąja dalimi priklauso nuo pačios savivaldos bendravimo su verslu. „Dažnai dėl interesų įtakos. Peršasi
tokia mintis, kad savivalda nenori
įsileisti investuotojų dėl tam tikrų
interesų sankirtos. Dėl to investicijos regionuose ir buksuoja.
Aš įtariu, kad ir Jonavoje yra
lygiai tas pats. Mes turime didelę
įmonę „Achemą“. Savivalda turbūt galvoja, kad gamykla yra tas
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Lietuvos verslo konfederacijos ir Lietuvos regionų verslo organizacijų atstovai, dalyvavusieji Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo (toliau PLEF)
darbe, o taip pat ir kiti partneriai, pritariantys išdėstytoms
veiklų nuostatoms, kartu su šalies mokslo, politikos, švietimo,
verslo ir kitų sričių ekspertais ir
atstovais iš Lietuvos bei užsienio, pritardami iškeltoms aktualijoms, išreiškia savo pilietinės atsakomybės poziciją dėl
Lietuvos pažangos. Todėl
matydami sparčiai blogėjančią Lietuvos demografinę
padėtį, kai kas valandą iš Lietuvos išvyksta po 4 – 5 žmones; per dieną – beveik 100;
per metus Lietuvą apleidžia
per 35 000 asmenų.
Dirbančių ir mokesčius mokančių asmenų skaičius Lietuvoje kasmet nuolatos mažėja,
traukiasi rinka, mažėja vartotojų, nyksta verslai – BVP kūrėjai, ypač mažos ir vidutinės
įmonės atokesniuose regionuose, kyla realios grėsmės
Lietuvos ekonomikai,
žinodami, kad nacionalinė

Jonavos

regioninė politika – valstybės
institucijų ir kitų subjektų tikslinė veikla, kuria daromas diferencijuotas poveikis valstybės
regionų socialinei ir ekonominei plėtrai siekiant mažinti regionų socialinius ir ekonominius
skirtumus bei išsivystymo netolygumus pačiuose regionuose, skatinama visoje valstybės
teritorijoje tolygi ir tvari plėtra,
tiesioginių užsienio investicijų
pritraukimas į regionų projektus;
siekdami Lietuvos tarptautinio konkurencingumo, ekonomikos augimo bei sąlygų verslui gerinimo tarptautinių organizacijų aukštesnio įvertinimo,
konstatuoja, jog yra būtinas aktyvios pilietinės visuomenės indėlis, skaidrus ir nuolatinis valdžios ir verslo socialinis-ekonominis dialogas, mažinant ekonominę-socialinę atskirtį, užtikrinant tolygų ir subalansuotą regionų vystymą.
PLEF dalyviai – Lietuvos
verslo konfederacija ir Lietuvos regioninių verslo organi-
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Jonavos rajono laikraštis

www.joneda.lt
SPALVOTA REKLAMA Į DIŽIAUSIU TIRAŽU LEIDŽIAMĄ
LAIKRAŠTĮ JONAVOJE (VISI PUSLAPIAI SPALVOTI)
Laikraščio „Jonavos garsas” tiražas – 14 000 egz.
Absoliučiai visas tiražas išplatinamas skaitytojams.

Į pašto dėžutes gauna įstaigos ir gyventojai:
Rimkų ir Virbalų mikrorajono - 4 685 egz.,
Kosmonautų ir kitų šalia esančių gatvių, Lakštingalų mikr. ir
Baldininkų gyvenvietės – 4 400 egz.,
Žemutinėje miesto dalyje gyvenantieji – 4 100 egz.,
Juodmenos individualių namų kvartalo – 240 egz.,
Šveicarijos – 200 egz.
Kitų gyvenviečių (Išorų, Užusalių, Upninkų, Bukonių, Žeimių,
Ruklos, Šilų, Kulvos, Batėgalos, Panoterių, Čičinų, Liepių) gyventojai gauna pagal poreikį – nuo 20 iki 40 egz.

JAU NE VIENAS ĮSITIKINO, KAD JŲ SĖKMĖS FORMULĖ
– REKLAMA „JONAVOS GARSE“!

Dviguba nauda už tą pačią kainą – „Jonavos garso” skaitytojai, gyvenantys tiek mūsų krašte, tiek kituose rajonuose ir miestuose bei įvairiose pasaulio šalyse, naujausią el. laikraštį, tapatų popieriniam, www.joneda.lt jau gali skaityti trečiadienio vakare, kai įprastas laikraštis iš spaustuvės atkeliauja tik ankstų
penktadienio rytą.

Darbo laikas: I – V nuo 8.30 iki
15.30 val. VI - nuo 8 iki 13 val.
Tel. 8 672 62 340
www.yka.lt

ISSN 2351-6348
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„Jonavos garsas“ – geriausias jūsų pasirinkimas!
Skaitykite! Rašykite! Reklamuokitės!
Tel.: 60015, 8 685 25658.
El. p. info@joneda.lt
Joneda

000 egz.

„Jonavos garsas“ išeis 2016 m.
gruodžio 2 d. (Reklama priimama
iki lapkričio 28 d. 16 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Kai baigsis ES pinigai
Nereikia nė būrimų iš kavos tirščių, kad galėtume spėti, kas laukia Lietuvos po 2020ųjų. Jau netrukus europinės
paramos upė gerokai nuseks,
liks tik įprotis taškytis lengvai
atėjusiais pinigais ir jais įsukti beverčiai projektai, kuriuos
reikės išlaikyti. „Ar ne laikas
pripažinti, kad bręsta demografinė problema - būti ar nebūti Lietuvai?“ - klausia socialinių mokslų daktaras Kazimieras Sventickas.
- 2007-2013 m. Lietuva
gavo 6,9 mlrd. eurų ES struktūrinių fondų paramos, 20142020 m. etape ji sieks 7,2 mlrd.
Po 2020-ųjų europinių pinigų
upė gerokai nuseks. Ar mes
tam pasirengę?
- Vertindamas pastaruoju
metu vykstančius ES procesus
(Jungtinės Karalystės pasitraukimas iš ES, pabėgėlių problema, didėjanti militarinė įtampa),
manau, kad paramos sumažėjimas gali būti gana didelis, o atskiros sritys iš viso nebus finansuojamos. Turime ruoštis ir tam
scenarijui, kad paramos apskritai nebus. Deja, apie tai, kokia situacija gali klostytis Lietuvoje po
2020-ųjų, kol kas tik retkarčiais
diskutuojama viešojoje erdvėje.
Bet tai tik atskirų ekspertų samprotavimai. Nežinau, ar yra atliekamas analitinis darbas įvertinant paramos efektyvumą ir poreikį.
Analizė turi būti daroma labai atidžiai - ne ataskaitoms, kurios, tikiu, yra teikiamos Europos
Sąjungai, o galvojant apie šalies ateitį. Reikėtų peržiūrėti visą
gautų lėšų portfelį ir įvertinti kiekvieno projekto realų ekonominį ar socialinį efektą. Juk nesudėtinga sužinoti, kokie yra didelę paramą gavusios įmonės pasiekimai ar nesėkmės, kaip funkcionuoja strateginės ar socialinės paskirties objektai. Šio darbo imtis būtina jau dabar, nelaukiant Seimo rinkimų, kad būsimoji Vyriausybė savo strategijos
modeliavimui, biudžeto formavimui gautų patikimą informaciją,
kad būtų suformuotos teisingesnės kryptys, atsirinkta, kas šiuo
metu valstybei svarbiausia.
- Jei finansavimas keisis
arba jo neliks, kas laukia tų
institucijų, projektų, įvairaus
pobūdžio iniciatyvų ir t.t., kurios yra įsuktos europiniais pinigais ir tiesiogiai iš jų išlaikomos? Iš ko jos turės gyventi?
Ir ant kieno pečių guls įvairiausių lajų takų, biokurui auginamų karklų giraičių, šimtų institutų, užsiimančių bet kuo, tik
ne mokslu, išlaikymas?
- Tikrai įdomu, kas prižiūrės, tarkim, rekonstruotus dvarus su daugybe pagalbinių pastatų, kuriuose nelabai kas lankosi. Pamename, kiek daug bendro kolchozinio (arba niekieno)
turto pražuvo? Ar savivaldybės
pajėgs pasirūpinti, kad tai nepasikartotų?
Akivaizdu, kad greta šalies
dabarčiai ir ateičiai reikšmingų
strategiškai svarbių infrastruktūros objektų būta ir daug beprasmių ES lėšomis finansuotų, nekuriančių ir nekursiančių
nei ekonominės, nei socialinės
naudos projektų. Kokių tik nebuvo išsigalvojama gudragalviškų, pralenkiančių ir Ostapo Benderio fantazijas argumentų, kad
tik projektai, projektėliai atitiktų
deklaruojamas lėšų panaudojimo idėjas ir būtų patvirtinti. Tai ir

nuplaukusios prieplaukos, ir neveikiančios sporto bazės, tik savai šeimai įrengtos kaimo turizmo sodybos. Labai daug finansavimo skirta dalyvavimui brangiausiose tarptautinėse parodose, įvairiems abejotiniems mokymams, patirčių dalijimuisi, pseudomokslinėms konferencijoms ir
t.t. O, pavyzdžiui, laukuose labai
sparčiai plintančiam vadinamajam Sosnovskio barščiui išnaikinti lėšų nerasta, vėliau tam reikės keleriopai daugiau milijonų.
Dar viena bėda ta, kad projekto, kuris finansuojamas tik Europos Sąjungos ir vietos savivaldybės lėšomis, sąmata dažniausiai gerokai išpūsta. Savivaldybės, lenktyniaudamos, kuri daugiau lėšų įsisavins, nes pagal tai
buvo vertinamos, šiems projektams dažniausiai imdavo paskolas. Apie lėšų panaudojimo efektyvumą, deja, realiai susimąstysime, kai ateis laikas mokėti skolas. Savivaldybių skolos augo
kaip ant mielių, o ir tiems abejotiniems objektams prižiūrėti reikės
lėšų, nes kitaip ES Komisija pareikalaus grąžinti projektui skirtus pinigus.
Sukurtai infrastruktūrai išlaikyti vėl, ko gero, bus imamos paskolos, bus didinama valstybės ir
savivaldybių skola. Man kelia didelį nerimą aiškinimai, kad mūsų
valstybės skola dar nėra labai didelė, kad viskas čia normalu, nes
ir Jungtinės Valstijos turi daug
skolų. Mes esame visiškai kitoje
situacijoje, ir pasiektas valstybės
skolos dydis jau balansuoja ant
pavojingos ribos. Bet kodėl negalime imti pavyzdžio iš Estijos,
kuri skolų beveik neturi, o gyvenimo kokybė ten pasiekta aukštesnė?
Dalis objektų, kurie buvo pastatyti ES lėšomis ir kurie iš tikrųjų neturi ilgalaikės socialinės
vertės, tikriausiai liks neprižiūrimi. Vidinių resursų, kuriais galėtų būti finansuojamas jų eksploatavimas, tikrai neįžvelgiu.
- O teigiami dalykai? Nejaugi su ES pinigais nieko
gero nenuveikėme?
- Įvertinant neišvengiamas
atkūrus Nepriklausomybę esmines transformacijas posovietinėse šalyse, ypač dėl pastarųjų
metų geopolitinės situacijos pokyčių, daug eksporto srautų turėjo apsisukti 180 laipsnių. Tai,
kas sėkmingai buvo parduodama į Rytus, dažnai visiškai netiko Vakarams ar tolimesnėms šalims. Tikslinė parama šiuo sudėtingu laikotarpiu, be abejo, buvo
ir yra labai svarbi ir reikalinga.
Kitas klausimas, kiek efektyviai ji buvo panaudojama. Iš praėjusių laikų patirties, kai valstybė
finansuodavo visus objektus, liko
aplaidumą teisinantis požiūris,
kad valstybė yra blogas savininkas. Ne valstybė yra blogas savininkas, o valdininkai, laiminę butaforinius projektus. Lėšas gavus

lyg ir dykai, tarsi išlošus loterijoje, skubama jas įsisavinti negalvojant, kaip ten bus toliau. Kam
sukti galvą, mes čia laikini, - po
ketverių metų bus kita valdžia,
tegul ir galvoja!
Investicijos į infrastruktūrą ir
sąlygų verslui sudarymą davė
didelių teigiamų pokyčių. Deja,
padoriai apmokamų gamybinių ir paslaugų sferos darbo vietų įsteigta kur kas mažiau, nei tikėtasi. Todėl sulaukėme pavojingai didėjančio emigracijos srauto. Susidarė padėtis, kurią turėtume įvardinti kaip pavojingą demografinę krizę, reikalaujančią
neordinarinių priemonių. Galėtų būti ir pačios valstybės, ir ES
paramos lėšomis investuojama į
perspektyvias gamybos ar paslaugų įmones, kas dabar yra savotiškas tabu.
Tačiau būtina griežta kontrolė. Į valstybinių lėšų panaudojimą neturi būti žiūrima kaip tiesiog savaime iš kažkur atsirandančius pinigus. Todėl tokiuose projektuose derėtų pritraukti
bent 10 procentų aktyvaus privataus kapitalo.
- Vien dėl iš ES gaunamos
struktūrinių fondų paramos
Lietuvos BVP augo 1,6 proc.
sparčiau. Tarkim, 2004-2013
m. šis rodiklis vidutiniškai
augo 3,6 proc., jei ne ES fondai, jis būtų 2 proc. Bet socialiniai skauduliai liko, tarkim,
emigracija. Kodėl?
- Šalia BVP augimo dar sparčiau didėja socialinė atskirtis. Su
savo vidutinėmis algomis, pensijomis esame ES šalių sąrašo
apačioje - atsiliekame net nuo
latvių, ką jau kalbėti apie estus. Jau negalime paslėpti paslaugų kainų augimo tendencijos. Štai jau ir prezidentė organizuoja įvairias akcijas, kur aiškiai
įvardijami šalies skauduliai, problemos, kurios metų metus nėra
sprendžiamos. Didelė atsakomybė už atsilikėlių padėtį tenka vyriausybėms. Įžvelgiu ilgai užsitęsusį valstybės valdymo kompetencijos ir ilgalaikės atsakomybės trūkumą.
Imkime kad ir būtinuosius poreikius. Išmokos žemės ūkiui pirmiausia yra orientuotos į tai, kad
jos turėtų teigiamos įtakos maisto produktų kainoms. Kiek stebėjau bendrą situaciją, daugiau nei
trečdalis įvairių ES fondų lėšų
skiriama būtent šiems tikslams.
Jeigu parama šiam sektoriui sumažėtų, maisto kainos iškart pradėtų augti dar sparčiau, didėtų
būtinosios gyventojų išlaidos. O
ryškesnės atlyginimų didėjimo ar
bent artėjimo prie pažangių Europos šalių vidurkio tendencijos
toli gražu nėra
- Na, tai gal bent žemdirbių
gyvenimą šios lėšos palengvino. Likę be paramos ar su gerokai mažesne nei iki šiol daugelis turbūt sunkiai beišgyventų?
- Kaimo žmonėms labiausiai
rūpi, ar išliks tiesioginė parama
už deklaruojamus pasėlius ir kitas visuotinai pripažintas dėl gamybos specifikos remtinomis pripažintas žemės ūkio sritis. Tiesioginės išmokos buvo ir yra skiriamos visoms ES šalims. Tačiau Lietuvai ir kitoms vėlesnėms
narėms ta parama tebėra gerokai mažesnė nei šalių senbuvių žemdirbiams. Belieka viltis,
kad, vadovaujantis loginiu ekonominiu mąstymu, šis finansavimas išliks, nes galiausiai tai parama ne gamintojams, o visiems

valgytojams. Tiesioginė parama
ypač svarbi smulkesniems šeimos ir vidutiniams ūkiams, kurių
ekonominė situacija be jų taptų
katastrofiška.
Tačiau atidžiau pasižiūrėję,
kam atitenka didžioji tiesioginės
paramos dalis, pamatytume, kad
tikrai ne žemdirbiui ar tai vargšei
krapus turguje pardavinėjančiai
senutei. Visais laikais labai didelę įtaką valstybinei valdžiai - tiek
sovietinei, tiek dabartinei - turėjo
maisto pramonės monopolistai,
nuolat dejuojantys, tačiau jie šalies viduje dirba be realios konkurencijos. Dabar dar įsitraukė prekybos centrai, kurie taip pat pasiima didelę dalį. Kiek lieka pačiam gamintojui? Ogi pagal seną
agrarininkų posakį: vištos nupešimas labiau apsimoka negu jos
užauginimas.
Privatizavus visas maisto pramonės įmones - kaip ir visus bankus - ekonomiškai ir socialiai itin
svarbiose srityse valstybė liko be
jokios įtakos. Tai dabar privačios
įmonės ir moka žemdirbiui, kiek
kuri nori, - pačią mažiausią kainą. Ypač Dzūkijoje, kur gyvenu,
kaimo tuštėjimo procesas, jaunų
žmonių emigracija buvo susijusi
su tuo, kad vaikai matė, jog sunkiai dirbantiems tėvams gamyba
neapsimokėjo, - tiek mažai buvo
mokama už pieną, galvijų auginimą. Tad šiandien ir turime tokią
situaciją, kad nors grūdų, dar kai
kurių kultūrų bendras derlius yra
didesnis, bendroji pieno ir mėsos
gamyba nesiekia net 1987 metų
lygio!
- Bet matome ferariais važinėjančius, kitaip savo finansinę galią demonstruojančius
žemdirbius. Iš ko tada visa tai?
- Ferariais, malūnsparniais,
kita prabanga naudojasi ne kaimo žmonės, o jų engėjai monopolistai, veikiantys valdžią. Dar
vienas kitas „prasisukęs“ stambus žemvaldys.
Kita vertus, vidurio Lietuvoje,
Suvalkijoje yra labai šiuolaikiškų
stambių ūkininkų, nemažai suge-

bėjusių išlikti, teisingą kryptį pasirinkusių modernių bendrovių. Turime visai kitas technologijas, todėl lengviau apsiginti nuo gamtos stichijų. Smarkiai išaugo derlingumas, gyvulių produktyvumo
rodikliai. Bet apmaudu, kad šioje
srityje, naudojantis parama, vis
dar labai daug piktnaudžiavimo.
Girdžiu, ūkininkas pasakoja: neapsimoka ekologiškai ūkininkauti, nes labai pabrango trąšos...
Beje, trąšos Lietuvoje išties kainuoja labai daug. Mano kaimynai
alytiškiai nuolat važinėja į Lenkiją, perka jas trečdaliu pigiau. Tenykščiai pardavėjai net pasirūpinę etiketėmis su lietuviškais užrašais.
- Tad pažvelkime į ne tokią
jau tolimą ateitį po 2020-ųjų.
Kaip gyvensime?
- Sumažėjus ar nutrūkus ES
paramai, verslas Lietuvoje daugeliu atvejų jau būtų pajėgus atsilaikyti. Tačiau gamybos plėtra
ir modernizavimas gerokai sulėtės. Kur kas didesni, o gal ir tragiški iššūkiai kiltų visai socialinei
sferai ir žmonių gyvenimo kokybei. Toliau blogėtų demografinė
situacija. Išlikimo problemų turėtų ne tik įvairios paramos lėšomis
išlaikomos įstaigos, bet ir mokslo, švietimo ir kultūros įstaigos.
Problemų kaime gali kilti dėl griūvančių ir neatnaujinamų melioracijos sistemų, kur reikalingos didelės investicijos.
Ar ne laikas pripažinti, kad
bręsta demografinė problema būti ar nebūti Lietuvai? Tiek ES
parama, tiek valstybės biudžeto lėšos ir valstybės politika turėtų būti gerokai efektyviau orientuojamos į padoriai apmokamų
perspektyvių gamybinių darbo
vietų steigimą, socialinės atskirties ir atsilikimo nuo kaimynų mažinimą. Ar turėsime valdžioje norinčius ir galinčius tai daryti žmones? Ar kas išdrįs drastiškai sumažinti išpampusį biurokratinį
aparatą, pradedant nuo Seimo?
Parengta pagal
savaitraštį „Respublika“

Metė pirštinę Briuseliui
Jonavos
trąšų
gamykla „Achema“ pradėjo bylą
prieš Europos Komisiją (EK).
ES Bendrasis teismas priėmė bendrovės skundą dėl
EK sprendimo suderinti valstybės pagalbą Suskystintųjų gamtinių dujų terminalui
(SGD).
Bendrovės teisininkas ir koncerno „Achemos grupė“ valdybos pirmininko pavaduotojas
Gintaras Balčiūnas aiškino, kad
į Bendrąjį teismą kreiptasi dėl
2013 metais priimto EK sprendimo.
Tuomet, po maždaug pusmetį trukusio tyrimo, EK pareiškė, kad 448 mln. eurų vertės
bendra valstybės pagalba Suskystintųjų gamtinių dujų (SGD)
terminalo projektui neiškreips
konkurencijos, o Lietuva galės
integruotis į ES dujų rinką.
„Buvo derinta valstybės pagalba statant SGD terminalą ir,
mūsų nuomone, Komisijai nebuvo atskleista visa informacija.
Pirmiausia, kad buvo atsisakyta leisti „Achemai“ statyti savo
terminalą.
Kita vertus, mūsų nuomone, Klaipėdos SGD terminalo
pajėgumai yra per dideli Lietuvai. Manome, kad nebuvo tiksliai atskleisti duomenys apie fak-

tinį vartojimą ir terminalų naudojimosi perspektyvas“, -- kalbėjo
„Achemos“ advokatas.
EK sprendimas leido valstybei garantuoti už Europos investicijų banko suteiktą 87 mln.
eurų paskolą „Klaipėdos naftai“.
„Achemos grupė“ planavo
Klaipėdoje statyti savo SGD terminalą, tačiau 2012 metų vasarį
šių planų atsisakė ir nusprendė
palaikyti valstybės statomą terminalą.
Įpareigojimus mokėti SGD
terminalo mokesčius „Achema“
skundė ir Lietuvos teismuose.
Bendrovė iki praėjusių metų
birželio nemokėjo privalomų terminalo išlaikymo mokesčių, motyvuodama tai per didele finansine našta.
Tačiau Konstituciniam teismui pernai balandį nutarus, kad
įmonė privalo juos mokėti, gamykla pernai iš viso suplojo
51,34 mln. eurų skolų už 20132015 metus.
Šių metų pradžioje skaičiuota, kad „Achema“ už SGD terminalo išlaikymą per 2016 metus
turėtų sumokėti apie 21,5 mln.
eurų. Tačiau kelis kartus perskaičiavus dedamąją bendrovė turėtų sumokėti mažiau – 17
mln. eurų.
Parengta pagal BNS ir
„Lietuvos ryto“ inf.
38704300121

PASAULIO LIETUVIŲ EKONOMIKOS FORUMAS PLEF 2016
„REGIONŲ POLITIKOS IR EKONOMIKOS RAIDOS
VIZIJA PO 2020 M.
TRYS LIETUVOS: SUJUNGTI NEGALIMA ATSKIRTI“

BENDRADARBIAVIMO MEMORANDUMAS
Atkelta iš 1 psl.
zacijų atstovai, įvertinę demografinės raidos iššūkius ir pasekmes Lietuvos ekonomikai,
matydami proporcingai subalansuotų regionų ateities plėtros vizijos būtinybę, kreipiamės į LR naujuosius Seimo
narius, paskirtos 17-osios LR
Vyriausybės Ministrą Pirmininką ir ministrus su žinia:
• įsipareigojame būti aktyviais ir konstruktyviais socialinio-ekonominio dialogo
dalyviais: vadovausimės pasirašytos bendradarbiavimo
sutarties tarp Lietuvos verslo
konfederacijos ir Lietuvos savivaldybių asociacijos nuostatomis, vykdysime nuolatines konsultacijas dėl bendrųjų pozicijų derinimo Lietuvos
regionų plėtros klausimais,
teiksime jas politinių sprendimų priėmėjams rengiamai
17-os Vyriausybės programai
bei jos įgyvendinimo priemonių planui;
• vertindami kintančią ekonominę ir socialinę tikrovę,
valstybės pažangos strategijoje „Lietuva 2030“ numatytas
priemones, augančios pilietinės visuomenės įtakos stiprinimo poreikį, pasisakome už
socialinio-ekonominio dialogo
plėtrą ir sieksime Nacionalinės
ekonominių ir socialinių reikalų
tarybos (NEST) steigimo Lietuvoje;
• kviečiame būti partneriais
LVK iniciatyva rengiamoje metinėje „Lietuvos regionų plėtros
konferencijoje – LT 2020“, kurios tikslas – nuosekli kryptis ir
sprendimai subalansuoti šalies ekonominio augimo proveržio priemones su regionų
ekonominio plėtojimo ir skatinimo perspektyviniais poreikiais, parengtomis regionų galimybių studijų išvadomis, demografiniais iššūkiais, ES investicijų priemonių prioritetais,
regionų ekonominės specializacijos ir unikalių plėtros krypčių pasirinkimu;

• remiame Regioninių verslo plėtros tarybų (RVPT) veiklos stiprinimą, palaikome iniciatyvą ir sieksime iki 20 proc.
didinti verslo atstovų skaičių
šiose tarybose, tarpusavyje koordinuojant veiksmus atrenkant ir deleguojant kompetentingiausius ir tinkamiausius
verslo atstovus į jas;
• viešinsime ir formuosime
visuomenės ir politikų požiūrį į
verslą ir verslininką, kaip į viešą ir skaidrią interesų grupę,
svarbų socialinį partnerį valstybinėms ir savivaldos institucijoms, vieną iš reikšmingų nacionalinio produkto kūrėjų, sąžiningą mokesčių mokėtoją,
atsakingą darbdavį, naudodamiesi socialiai atsakingo verslo principais, tiekėjų etikos kodekso viešuosiuose pirkimuose, antikorupcinių iniciatyvų,
konkurso „Aš myliu savo įmonę“ bei kitų iniciatyvų ir priemonių nuostatomis;
• telkiame pasaulio lietuvius ir kviečiame juos dalyvauti bei jungtis į įvairias kraštiečių
sudominimo, įsitraukimo, prisidėjimo prie savo miesto, regiono plėtojimo iniciatyvų, projektų, konsultacijų, bendrų investicinių projektų įgyvendinimo;
• bendradarbiausime stiprindami verslo ir mokslo partnerystę per MTEP naudos
sklaidą, inovacijų diegimą,
specializuoto profesinio mokymo centrų darbo gerinimą
ir verslo ekspertų įtraukimą į
jų valdymą, regioninių kolegijų
išlaikymą, darbo vietų kūrimo,
gyvenimo sąlygų ir laisvalaikio
jaunimui aplinkos sukūrimą;
• sieksime įtraukti į švietimo
įstaigų bendrojo lavinimo mokymų programą verslumo ugdymo ir finansinio raštingumo
pamokas, sukurti patyrusių regionų verslininkų mentorystės tinklą, skirtą verslumo ugdymui ir švietimui mokyklose.
Propaguosime verslininko profesinį statusą visuomenėje.

Lietuvos verslo
konfederacijos prezidentas

Valdas Sutkus

Anykščių vadovų klubo prezidentas

Dalis Vaiginas

Druskininkų verslininkų
klubo prezidentė

Vilma Žibūdienė

Jonavos rajono verslininkų
darbdavių asociacijos viceprezidentė

Jolita Peleckienė

Kazlų Rūdos verslininkų klubo
pirmininko pavaduotojas

Algimantas Bučinskas

Mažeikių verslininkų
asociacijos prezidentė

Gražina Bartkevičienė

Molėtų krašto verslininkų
asociacijos tarybos narys
Regionų verslo plėtros
asociacijos prezidentas
Tauragės apskrities verslininkų
asociacijos tarybos pirmininkas

Vytis Štelbys
Vaidotas Šalaševičius
Vilmantas Liorančas

Vakarų Lietuvos žvejų ir žuvų
perdirbėjų konfederacijos prezidentas

Algirdas Aušra

Nuo regionų politikos iki fantastika
dvelkiančios rytojaus ekonomikos

Atkelta iš 1 psl.

monstras, kuris visą laiką gyvuos
be jokių pokyčių, ir Jonava išsilaikys iš jos mokamų mokesčių. Tačiau ateities vizijos ir prognozės
gali būti ir kitokios.
Todėl ir Jonavos rajonui investicijos yra be galo reikalingos. Turėtų būti kitoks požiūris
į tai“, – pastebi Jonavoje įsikūrusios uždarosios akcinės bendrovės „Binčis“ vyriausioji finansininkė J. Peleckienė. Tuo labiau, kad jei Jonavos savivaldybė pagal Lietuvos laisvosios rinkos instituto atliktą studiją „Lietuvos savivaldybių indeksas 2016“
padarė šuolį aukštyn kai kuriose
pozicijose, tai vis dėlto investicinė situacija savivaldybėje negerėja. Tiesioginių užsienio investicijų, tenkančių vienam gyventojui, nuo 2013 m. iki 2014 m. sumažėjo nuo 102 Eur/gyv. iki 86
Eur/gyv., kuomet vidutiniškai mažosiose savivaldybėse tokios investicijos 2014 m. siekė 966 Eur/
gyv. Kitas prastai vertinamas rodiklis – išduotų statybos leidimų skaičius, tenkantis 1000 gyventojų 2015 m. (4,6 lyginant su
6,9 vidurkiu). „Mokesčių“ įvertinimas pagerėtų sumažinus žemės mokesčių tarifus, kurie, palyginti su kitomis savivaldybėmis,
buvo aukšti. Be to, kaip pastebėjo forumo dalyvė, nebūtinai tai
turi būti užsienio investicijos, gali
būti ir vietinės, lietuviškojo kapitalo įmonės.

VERSLAS – NE BLOGYBĖ, O
GEROVĖS PAGRINDAS

Pasaulio lietuvių ekonomikos
forume daugelį sužavėjo buvusio
Ukrainos ekonomikos ministro,
Ukrainos ir Lietuvos piliečio, Aivaro Abromavičiaus asmenybė.
Tai yra tikras profesionalas,
jaunas žmogus, be galo charizmatiškas, sakė pašnekovė. Jis
dėstė ne teorijas, o kalbėjo iš
savo praktikos. „A. Abromavičius
pažymėjo būtent tai, kad valdžia
turėtų skirti dėmesio ir aiškinti
žmonėms, jog verslas ne blogybė. Verslas – tai ta ašis arba pamatas, ant ko laikosi visa ekonomika ir visa valstybė. Tai ir darbo vietos, ir mokesčiai į biudžetą.
O tai yra ne kas kita, kaip mūsų
visų ir mūsų valstybės gerovė“,
– perteikė verslo žmogaus, prisilietusio prie didžiosios politikos, požiūrį į verslą. Jis forumo
dalyviams aiškino, kad būtent
pirmiausia reikėtų keisti požiūrį į
verslą. Būtina verslui sudaryti sąlygas kurtis, dirbti, vystytis, plėtotis. Verslą, kaip ir verslininką, reikia puoselėti ir gerbti.
Be to, A. Abromavičius forumo metu pastebėjęs, kad užsienio investicijos pirmiausia reikalingos tam, kad būtų lavinama
mūsų šalies verslo kultūra. „Po to
bus viskas tvarkoj – investicijos
ateis savaime“, – perdavė verslininko mintį J. Peleckienė. Be to,
anot jonavietės, A. Abromavičius
pastebėjo, kad galbūt perimta iš
buvusios sistemos, bet Lietuvoje
dar yra per mažai gerbiamas darbo žmogus, silpnos ir nesavarankiškos profsąjungos. Anot jo, užsienio investicijos galėtų pasitarnauti tam, kad ir atlyginimas būtų
orus, ir susišnekėti su profsąjungom pavyktų, ir kad žmogus kitaip žiūrėtų į verslą.
Kaip pasakoja J. Peleckienė,
A. Abromavičius labai akcentavo Kanados modelį. Tiek valstybės, tiek vyriausybės. Juk išsivysčiusių šalių demografinė padėtis analogiška: tautos sensta,

trūksta darbo jėgos. Taigi Kanada ėmė įsileisti emigrantus, tačiau ne bet kokius, kaip šiandien leista Vokietijoje. Kanadoje atrenkami žmonės įgiję išsilavinimą, tokie, kurie galėtų kelti viso valstybės verslo intelektinį lygį, nestokotų idėjų ir inovatyvaus mąstymo, galėtų dirbti su
informacinėmis technologijomis
(IT)“, – įspūdžiais dalinosi Jonavos verslininkė.

LIETUVIS IŠ PRIGIMTIES –
NE VERSLININKAS?

Pasak pašnekovės, pats forumas buvo labai įdomus nuo pat
pirmo pranešimo „Lietuviškoji tapatybė ir verslas: žydas – spekuliantas – kūrėjas“, kurį pristatė ne
mažiau įdomi ir spalvinga asmenybė – istorijos profesorius Alfredas Bumblauskas. Anot profesoriaus, lietuviai iš prigimties niekada nebuvo verslininkai. Lietuva visada buvo žemdirbių kraštas. Jis dalyvių retoriškai klausė, ar žinot, kiek Lietuvos Didžiosios kunigaikštystės (LDK) laikais Lietuvoje pastatyta pilių? Pasirodo, LDK laikotarpiu Lietuvoje buvo pastatyta tik dešimt pilių,
kai tais pačiais laikais Livonijoje –
net 160. Jau tai rodo, kad lietuviai
nebuvo verslininkais, pavyzdžiais
savo istorinį pasakojimą iliustravo
profesorius. „O čia susirinkusieji,
jūs greičiausiai ne lietuviai: arba
žydai, arba spekuliantai“, – atkartojo J. Peleckienė A. Bumblausko ne veltui mesteltą frazę. Lietuviams postūmį verslumui davė
būtent žydai. Ne kas kita, o litvakai, žydai išeiviai iš Lietuvos, pasaulyje labai daug pasiekė. Litvakai daugelyje – mokslo, verslo,
išradimų – sričių tapo pagrindiniu
pasaulio avangardu.
Profesoriui A. Bumblauskui
savo pasisakymu tarsi paantrino
ir Kazimieras Tonkūnas, investicijų į informacines technologijas bendrovės „INVL Technology“
vadovas, kuris savo verslą išvystęs po visą pasaulį: kaip sakė net
ir Bangladaše, ir Afrikoje ir t.t. Jis
pateikė lietuvių ir užsieniečių atsiliepimų apie lietuvius analizę. Forumo dalyvis patvirtino: lietuvis be
galo darbštus, atsakingas, pareigingas, labai reiklus sau ir kitam,
Bet anot A. Tonkūno, nė vienas
užsienietis nepaminėjo, kad lietuvis yra kūrybingas, siūlantis naujas idėjas. Lietuvis – darbinis arkliukas, bet ne idėjų generatorius.
Tikėkimės, kad ateinanti naujoji lietuvių karta, gimusi ir užaugusi nepriklausomoje Lietuvoje ir
turinti galimybę laisvai keliauti po
pasaulį, pakeis istoriškai susiformavusį lietuvio įvaizdį.

VERSLO ATEITIS

Pasak ponios Jolitos, labai
įdomiai apie industrijos revoliuciją forumo dalyviams kalbėjo ryšių bendrovės TELE2 vadovas
Petras Masiulis. Pasak jo, ateina ketvirtoji banga – robotų era.
Amerikoje jau važiuoja sunkvežimis be vairuotojo. Manoma, kad
greitu laiku tai pasieks Europą ir
Lietuvą.
Šiandien jau ne naujiena internetinės parduotuvės. Prekybos tinklai persiorientuoja į išmaniąsias savitarnos kasas, pardavėjos tampa nebereikalingos.
Ir kuo toliau, tuo labiau tai tobulės, eis į priekį. Kitos išeities tarsi
ir nėra – tai diktuoja sparčiai besivystančios technologijos ir darbo jėgos trūkumas.
Akcentuotas ir 3 D spausdintuvo gana skubantis įsiveržimas
į mūsų gyvenimą. „Dabar moks-
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leiviai ir studentai jau sugeba pagaminti tam tikrus daikčiukus, bet
ne už kalnų tas laikas, kai bus gaminami įvairūs daiktai, net maisto produktai. Išeitų, kad greit ateis laikas, kai 3 D spausdintuvus, industrinius robotus, turėsime beveik visi kaip dabar turime
kompiuterius, kai prieš gerą dešimtmetį, dar ir kompiuteris buvo
prabangos prekė. Šiandieninėmis akimis žiūrint, viskas atrodo
tarsi iš fantastikos srities. Tačiau
technologijos taip sparčiai žengia, kad nespėji nusipirkt kompiuterio, o žiūrėk, jau daug kas ir
pasikeitę, su besiveržiančiomis
technologijomis tokiomis kaip minėtas 3D spausdintuvas, yra prognozių, kad gali tekti uždaryti net
kai kurias gamyklas ir pan.“, –
apie sunkiai suvokiamą ateitį kalbėjo Pasaulio lietuvių ekonomikos forumo dalyvė iš Jonavos.
Forumo dalyviai atkreipė
moksleivių dėmesį, kad šie orientuotųsi į informacines technologijas ir biotechnologijas – čia mūsų
visų ateitis.

LIETUVIAI LIETUVOJE IR
PASAULYJE

Žurnalistas ir politikos apžvalgininkas Rimvydas Valatka kalbėjo kaimyninių valstybių santykių tema „Lietuva ir Lenkija: kas
– kalnas, o kas – Mahometas?“
Jis konstatavo, kad nebelikę jokių Lietuvos santykių su Lenkija.
Ir, anot R. Valatkos, jokių pokyčių nebus iki 2019 metų, kol Prezidentė bus Dalia Grybauskaitė.
Lietuvių bendruomenių atstovai iš Vokietijos, Amerikos, Izraelio nors ir sakė, kurie jau išvažiavę, vargiai ar grįš į Lietuvą,
tačiau nori savo idėjomis, darbais prisidėti prie Lietuvos viešinimo ir populiarinimo pasaulyje,
kad pasaulis sužinotų kuo daugiau apie Lietuvą ir jos žmones,
nuostabią gamtą ir lietuviškąją tapatybę atskleidžiančius verslus,
amatus, gyvenseną. Artėja Lietuvos nepriklausomybės šimtmetis. Pasaulio lietuviai su užsidegimu prašė: „Duokit mums koncepciją“. Buvo pasakyta, kad ta
proga bus pastatytas Nacionalinis Lietuvos stadionas ir pertvarkyti buvę Sporto rūmai, tam skirta 100 mln. eurų. Vienas iš dalyvių siūlė geriau suburti „100 Lietuvos talentų“ arba „100 Lietuvos
protų“ ir tegul važiuoja po pasaulį ir reprezentuoja mūsų Lietuvą.
Taip Lietuva tikrai bus išgirsta. Tai
būtų nepalyginamai svaresnis indėlis populiarinant Lietuvą pasaulyje.

TIKIMĖS BŪTI IŠGIRSTI
VALDŽIOS IR PASIRENGĘ
BENDRADARBIAUTI

„Važiavau su viltimi išgirsti apie regionų plėtrą, ką daryti
regionuose, kad jaunimas neišvažiuotų, pasiliktų savo gimtose
vietose, bet atsakymo neradau.
Galbūt visi laukia naujos valdžios
krypties. Visi žinome, kad egzistuoja problema. Ir labai didelė.
Labai puiku, kad atsirado iniciatyvūs žmonės, kurie parengė
Bendradarbiavimo memorandumą. Aš manau, tai nebus vien popierinis pasirašytas memorandumas, o kad jis tikrai veiks. Rinksimės, siūlysime valdžiai, kuo galime prisidėsime, kad regionai ne
nyktų, o galėtų vystytis. Kitos išeities neturime“, – sakė Bendradarbiavimo memorandumą Pasaulio
lietuvių forume pasirašyti deleguota Jonavos verslininkų darbdavių asociacijos viceprezidentė
J. Peleckienė.
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Draudžiantys namus jonaviškiai gauna dovanų
būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą
Šildymo sezonui įgaunant
pagreitį, smarkiai išauga šildymo sistemų gedimų grėsmė. Didžiausius nuostolius ir
skaudžiausias pasekmes gyventojams gali sukelti netvarkingi židiniai ar dūmtraukiai –
dėl šios priežasties kiekvienais metais Lietuvoje kyla iki
1000 gaisrų. Todėl namų saugumu besirūpinantys Jonavos gyventojai draudžia savo
turtą, o būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą
gauna nemokamai.

PATIRIAMI NUOSTOLIAI –
NE TIK FINANSINIAI
Ne gyvybės draudimo bendrovės „Compensa Vienna Insurance Group“ sukauptais
duomenimis, dažniausiai pasitaikančios nelaimės, susijusios
su šildymo sistemomis, – užšąlantys radiatoriai ar trūkę vamzdžiai bei dėl netvarkingų židinių
ar dūmtraukių kilę gaisrai.
„Sugedus šildymo sistemai gyventojų patiriami nuostoliai prasideda nuo 500 eurų,
o nuostoliai dėl netvarkingos
krosnies ar dūmtraukio – nuo
1000 eurų. Tačiau esame užfiksavę ir tokių atvejų, kuomet
šios sumos siekė atitinkamai 4

tūkst. ir net 150 tūkst. eurų“, –
sako „Compensa Vienna Insurance Group“ Jonavos skyriaus
vadovė Janina Stankevičienė.
Be to, pasak J. Stankevičienės, nuo šildymo sistemos gedimų ar jų sukeltų gaisrų nukentėję gyventojai patiria ne tik finansinių nuostolių, išgąsčio bet
ir didelių nepatogumų. Kol nepašalinamas šildymo sistemos
gedimas, tenka gyventi nešildomuose namuose, o po gaisro,
laukiant kol bus suremontuotas
būstas, dažniausiai tenka ieškoti laikinos gyvenamosios vietos.

KAIP IŠVENGTI NELAIMIŲ?
Kiekvienais metais Lietuvoje dėl netinkamai prižiūrėtų
krosnių, židinių ar dūmtraukių
kyla maždaug 800 gaisrų. Dažniausi jie – senuose pastatuose, kurių šeimininkai pamiršta prieš šildymo sezoną išvalyti
arba laiku suremontuoti įskilusį
dūmtraukį. Tačiau būna ir tokių
atvejų, kuomet neteisingai įrengiami nauji dūmtraukiai – tuomet užsidegus suodžiams įkaitęs dūmtraukis uždega per arti
esančias pastato konstrukcijas.
„Dėl šių priežasčių negalima palikti be priežiūros besikūrenančios krosnies, jos prie-

Neturėjo jonaviečiai bėdos –
įpiršo stulpelį
Jonaviečiai juokauja, kad
pagaliau iššifravo, ką reiškia
Kauno gatvės pilotinis projektas. Juk žodis pilotas aiškiai tai pasako: gatve reikia
praskristi, o ne važiuoti. Tą
net patvirtina ir Tarptautinių
žodžių žodynas, kad pilotas –
lakūnas, turintis teisę vairuoti skraidymo aparatą. Todėl,
kas bando važiuoti niūrią dieną ar pasnigus, laukia kaktomuša su pilkuoju saugaus
greičio sergėtoju – stulpeliu,
kuris tarsi miražas vairuotojui išnyra prieš akis.
Aldona Skaisgirytė
Šią savaitę vykusiame Saugaus eismo komisijos posėdyje
Jonavos miesto seniūnas Povilas Beišys informavo, kad praėjusį penktadienį Kauno gatvės rekonstrukciją pagal pilotinį projektą apžiūrėjo Lietuvos
automobilių kelių direkcijos atstovai su projektuotojais ir rangovais. „Visi matė, kad stulpeliai, kokie yra šiandien, yra blogai matomi. Todėl sakė ieškos
sprendimo. Preliminari mintis
– nuimti stulpelius. Tai ne mes
nuspręsime, sprendimą priimti
turi projekto užsakovai“, – sakė
P. Beišys.
VĮ „Kauno regiono keliai“ Jonavos kelių tarnybos viršininkas Valerijus Krugliakovas, tos
pačios Saugaus eismo komisijos narys sakė, pats įsitikino,
kad, važiuodamas leistinu (30
km/val.) greičiu, stulpelius pastebėjo vien todėl, kad žinojo,
kad jie stovi. „Šiaip jų nesimato.
Jie yra sidabrinės spalvos, o atšvaito siaura juostelė tik pačiame viršuje. Atšvaito nesimato,
o stulpelis vizualiai pradingsta.
Bent stulpeliai būtų tokie, kokie
yra J. Basanavičiaus ar Žemaitės gatvėje (nuo apačios iki viršaus baltas juosteles keičiančios juodos – red.)“, – sakė Jonavos kelių tarnybos vadovas,

neseniai suskaičiavęs, kad pilotinėje Kauno gatvėje nuversti
net aštuoni stulpeliai, bene trys
telikę nekliudyti.
Be to, ne vienas Saugaus
eismo komisijos narys kėlė
klausimą, kodėl rekonstruotoje gatvėje su saugos salelėmis
ir stulpeliais paliktos dvi eismo
juostos: „Važiuoji savo puse – ir
bumpt prieš akis stulpelis. Ašinė linija. Jokių ženklų bei kitų
ženklinimo linijų“.
VĮ „Kauno regiono keliai“
Jonavos kelių tarnybos viršininkas V. Krugliakovas buvo
konkretus: „Dvi eismo juostos
yra todėl, kad detaliai projektas nebuvo parengtas iki galo.
Projekte nenumatyta, kad turi
būti panaikintas senas ženklinimas, kaip ir nenumatyta, koks
toje gatvėj turi būti ženklinimas.
Apie tai išvis nešnekama. Projekte apie ženklinimą net neužsiminta“.
Saugaus eismo komisijos
vadovas, Miesto reikalų komiteto pirmininkas Erlandas Andrejevas buvo tos nuomonės, kad
reikia sulaukti užsakovo ir projekto rengėjo galutinio sprendimo. „Jei matysim, kad mums
kas nors netinka, galėsim inicijuoti savo pastabas ir pasiūlymus“, – sakė E. Andrejevas.
Saugaus eismo komisijos nariai
su pirmininko nuomone sutiko.

žiūros patikėti vaikams. Taip
pat rekomenduojama nenaudoti drėgnų malkų, nes tuomet
dūmtraukiai labai greitai užsiteršia dervomis“, – sako Aurimas Gudžiauskas, Valstybinės
priešgaisrinės priežiūros valdybos gaisrų prevencijos skyriaus
vyriausiasis specialistas.
Pasak jo, užsidegus suodžiams dūmtraukyje reikėtų nedelsiant kviesti ugniagesius,
nes netinkamai gesinamas suodžių gaisras, pavyzdžiui, pilant vandenį iš viršaus, gali suardyti dūmtraukį.
„Taip pat pastebime, kad gyventojai neretai būstą papildomai šildo elektriniais šildytuvais. Tačiau netinkamas jų naudojimas ar netvarkinga elektros
instaliacija nulemia apie 6 proc.
visų pastatuose kilusių gaisrų. Naudojant galingus šildytuvus dažnai paaiškėja silpnosios elektros instaliacijos vietos
– dėl tinklo perkrovos kibirkščiuoja laidai, kurie galiausiai
uždega pastatų konstrukcijas“,
– sako A. Gudžiauskas.

BŪSTO SAVININKO
CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS
DRAUDIMAS DOVANŲ
„Matome nuolat augantį jo-

naviškių norą apsaugoti savo
turtą, todėl nuolat ieškome galimybių jiems pagelbėti. Šį rudenį kiekvienam apsidraudusiam gyventojų turto draudimu dovanojame būsto savininko civilinės atsakomybės draudimą. Tai reiškia, kad dėl jūsų
namuose įvykusios nelaimės
nukentėjus kaimynų turtui, patirtus nuostolius jiems atlyginsime mes“, – sako J. Stankevičienė. Ji kviečia Jonavos
gyventojus užsukti į klientų aptarnavimo skyrių, įsikūrusį Kosmonautų g. 1, arba
skambinti telefonais +370

349 200 02 arba +370 682
16386 ir gauti jiems skirtų
specialių pasiūlymų bei patarimų.
Į klientų poreikius orientuota „Compensa Vienna Insurance Group“ veiklą Baltijos šalyse kaip savarankiška draudimo bendrovė pradėjo 2016 m.
sausio 1 d. Iki tol Lietuvoje veikė Lenkijos ne gyvybės draudimo bendrovės „Compensa TU
S.A. Vienna Insurance Group“
Lietuvos filialas, veiklą vykdęs
nuo 2010 m.
Užs. Nr. 57

Specialiai „Jonavos garsui“
Jonaviečių kūrybiniai proveržiai
Utenos leidykla „Komonada“ išleido šeštąjį Aukštaitijos ir
Žemaitijos poezijos žodžio kūrėjų almanachą „Atokios stotys“. Jame vėl randame dviejų
jonaviečių – Mindaugo Švėgždos ir Mariaus Glinsko pluoštelį eilių.
Įdomu, kad jonaviečių kūrybos vis dažniau pasitaiko ir kultūros žurnaluose, kitoje šalies
žiniasklaidoje. Lietuvos neįgaliųjų draugijos savaitraštyje „Bičiulystė“ neretai skaitome Danutės Kuliavienės, Mykolo Kručo eilėraščių, Gražinos Čekavičienės humoreskų, jos rašomo
romano ištraukų. Pernai „Literatūra ir menas“ po puslapį skyrė Mindaugo Švėgždos, upninkietės Anos Aleksandravičie-

nės kūrybai, šiemet liepą išleistame „Nemuno“ 13 numeryje
vėl išydome netradicinį eiliavimą pamėgusio Mindaugo puslapį.
Apie gyvenimo kelyje sutiktus bendražygius įdomių prisiminimų pateikė publicistikos
nevengianti M. Glinsko plunksna. Pernai Rokiškio krašto kultūros žurnalas „Prie Nemunėlio“ išspausdino jonaviečio rašinį „Keli atminties blyksniai apie
poetę Eleną Mezginaitę“. Prieš
keturis dešimtmečius Mariui
teko darbuotis su šia lyrike, jai
padrąsinant žengti pirmuosius
žingsnius žurnalistikoje. Šiemet
rudenį Panevėžyje minimas poetės 75-metis, gaila, jau be jos.
O štai Alfo Pakėno ir Gaspa-

ro Aleksos sudarytoje knygoje
„Pilkoji Algirdo Verbos žvaigždė“ taip pat atsiverčiame M.
Glinsko prisiminimus apie šį iš
Žemaitijos kilusį ir kelis dešimtmečius Vilniuje gyvenusį poetą, be kurio, kaip ir be Pauliaus
Širvio, buvo neįsivaizduojama
to meto sostinės kūrėjų bohema. Pasirodo, jonaviečiui studijų metais teko su būsimuoju Poezijos pavasario laureatu gyventi viename bendrabučio kambarėlyje, išklausyti ne
vieną jo „pamoką“ apie rašymo
meną. Vertinga knyga pasirodė
taip pat poeto 75-mečio proga,
ją dar galima įsigyti didmiesčių
knygynuose.
Rūta Tutlytė

Jonavietės poezijos rinktinė dienos šviesą
išvydo Vokietijoje
Jonavietės kūrėjos Raizos Užusenienės išleistų poezijos knygelių lentynoje dar
viena naujakurė – poezijos
rinktinė vokiečių kalba – „50
Gedichte für die Seele". Lietuviškai – „50 eilėraščių sielai“.
„Ši knygelė – tai dvejų metų
kūrybos rezultatas. Pirmoji ir
galbūt jau paskutinė poezijos
knygelė vokiečių kalba, – „Jonavos garsui“ sakė rinktinės
autorė, buvusi vokiečių kalbos
mokytoja R. Užusenienė. – Eilėraščių knygelė tarsi tam tikrų
sutapimų dovana sau: 50 metų,
kai rimuoju vokiškai, o dar vienas man labai malonus jubiliejus, kad jau 20 metų, kai gyvenu Jonavoje“.
Autorė pati ne tik sudėliojo
šios knygelės maketą, bet ir viršeliui pasirinko prancūzų dailininko Rene Magritte paveikslą,
kuris, anot ponios Raizos, at-

spindi jos sielos lyriką ir romantizmą.
„Kūryba yra mano vienintelė sesė ir ištikima draugė, kuri
mane sunkiomis gyvenimo akimirkomis gelbėjo ir gelbsti ir
kurios iki šiol aš niekada ne-

išdaviau“, – turbūt ne veltui
taip knygelės įžangoje rašo R.
Užusenienė, prisistatanti lietuvių lyrike.
Knygelės gale randame poetės ilgamečio plunksnos draugo, rašytojo ir menotyros daktaro, Volfgango Jano (Wolfgang Jahn) jai dedikuotą sonetą. „Sonetas aprėpia mano viso
gyvenimo kūrybą, man tai labai
gera ir malonu, bet kartu ir įpareigoja toliau rašyti, kurti ir likti ištikimai poezijai“, – neslepia jonavietė. O kito ilgamečio
bendraminčio Johano Maksimiliano Fogto (Johann Maximilian Vogt) dėka ši knygelė keleto egzempliorių tiražu buvo atspausdinta Frankfurte kaip pagarbos ženklas lietuvei, kuriančiai vokiškai, kaip lietuvei, turinčiai vokiškų šaknų ir nuėjusiai
dramatišką savo likimo kelią.
„Jonavos garso“ inf.
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Jonavos politechnikos mokykla tapo nacionalinio
geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių
apžiūros-konkurso nugalėtoja
Aldona Skaisgirytė

Geriausiai tvarkomų mokyklų edukacinių erdvių apžiūroskonkursas, skirtas geriausiai savo edukacines erdves tvarkančiai
mokyklai 2016 metais
išrinkti, buvo rengiamas kovo–rugsėjo mėnesiais dviem etapais: savivaldybių ir nacionaliniu lygmeniu.
Vienas iš pagrindinių šios apžiūros-konkurso uždavinių –
skatinti mokyklų bendruomenių
kūrybiškumą ir savarankiškumą, kuriant mokyklos vidaus ir
lauko edukacines erdves. Šiame konkurse dalyvavo ikimokyklinio ugdymo įstaigos, bendrojo lavinimo ir neformaliojo vaikų
švietimo mokyklos, profesinio
mokymo įstaigos.
„Pirmą kartą išdrįsome dalyvauti tokiame konkurse. Labai sėkmingai dirbo mokytojos D. Arbočienės vadovaujama mokytojų ir mokinių komanda, – „Jonavos garsui“ džiaugėsi Jonavos politechnikos mokyklos direktorė Virginija Milinavičienė.

Dantų tiesinimas Jonavoje!

Pati edukacinių erdvių mokykloje ir lauke kūrėja, vyresnioji floristikos profesijos mokytoja D. Arbočienė sakė, kad
tai tik pats pirmasis žingsnis.
„Tai pati pradžia – vidaus erdvių edukacija. Koridoriuose
įkurdinome augalų kompozicijas, prie jų pakabinome stendukus, supažindinančius su šiais
augalais. Tai labai maža dalelė edukacinės veiklos. Viskas
ateityje, o mūsų bendruomenės darbo įvertinimas ir pripažinimas šalyje – didžiulė paskata eiti pirmyn, žinant, kad einame teisinga kryptimi“, – „Jonavos garsui“ kukliai pasidžiaugė
kūrybingai 22 metus floristikos
mokytoja dirbanti D. Arbočienė.
Kas lėmė, kad Jonavos poliechnikos mokyklos erdvės
buvo pripažintos geriausiai tvar-

Šį rudenį vyresnioji floristikos profesijos mokytoja D. Arbočienė kėlė kvalifikaciją praktikume Austrijoje „Lietuvos ugdymo įstaigų edukacinių erdvių kokybės gerinimo prielaidos, remiantis Austrijos visuomenės švietimo institucijų ir viešųjų edukacinių erdvių patirtimi“. Mokymai kaip
tik buvo skirti apžiūros-konkurso nugalėtojams, mokyklų pedagogams, kuriantiems edukacines
erdves ir projekto „Žaliosios edukacinės erdvės ir gamtos ekspozicijos mokyklų aplinkoje“ dalyviams. Mokymų metu susipažinta su teminiais Hirschstetten botanikos sodais, UNESCO saugomo Vachau slėnio regiono, mažų gyvenviečių želdinimo ir tvarkymo tradicijomis, bendruomenių
požiūrių įvairove į vientisas erdves tarp visuomeninių (parkų, švietimo įstaigų) ir individualių valdų. Apsilankyta Melko vienuolyno prancūziškojo stiliaus parke, klintinių Alpių nacionaliniame parke, Kamptalio soduose, Halštate susipažinta su kriokliais, šaltiniais, ežerais. Mokymuose buvo
analizuojama alpinė flora ir alpinariumai, augalų augimo sąlygos kalnuose bei jų pritaikymo galimybės Lietuvos alpinariumuose, vandens tėkmių pritaikymas edukacinėse erdvėse bei vijokliniai
augalai, lianos, vynmedžiai ir jų panaudojimas želdynuose bei veislės tinkamos auginti Lietuvoje.
Praktikumas Austrijoje buvo turiningas, labai įdomus ir informatyvus. Mokytoja Danutė ne tik pati
įgijo žinių šioje srityje, bet ir yra pasirengusi jomis dalintis su respublikos ir rajono pedagogais.

Optikos salonas

SONINETA

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

Mob. tel: +370 675 95272
Adresas: Vasario 16-osios g. 9 Jonava

DĖMESIO! Ir senjorams,
ir mažiems, ir dideliems didžiausias
metų nuolaidas dovanoja
optikos salonas „SONINETA“:
• visiems akinių rėmeliams – 30% nuolaida;
• akinių lęšiams - 30% nuolaida +DOVANA
Pas akių gydytojus pageidautina išankstinė registracija tel.: 53021 arba mob. 8 656 09224. Pastaba. „Soninetoje“
dirba tik kvalifikuoti aukštąjį medicininį išsilavinimą turintys akių
gydytojai (oftalmologai), o ne optometristai.
Taip pat priimame pacientus, turinčius PZU draudimą.
Kirpeja - Visaziste

komomis mokyklų erdvėmis šalyje? Čia sukurtos
skoningos, šiuolaikiškos,
interjerui pritinkančios,
viena kitą atkartojančios
ir savitumą išryškinančios augalų salelės, suteikiančios erdvei jaukumo ir originalumo. Tai kuria grožį, erdvei suteikia
estetinį pojūtį, skleidžia
edukacinę žinią.
Vertinimo
komisijai
patiko būtent tai, kaip suderinti, sugrupuoti ir pasodinti augalai. Vertinimo
komisijos nariai neslėpė
nusivylimo, kad iš Lietuvos mokyklų niekaip nepajėgia išgyvendinti darželių ant palangių ir per
daugelį metų susiformavusio stereotipinio požiūrio, kad visos gėlės turi
augti tik ant palangių.
Pasak jų, Jonavos
politechnikos mokykla –
bene vienintelė mokykla,
kur taip skoningai tarpusavyje sąveikauja erdvės ir augalai. Todėl ir
pripažinta nugalėtoja.
„Mūsų mokyklos veikla bei
dalyvavimas įvairiuose projektuose profesijos mokytojų dėka
labai išsiplėtė. Aš džiaugiuosi, kad čia dirba žmonės – tikri
savo sričių specialistai. Vienas
vadovas, neturėdamas komandos, nieko nepadarys. Todėl
nuo pat vadovavimo šiai mokyklai pradžios mano tikslas –
leisti kiekvienam atsiskleisti. Jei
žmogus gabus ir geba tai daryti
– tegul jis daro. Tik skatinkime ir
padėkime jam, o ne stabdykime
ar trukdykime jam“, – džiaugėsi
per aštuonerius vadovavimo įstaigai metus pasikeitusiu Jonavos politechnikos mokyklos veidu ir susiformavusia tarsi šeima
inovatyvia bendruomene jos
vadovė V. Milinavičienė.

R. ir K. Šeštokų Juodmenos šeimos klinika
Tiesioji g. 9, Jonava. Tel. 8-665 12800.
www.ortoma.lt

kirpimas
progines sukuosenos
makiazas

Po apdovanojimo. Iš kairės – Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centro (LMNŠC)
Gamtinio ir ekologinio ugdymo skyriaus vedėjas Almantas Kulbis, Jonavos politechnikos mokyklos vyresnioji floristikos mokytoja Danutė Arbočienė, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos Neformaliojo švietimo skyriaus vyresnioji specialistė Aušra Birietienė ir konferencijos organizatorė, LMNŠC Gamtinio ir ekologinio
ugdymo skyriaus metodininkė Stasė Mameniškienė

• Gydytojo ortodonto konsultacija dėl kreivų dantų ir blogo
sąkandžio gydymo.
• Dantų tiesinimas breketais (metaliniais, safyriniais ir kt.).
• Dantų tiesinimas plokštelėmis ir t.t.

Aistei

LMNŠC nuotr.

Lapkričio 9 d. Vilniaus
universiteto botanikos sode
vyko tarptautinė konferencija
„Edukacinės erdvės ir ugdymo procesas“ ir nacionalinio
geriausiai tvarkomų mokyklų
edukacinių erdvių apžiūroskonkurso 2016 m. nugalėtojų
apdovanojimas. Jonavos politechnikos mokyklai atstovavo vyresnioji floristikos profesijos mokytoja Danutė Arbočienė, kuri konferencijoje
pristatė stendinį pranešimą.
Jau ketvirtus metus organizuojamoje tarptautinėje
konferencijoje aptartos įvairių institucijų gamtamokslinei edukacijai teikiamos galimybės, pristatytos edukacinių erdvių kūrimo naujovės.
Konferencijoje
pranešimus skaitė svečiai iš
Poznanės (Lenkija),
Visbio (Švedija), Vilniaus
universiteto,
Vilniaus universiteto
Botanikos sodo, Ugdymo plėtotės centro, Pasvalio, Klaipėdos rajonų savivaldybių atstovai, šalies mokytojai pristatė stendinius pranešimus.
Konferenciją organizavo Švietimo ir
mokslo ministerija,
Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo
centras ir Vilniaus
universiteto Botanikos sodas.

Kirpėja Aistė
kirpimas
Aistei
proginės šukuosenos
Tel. 8 675 95272
Vasario 16-osios g.9, Jonava
Kirpeja - Visaziste

kirpimas
progines sukuosenos
makiazas

Mob. tel: +370 675 95272
Adresas: Vasario 16-osios g. 9 Jonava

Dėmesio!

GALANTERIJOS PARDUOTUVĖS
(PC „Norfa“, Žeimių g. 26A)
atidarymo proga

rankinėms ir piniginėms
nuolaidos iki 30 %
Kviečiame apsilankyti!

Klientų dėmesiui!
Iš Prezidento g. 3 persikėlėme į naujas patalpas,
esančias Žeimių g. 26 A, PC „NORFA“.
Dirbame: I – V nuo 10 iki 18 val., VI – nuo10 iki 14 val.
Tel.: 8 614 06054, 8 660 85782.

DIENINĖS IR NAKTINĖS

UŽUOLAIDOS

JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI

Kliento pageidavimu pasiuvame
pagal pasirinktą modelį

romanetės,
širmos,
austrijietės,
lovatiesės

Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

VISOS NEKILNOJAMOJO TURTO PASLAUGOS
JONAVOS MIESTE IR RAJONE
Tel. 8 655 54404

6

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.
Chemikų g. (9 a. mūr. namas, IV a.,
bendr. pl. 34,74 m². Virtuvė sujungta
su kambariu, vonia kartu su WC, įstiklintas balkonas. Butas tvarkingas: koridoriuje ir kambaryje dažytos sienos,
laminuotosios grindys, vonioje – plytelės, plastikiniai langai, šarvuotosios
durys. Parduodamas su baldais ir buitine technika. Yra tamsusis kambarys
ir rūsys. Tvarkinga, erdvi laiptinė, lauko durys su kodine spyna, veikia liftas.
Šalia prekybos centrai, netoli mokyklos. Kaina 16400 Eur. Tel. 8-655 54404
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, IV a.,
bendr. pl. 31,35 m², kamb. pl. 13,94 m²,
koridoriaus pl. 4,87 m², virtuvės pl. 9,4
m², vonios pl. 2,11 m², WC pl. 1,03 m².
Plastikiniai langai, šarvuotosios durys,
laminuotosios grindys kambaryje ir
koridoriuje. Yra nauja prieškambario
spinta, virtuvinis komplektas, spinta, šaldytuvas ir dujinė viryklė). Kaina
12000 Eur. Tel. 8-655 54404
Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, II a., bendr.
pl. 32 m², kamb. pl. 14,08 m², virtuvės pl.
9,45 m². Bute pakeista santechnika, elektros instaliacija. Pakeisti langai, įstatytos
šarvuotosios durys. WC ir vonia atskirai.
Butas parduodamas su virtuvės baldų
komplektu, prieškambario komplektu
ir sekcija). Kaina 11500 Eur. Tel. 8-655
54404
Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr.
pl. 32,67 m², kamb pl. 13,96 m², virtuvės pl.
9,37 m², WC ir vonia atskirai). Kaina 10700
Eur. Tel. 8-655 54404
Ruklio g., Ruklos mstl. (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.
Chemikų g. 9 a. blok. namas, VII a. Bendr. pl. 51,69 m², kamb. pl. 16,93 m² ir
13,97 m², virtuvės pl. 9,48 m². WC ir vonia kartu. Butas tvarkingas: plastikiniai
langai, šarvuotosios durys, pakeistos
vidaus durys, laminuotosios grindys,
įstiklintas balkonas, vonioje bei virtuvėje plytelės ir lentelės, kambariuose
tapetai. Parduodamas su kai kuriais
baldais. Liftas veikia, laiptinės durys
su telefonspyne. Kaina 20000 Eur. Tel.
8-655 54404
Panerių g. 5 a. blok. namas, V a. Bendr.
pl. 43,98 m², kamb. pl. 17,07 m² ir 13,78
m², virtuvės pl. 6,03 m², koridoriaus pl. 4,29
m², vonios pl. 2,81 m². Vonia ir WC kartu.
Parduodamas su visais baldais ir buitine
technika. Namas renovuotas, padidintas
balkonas, šarvuotosios durys, pakeistos
vidaus durys. Sudėtos laminuotosios grindys, koridorius ir virtuvė dažyti, kambariai

Visa informacija su
nuotraukomis apie parduodamą
nekilnojamąjį
turtą (NT) www.joneda.lt

SENIAUSIAI JONAVOJE DIRBANTI NEKILNOJAMOJO
TURTO AGENTŪRA – UAB „JONEDA“
J. Ralio g. 5-19 (2 aukštas), tel.: 8 655 54404, 54607

tapetuoti, vonia iškalta plastikinėmis lentelėmis. Pro balkoną vaizdas į upę. Kaina
23000 Eur.
Chemikų g. (9 a. blok namas, VI a., bendr.
pl. 50,57 m², koridorius 6,58 m², WC 1,01
m², vonia 2,11 m², virtuvė 9,47 m², kambarys 14,21 m², kambarys 17,19 m². Butas
vidinis, šiltas, maži mokesčiai už šildymą.
Reikalingas remontas. Šalia prekybos centro „Norfa“). Kaina 18600 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 18000
Eur. Tel. 8-655 54404
Dvaro g., Markutiškių k., Šilų sen. (2 a. mūr.
Namas, I a., bendr. pl. 42,53 m², šildomas
krosnimis, virtuvė sujungta su koridoriumi
(pl. 6,11 m²), pakeistos išorės ir vidaus durys, laminuotos grindys ir virtuvės sienos,
vandentiekio ir kanalizacijos įvadai, rūsys.
Yra garažas su rūsiu, malkinė, žemės sklypas prie namo. Šalia stotelė, miškas, upelis, karjeras, tvenkinys su pliažavietėmis.
Asfaltuotas kelias iki namo. 9 km nuo Jonavos). Kaina 5000 Eur. Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Kauno g. (5 a. mūr. namas, I a. Bendr.
pl. 64,59 m²; kamb. pl.: 20,10 m², 15,27
m² ir 14,62 m²; koridoriaus pl. 5,55 m²,
virtuvės pl. 6,18 m², vonios pl. 2,05 m²,
WC pl. 0,82 m². Namas baigiamas renovuoti, pakeisti radiatoriai, ant kiekvieno jų – skaitikliai. Sudėtos laminuotosios grindys, įstiklintas balkonas.
Vonia išklijuota plytelėmis, svetainė ir
vaikų kambarys išklijuoti tapetais. Svetainėje – pakabinamos lubos. Virtuvė ir
koridorius iškalti lentelėmis. Parduodamas su kai kuriais baldais. Tvarkingi
kaimynai, tvarkinga laiptinė, kodinė
laiptinės spyna). Kaina 24000 Eur. Tel.
8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, IV a.,
bendr. pl. 60,87 m², kamb. pl. 11,26 m²,
17,07 m² ir 17,07 m², prieškambario pl.
6,27 m², virtuvės pl. 6,03 m², vonios pl.
1,96 m², WC pl. 1,21 m². Yra šaldytuvas,
dujinė viryklė. Tvarkingas namas – kodinės laiptinės durys, plastikiniai langai). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
Parduodamas 3 kamb. butas 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 30000 Eur. Tel.
8-655 54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis
namas, V a., vidinis, du balkonai, bendr.
pl. 60,93 m², kambarių pl. 13,98; 17,02;
13,91 m², virtuvės pl. 6,92 m² (plytelės),
WC ir vonia atskirai (išklijuota plytelėmis), rūsys, žemi šildymo mokesčiai,
parduodama su baldais, šarvuotosios
durys, tvarkingas namas, kodinės laiptinės durys, ramūs kaimynai). Kaina
7500 Eur. Tel. 8-655 54404

4 KAMB.
Girelės g. parduodamas tvarkingas, erdvus, šviesus 4 kambarių butas (sujungti
du vieno ir dviejų kambarių butai).Mūrinis
4 a. namas, IV a. Renovuojamas. Bendr.
pl. 83 m², virtuvės pl. 8,4 m², kambarių pl.
8,4 m², 14 m², 16 m², 16,2 m². WC ir vonia
atskirai. Didelis balkonas per du kambarius, kitas balkonas sujungtas su kambariu, apšiltintas. Bute sudėti kokybiški mediniai langai, šarvuotos durys, laminuotos
grindys, medinės vidaus durys. Pakeista
santechnika, elektros instaliacija, yra
kondicionierius, signalizacija. WC ir vonia
išklijuota plytelėmis, dviejuose kambariuose – fototapetai. Butas šiltas, maži šildymo
mokesčiai. Parduodamas su dalimi baldų ir
buitine technika. Tvarkinga, švari laiptinė.
Ramūs, draugiški kaimynai. Galima kartu
pirkti ir garažą, esantį apie 70 m nuo namo.
Buto kaina 36000 Eur, garažo – 4000 Eur.
Tel. 8-655 54404
NAMAI
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
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, rekonstruojamas, yra visi leidimai, miesto
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl.
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansarda,
rūsys, balkonas). Kaina 23000 Eur. Tel.
8-655 54404
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1a. mūr.
namas su mansarda, bendr. pl. 130 m²,
baigiamas renovuoti, vandentiekis, kanalizacija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis,
sodas, 17 a žemės sklypas. Kaina 30400
Eur. Tel. 8-655 54404

NT PIRKĖJŲ
DĖMESIUI!
DNB bankas
„Jonedos“ klientams
teikia paskolas
su specialiomis
sąlygomis.
SODYBOS
Sodybą Kisieliškių k., Dumsių sen. (medinis rąstų namas, kuris yra apšiltintas,
dengtas medinėmis dailylentėmis, bendr. pl. 40 m², kamb. pl. 23 m², virtuvės
pl. 13 m², veranda, sandėliukas, šildymas kietuoju kuru, krosnimi. Keturi
ūkiniai pastatai (9 m², 21 m², 15 m² ir
54 m²), tvarto plotas 32 m², daržinės –
63 m², lauko virtuvės su rūsiu – 36 m².
Yra pirtis, kiemo rūsys. Paruošta vieta
šiltnamiui (išbetonuoti pamatai). 1,68
ha žemės sklypas (1,1 ha žemės ūkio
ir 0,3 ha miško). Gausiai derantys vaismedžiai, vaiskrūmiai, avietynas. Sklypo
teritorijoje yra tvenkinys, o už poros
metrų teka upelis. Apie 5 km iki Jonavos miesto). Kaina 25000 Eur. Tel. 8-655
54404
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmūrytas gyvenamasis namas, bendr. pl.
77,28 m², centrinis šildymas krosnimis, mūrinė lauko virtuvė (pl. 12 m²),
tvartas – 80 m², ūkio pastatai – 27 m² ir
47 m², 2 rūsiai, šulinys, šiltnamis, 40 a
žemės sklypas). Kaina 10900 Eur. Tel.
8-655 54404
Gegužinės k., Kaišiadorių raj. (renovuotas
gyvenamasis 1 a. namas, rąstinis, bendr.
pl. 73,74 m², šildomas kietuoju kuru (krosnimi), WC ir vonia, mediniai ūkiniai pasta-

tai,0,29 ha žemės sklypas, netoli Nėries
(apie 200 m), apie 14 km nuo Jonavos).
Kaina 34700 Eur. Tel. 8-655 54404
SODAI
Sodą Naujatriobių k., Dumsių sen., s/b
„Ąžuolas“. Mūr. namelis, kurio bendr.
pl. 26,35 m². 1 a.: kambarys 13,88 m²,
virtuvė 6,92 m², 2 a.: kambarys 5,55
m². Rūsyje (pl. 20,54 m²) yra židinys,
virtuvėje – pečius. Du dideli balkonai
(pirmame ir antrame aukšte). 6 a žemės
sklypas, geodeziniai matavimai, atskiras įvažiavimas. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, skiepytos obelys, derlinga žemė.
Sodas labai tvarkingas, graži vieta, šalia miškas. Kaina 14000 Eur. Tel. 8-655
54404
Sodą s/b „Užuovėja“, Jurkonių k., Upininkų sen. 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
Sodą s/b „Ežerėlis“ (6 a žemės sklypas,
85,98 m² mūr. namelis, virtuvėje pečius
su sienele, antrame aukšte krosnelė, yra
rūsys, malkinė, šiltnamis, šulinys). Kaina
15000 Eur. Tel. 865554404
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 9 a žemės,
sklypas kraštinis). Kaina 5200 Eur. Tel.
8-655 54404
Sodą s/b „Šilelis“ (Stoškų k., 8 a žemės).
Kaina 3200 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Žilvitis“, Jonavos r., Dumsių
sen., Salupių k., Lakštučių g. 3 (6 a žemės sklypas, 1989 m. statybos 47,14
m² mūr. namelis su mansarda. I a. yra
krosnis. Yra šiltnamis, šulinys – per
pusę su kaimynais. Užtvertas įvažiavimas į sodų bendriją. Sodų bendrija šalia upės (sodininkai susitvarkę priėjimą
prie upės), netoli Zatyšių karjeras. Kaina 19000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušynas“, Beržyno g. Mūrinis
namas (2 aukštų, bendr. pl. 69,66 m²), yra
vanduo, Elektra, signalizacija), pakeistas
stogas. Yra pavėsinė, kiemo aikštelė, pirtis. Sodas kraštinis, prie miško, graži vieta.
Parduodama su baldais. Kaina 28000 Eur.
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 7400
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai matavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Paneriai“, Mardokiškių k.,
Kulvos sen., Jonavos r. (mūr. namelis,
kurio bendr. pl. 33,34 m²; 6 a žemės
sklypas). Kaina 14000 Eur. Tel. 8-655
54404
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. (neįrengtas
mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 6 a
žemės). Kaina 6500 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įrankiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 a žemės). Kaina 6900 Eur. Tel. 8-655 54404
SKLYPAI
Parduodami 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 ir kelio. 0,2275 ha miškų ūkio
paskirties žemės sklypas prie upės ir
kelio. Šių sklypų kaina 240 Eur/a. Visi 4
sklypai yra vienas šalia kito. Tel. 8-655
54404

0,80 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Išorų k., Jonavos r. Kadastriniai matavimai, šalia kelio. Kaina 450 Eur/a. Tel.
8-655 54404
Sklypą Šveicarijos k., Dumsių sen. (15
a namų valdos paskirties žemės). Kaina
16200 Eur. Tel. 8-655 54404
Parduodami 5 namų valdos žemės
sklypai Spanėnų k., Jonavos r. Sklypų
plotai: vienas sklypas 16 a, trys sklypai
po 20 a ir vienas sklypas 27 a. 16 ir 20
a sklypų kaina – 750 Eur/a. 27 a sklypo
kaina – 700 Eur/a. padarytas projektas
elektrai įvesti. Labai geras privažiavimas, netoli parduotuvė „Maxima“,
kelias Jonava-Kaunas, miškas. Rami,
graži vieta. Tel. 8-655 54404
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k.,
Upninkų sen. (našus dirvožemis, privažiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. Tel.
8-655 54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (geodeziniai matavimai, ženklinimai, šalia
komunikacijos, elektra. 4 km iki Jonavos
miesto centro, graži vietovė, netoli kelio
Jonava–Kėdainiai. Kaina 600 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
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r.
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamieji namai, geras privažiavimas).
Kaina 11600 Eur. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jonavos r. (0,46 ha žemės ūkio paskirties
žemės, gera vieta). Kaina 8400 Eur. Tel.
8-655 54404
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r.
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys ,
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 2500 Eur.
Tel. 8-655 54404
1,43 ha žemės ūkio paskirties sklypas
Ragožių k. (šalia kelio Jonava–Kėdainiai). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių
k., Dumsių sen. Kaina 11600 Eur. Tel.
8-655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos
sen. (1,18 ha miško ir 30 a kitos paskirties,
ribojasi su Juodmena). Kaina 17200 Eur.
Tel. 8-655 54404
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 8-655
54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina 11000 Eur.
Tel. 8-655 54404
GARAŽAI
Garažą g/b „Tauras“, Kauno g. (bendr.
pl. 18,10 m²). Kaina 2500 Eur. Tel. 8-655
54404
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
KOMERCINĖS
PASKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jonavos r. (5 km nuo miesto, bendr. pl.
260,82 m², pokylių salė, virtuvė su
pilna įranga, miegamieji (kai kurie su
atskirais dušais ir WC), pirtis, sauna,
biliardas, nuosava katilinė, sutvarkyta
aplinka, patogus privažiavimas). Kaina
150000 Eur. Tel. 8-655 54404

MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ ANALIZĖ JONAVOS MIESTO DAUGIABUČIUOSE
GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 2016 M. SPALIO MĖN.
Mokėjimų už šilumą vidurkis:

Daugiabučių namų – 0,47 €/m²
Renovuotų namų – 0,30 €/m²

Vidutinė lauko oro temperatūra
Dienolaipsniai
Šilumos kaina gyventojams (su PVM) 50,58 €/MWh
Adresas
Pastatų grupės pagal šilumos suvartojimą
I. Daugiabučiai suvartojantys mažiausiai šilumos (naujos statybos, renovuoti namai)
II. Daugiabučiai suvartojantys mažai
arba vidutiniškai šilumos
III. Daugiabučiai suvartojantys daug šilumos (senos statybos,
nerenovuoti namai)
IV. Daugiabučiai suvartojantys labai daug
šilumos (l. prastos šiluminės izoliacijos namai)

1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5
1
2
3
4
5

LIETAVOS G. 31
BIRUTĖS G. 6
PARKO G. 3
CHEMIKŲ G. 86
PANERIŲ G. 17
VARNUTĖS G. 13
SODŲ G. 31
LIETAVOS G. 25
KOSMONAUTŲ G. 11
ŽALIOJI G. 10
VILTIES G. 31A
A.KULVIEČIO G. 22
CHEMIKŲ G. 45
KAUNO G. 44
P.VAIČIŪNO G. 20
LIETAVOS G. 5
A.KULVIEČIO G. 21
ŽEMAITĖS G. 18
CHEMIKŲ G. 84
MIŠKININKŲ G. 11

Butų
sk.
vnt.
20
60
60
22
60
45
60
100
75
50
18
45
45
35
30
54
45
36
38
9

5,3°C
279
Šilumos suvar- Mokėjimai už
šilumą 1 m²
tojimas šildymui
ploto šildymui
(su PVM)
MWh/m²
€/m²
0,00199
0,10
0,00296
0,15
0,00298
0,15
0,00305
0,15
0,00311
0,16
0,00663
0,34
0,00675
0,34
0,00686
0,35
0,00704
0,36
0,00714
0,36
0,01014
0,51
0,01030
0,52
0,01031
0,52
0,01041
0,53
0,01055
0,53
0,01762
0,66
0,01874
0,67
0,02012
0,68
0,02052
0,68
0,02339
0,81
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Paveldimo turto mokestis – kuriais
atvejais jį reikia mokėti?

Kauno apskrities valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad kai kuriais atvejais
gyventojams paveldėjus turtą gali atsirasti prievolė sumokėti paveldėto turto mokestį.
Paveldimo turto mokesčiu
apmokestinamas visas gyventojo pagal įstatymą arba testamentą paveldimas turtas, išskyrus:
• vienam sutuoktiniui mirus
kito sutuoktinio paveldimą turtą;
• vaikų (įvaikių), tėvų (įtėvių), globėjų (rūpintojų), globotinių (rūpintinių), senelių, vai-

Kas? Kur? Kada?
JONAVOS KRAŠTO
MUZIEJUS

Lapkričio 30 d. 14 val. Fotomenininko, dailininko Rimanto Dichavičiaus albumo „Laisvės paženklinti“ III tomo pristatymas. Dalyvaus autorius.
Renginio metu bus galima įsigyti
albumą. (Dailės skyriuje).

JONAVOS KULTŪROS
CENTRAS KVIEČIA!
DIDŽIOJI SALĖ

Lapkričio 22 d. 18 val. – teatralizuota cirko iš Ukrainos programa „Alisa stebuklų šalyje“.
Bilieto kaina 6 Eur.
Lapkričio 29 d. 18 val. –
„Domino“ teatro spektaklis „Prie
dangaus vartų“. Bilieto kaina
9,50-17 Eur.
Lapkričio 30 d. 18 val. – argentinietiškojo tango koncertas
„Tango Argentino“. Bilieto kaina 10 Eur, moksleiviams ir pensininkams – 8 Eur.
Gruodžio 6 d. 19.30 val.

kaičių, brolių, seserų paveldimą turtą;
• tuos atvejus, kai paveldimo turto apmokestinamoji vertė, neviršija 3 tūkst. eurų.
Paveldimas turtas apmokestinamas 5 arba 10 procentų tarifu:
• jei paveldimo turto apmokestinamoji vertė yra ne didesnė už 150 tūkst. eurų, paveldimo turto mokestis skaičiuojamas, taikant 5 procentų tarifą;
• kai vertė yra didesnė už
150 tūkst. eurų - taikomas 10
procentų tarifas.
Lietuvoje esančio paveldimo turto apmokestinamąją vertę apskaičiuoja Mokesčių inspekcija. Gyventojas, paveldintis turtą, turėtų kreiptis į Mokesčių inspekciją ir pateikti laisvos

formos prašymą bei notaro išduotą pažymą apie gyventojo
paveldėtą turtą. Paveldimo turto mokesčio dydį apskaičiuoja
notarai pagal Mokesčių inspekcijos išduotą pažymą.
Primename, kad gyventojui,
paveldinčiam Lietuvoje esantį
turtą, tokio turto, taip pat privalomo sumokėti paveldimo turto
mokesčio, deklaruoti nereikia.
Iškilus klausimams mokesčių mokėtojai savarankiškai
aktualią informaciją gali rasti
adresu www.vmi.lt. Pasikonsultuoti su VMI specialistais telefonu galima paskambinus telefonu 1882 arba +370 5 255 3190.
Telefonu suteikta konsultacija
yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi
5 metus.

– filmas „Nuo Lietuvos nepabėgsi“. Tai istorija apie filmo režisierių Romą Zabarauską (Denisas Kolomyckis), kuris
kartu su savo meksikiečiu vaikinu Carlos (Adrian Escobar) padeda gerai draugei, aktorei Indrei (Irina Lavrinovič) pabėgti iš Lietuvos po to, kai ji nužudo savo motiną ir pavagia jos
pinigus. Epizodinius vaidmenis

filme sukūrė garsūs Lietuvos
dainininkai Justė ArlauskaitėJazzu ir Vaidas Baumila. Bilieto kaina 2 Eur, grupėms (daugiau kaip 10 žmonių) ir neįgaliesiems – 1,50 Eur.

Jonavos kultūros centras ieško meno vadovo
(-ės) darbui Bukonių kultūros centre ir renginių organizatoriaus (-ės) – meno
vadovo (-ės) Kuigalių kultūros centre. Pagrindiniai
darbo uždaviniai:
• suburti naujus meno kolektyvus bendruomenėje;
• pristatyti kolektyvus rajono ir respublikos renginiuose;
• prisidėti prie kultūros
centro ir bendruomenės
švenčių organizavimo miestelyje.
Kreiptis tel. 8 687 47057.

MAŽOJI SALĖ

Lapkričio 25 d. 18 val. –
koncertas „Rudenį palydint“
su Martynu Beinariu (baritonas)
ir Skaiste Beinariene (fortepijonas). Programoje G. B. Pergolesi, G. Gershwin, R. Rodgers,
G. Kuprevičius, A. Raudonikis,
P. Čaikovskij, W. A. Mocart ir kt.
Bilieto kaina 6 Eur, senjorams ir
moksleiviams – 3 Eur, neįgaliesiems – nemokamai.

MENO GALERIJA

Lapkričio 18 d. 18 val. – Eugenijaus Lugovojaus grafikos
darbų parodos „Laisvė ir menas“ atidarymas. Renginyje dalyvaus darbų autorius. Nemokamai.
Lapkričio 19 d. 13 val. –
edukaciniai tapybos užsiėmimai suaugusiems. Nemokamai.

Lapkričio 30 –ąją Jonavoje –
„Tango Argentino“
Visiems, ieškantiems šilumos, sielos atgaivos ir pozityvių
emocijų, prodiusavimo kompanija „Arts Libera International"
dovanoja įspūdingą, sielas ir
kūnus kaitinantį renginį „Tango
Argentino". Autentiška ir nuoširdi muzika bei meilės ir aistros šokis į Lietuvą atvyksta tiesiai iš pačios tango tėvynės Argentinos. Pirmą kartą Lietuvos
koncertinėse scenose kartu pasirodys charizmatiškieji tango
meistrai - gitaros virtuozas Esteban Colucci, smuikininkė Diemantė Merkevičiūtė ir tarptautinių konkursų ir festivalių laureatai - šokėjai Brigita ir Carlos
Rodriguez. Talentingi muzikantai paruošė išskirtinio grožio ir
nepaprastai romantišką meninę programą į kurią elegantiškai įsikomponavo šokėjų pora.
Skambant tango karaliaus Astor Piazzolla ir pasaulinio garso kompozitorių Jose Padula,
Juan Carlos Cobian, Francisco
Canaro, Carlos Gardel, Mariano Mores melodijoms, scenoje pasklis argentinietiško tango
dvasia.
Puiki technika, preciziškas
ritmo pojūtis, išskirtinis muzikalumas ir talentas, visiškas savęs atidavimas scenoje, tokiais
žodžiais gitaristo Esteban Colluci muzikavimą apibūdina įvairių pasaulio šalių muzikos kritikai. Menininkas nuolat su dide-

SĄJUDŽIO AIKŠTĖ

Gruodžio 2 d. 17 val. – Jonavos miesto eglės įžiebimo
šventė „Kad būtų linksma!“.
Nemokamai.

KITI RENGINIAI

Kiekvieną sekmadienį 16
val. – šokių vakarai vyresniojo amžiaus žmonėms (Kultūros
centro fojė). Bilieto kaina 1 Eur.
Lapkričio 18 d. 12 val. – Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos Gailestingumo metų uždarymo renginys „Įšok į Gailestingumo batus“. Nemokamai.
Lapkričio 20 d. 14 val. – modelių atranka (211 auditorija).
Visus, norinčius gauti Jonavos kultūros centro savaitinį naujienlaiškį su renginių
repertuaru, kviečiame rašyti
laišką el. p. adresu: info@jkc.
lt su tekstu: „Noriu naujienlaiškio“.
Išsamesnė informacija interneto svetainėje www.jkc.lt
ir Jonavos kultūros centro
kasoje tel. nr. (8 349) 51868
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liu pasisekimu pasirodo tarptautinėse scenose kaip solistas ir įvairių ansamblių dalyvis.
Tango - gitaros magui Esteban
Colucci tai ypatinga dvasinė ir
emocinė būsena.
Smuikininkė Diemantė Merkevičiūtė puikiai atlieka klasikinę ir moderniąją muziką, aktyviai dalyvauja tarptautiniuose
projektuose Austrijoje, Švedijoje, Danijoje, Amerikoje, Prancūzijoje ir Lietuvoje. Jos muzikavimas pasižymi savitu skambesiu, peržengiančiu akademinio muzikavimo ribas bei kuriamu ypatingu emociniu ryšiu su
klausytoju. Diemantė su dideliu
malonumu ir ekspresija atlieka
tango muziką.
„Tango nėra vien žingsniai
ar jų deriniai, tango – tai kultūros, kurioje jis gyvena nuo
vaikystės, išraiška. Šiame šokyje tu gali išreikšti visą pojūčių ir jausmų vaivorykštę – nuo
gilaus santūraus skausmo ir
kančių iki visapusės meilės ir
džiaugsmo", - aistringąjį tango
šokį apibūdina tradicinio „gyvojo" tango meistras Carlos Rodriguez iš Buenos Airių, kuris
kartu su Brigita Rodriguez užpildo sceną kerinčiu šokiu.
„Tango Argentino“ Jonavos kultūros centre lapkričio
30 d. 18 val. Bilieto kaina 10
Eur, moksleiviams ir pensininkams – 8 Eur.

Policija prašo
pagalbos
KAUNO APSKRITIES
VPK JONAVOS
RAJONO POLICIJOS
KOMISARIATAS IEŠKO
ĮTARIAMŲJŲ:

Vytauto Kubiliūno,
gim. 1991 m.

Eriko Kirėjaus,
gim. 1994 m.
Asmenis, ką nors žinančius apie paieškomų asmenų
buvimo vietą, prašome pranešti tel.: 112, 8 700 63322
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Padėka
Nuoširdžiai dėkojame visiems užjautusiems, buvusiems kartu ir padėjusiems palydėti į paskutinę kelionę
mūsų mylimą MAMĄ ir MOČIUTĘ.
Edmundas Gedvila su artimaisiais

Įvairios kompiuterinės
paslaugos
KOMPIUTERIAI.
SERVISAS
jonavos-it-paslaugos.eu
8 677 92281
SANTECHNIKOS DARBAI.
Tel. 607 67066

REIKALINGA:
UAB „Jonavos paslaugos“ reikalingas elektrikas, turintis
B kategorijos vairuotojo pažymėjimą. Kontaktiniai telefonai
pasiteirauti 8 699 87307 arba 8 698 37186.

Manikiūrininkė. Tel. 8 686 44038.
REIKALINGI motopjūklininkai. Tel. 8 620 55394
Autoservisui „Alkidėja“ (J. Basanavičiaus g. 26, Jonava)
reikalingas kvalifikuotas autošaltkalvis.
Tel.: 59507, 8 685 24365

Advokato Lino Mažono
iš Kauno
Teisinės paslaugos
Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a.,
Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241
KELEIVINIŲ
MIKROAUTOBUSŲ
NUOMA
15; 20; 23 vietų
Tel:. 8 656 24178;
8 685 85985
info@autorider.lt
www.autorider.lt

SKALDYTOS MALKOS.
Tel. 8 685 35033

VONIŲ
RESTAURAVIMAS

MALKOS

Tel. 8 635 54215

Tel.: 8 673 56679,
8 617 13178

MINKŠTŲJŲ
BALDŲ PERVILKIMAS
Keičiamas gobelenas, porolonas,
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.
Atvykimas, konsultavimas
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

Parduodame akmens
anglį, lapuočių pjuvenų
briketus, baltarusiškus
durpių briketus.
Atvežame.
Tel. 8 674 24111

Akmens anglis,
baltarusiški durpių
briketai, lapuočių
pjuvenų briketai. Atveža.

Tel. 8-686 09222

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

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

Superkame automobilius!
Važiuojančius,
nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.
Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.
Paimame patys.
Tel. 8 699 48134
SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ
METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.
DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys
Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601
17935, (8-349) 50005
Perka tarybinius
medalius ir ženkliukus.
Tel. 8 652 05694

Redaktorė
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015,
8-685 25658
Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn.
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 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

IEŠKOME ŠEIMININKŲ
Vilis - 5 mėnesių amžiaus kačiukas. Vilis
labai mielas, švelnus, neišdykęs, paskiepytas
kompleksine kačių vakcina ir bus nemokamai
kastruotas. Tel. 8 630 05977 (Ingrida), 8 608
77481 (Sandra), info@miestokate.lt
Pilkučiui apie pusantrų metų, jis jau kastruotas ir paskiepytas kompleksine kačių vakcina. Draugiškas, mėgsta žmonių kompaniją,
gudriu žvilgsniu ir labai įdomiu charakteriu. Tel.
8 630 05977 (Ingrida), 860877481 (Sandra),
info@miestokate.lt
Pupsis išdykęs, labai gudrus, aktyvus,
nuostabiu sidabriniu kailiuku ir nuolat spalvą
bekeičiančiomis akimis. Pupsiui 5 mėnesiai,
jis paskiepytas kompleksine kačių vakcina,
bus nemokamai kastruotas. Tel. 8 630 05977
(Ingrida), 860877481 (Sandra)
info@miestokate.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

