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Odontologijos klinka 
„Estetica Dentis“

Prezidento 15, Jonava

Visos odontologinės pa-
slaugos vienoje vietoje:
• Implantavimas
• Protezavimas
• Protezavimas PSDF lė-

šomis pagal teritorinių 
ligonių kasų eilę

• Dantų ligų gydymas
• Dantų šaknų kanalų gy-

dymas mikroskopu
• Vaikų dantų gydymas
• Profesionali burnos higi-

ena
• Dantų balinimas
• Panoraminės ir dentali-

nės dantų nuotraukos.

Gydymui naudojama 
nauja moderni įranga ir tik 
kokybiškos sertifikuotos 
medžiagos.

Tel: 8 699 92115,  
8 349 60050

Sausio 2 d. Kėdainiuose 
atidarytas Lietuvos kariuo-
menės Karo prievolės ir kom-
plektavimo tarnybos Kauno 
regioninio karo prievolės ir 
komplektavimo skyriaus Kė-
dainių poskyris, atsakingas 
už karo prievolės adminis-
travimą ir atranką į profesinę 
karo tarnybą Kėdainių ir Jo-
navos rajonų savivaldybėse.

Poskyrį atidaręs Karo prie-
volės ir komplektavimo tarny-
bos viršininkas plk. Arūnas Bal-
čiūnas džiaugėsi, kad įkurtas 
dar vienas regioninis karo prie-
volės ir komplektavimo tarnybos 
poskyris, kuris, būdamas arčiau 
žmonių, suteiks galimybę grei-
čiau ir patogiau gauti informa-
ciją apie tarnybą bei susitvar-
kyti dokumentus. „Nuo praeitų 
metų atidarėme 5 naujus regio-
ninius poskyrius, šiemet atidary-
sime dar 3 naujus. 2017 m. pa-
didinus šaukiamųjų į privalomą-
ją pradinę karo tarnybą skaičiui 
iki 3 537, naujo poskyrio atidary-
mas labai palengvina galimybę 
jaunuoliams gauti visą reikiamą 
informaciją apie tarnybą. Kaip ir 
pernai tikimės, kad didžiąją dalį 
šauktinių sudarys savanoriškai 
parašę prašymus asmenys. Juk 
tai yra kiekvieno piliečio pareiga 
atlikti tarnybą Tėvynei“, - teigė 
plk. A. Balčiūnas.

Karo prievolės ir komplekta-
vimo poskyris atviras švietimo 

įstaigų, seniūnijų, jaunimą vie-
nijančių organizacijų pasiūly-
mams dėl bendrų renginių su-
pažindinant besidominčius su 
kariuomenės padaliniais, kario 
profesija bei vykdant tautinį ir 
patriotinį ugdymą. Kėdainių po-
skyriui vadovauti paskirtas vrš. 
Kęstutis Patackas.

Poskyris įsikūręs adresu: 
Radvilų g. 20, Kėdainiai, tel. 
+370 618 10358.

Priėmimą į nuolatinę privalo-
mąją pradinę karo tarnybą, pro-
fesinę karo tarnybą, karius sa-
vanorius, jaunesniųjų karininkų 
vadų ir parengtojo rezervo mo-
kymus, dokumentų administra-
vimą ir konsultavimą vykdo re-
gioniniai karo prievolės ir kom-
plektavimo skyriai bei poskyriai. 
Visų regioninių karo prievolės ir 
komplektavimo skyrių ir posky-
rių kontaktus galima rasti inter-
neto svetainėje: http://www.ka-
rys.lt/kontaktai.html

Karo prievolininkų patogu-
mui, regioniniai karo prievolės ir 
komplektavimo skyriai ir posky-
riai dirba prailgintu laiku: pir-
madieniais – ketvirtadieniais 
nuo 08.00 iki 19.00, o penkta-
dieniais  - nuo 08.00 iki 17.45

Taip pat visą informaciją apie 
tarnybą Lietuvos kariuomenėje 
galite gauti paskambinę nemo-
kama konsultavimo linija 8 800 
12340.

Lietuvos kariuomenės inf.

KĖDAINIUOSE ĮKURTAS REGIONINIS KARO PRIEVOLĖS 
IR KOMPLEKTAVIMO POSKYRIS

Edmundas Gedvila
Kauno prekybos, pramonės 
ir amatų rūmų Jonavos filialo 
narys

Praėjusią savaitę Kauno pre-
kybos, pramonės ir amatų rūmų 
Jonavos filialo iniciatyva rajono 
verslininkų grupė, vadovauja-
ma šio filialo vadovo, rajono sa-
vivaldybės tarybos Ekonomikos, 
finansų ir verslo plėtros komite-
to pirmininko Alfonso Meškaus-
ko, susipažino ir apsvarstė 2017 
metų rajono biudžetą.

Kaip visada, biudžetą prista-
tyti buvo pakviesta Jonavos ra-
jono savivaldybės administraci-
jos Finansų ir ekonomikos sky-
riaus vedėja Danutė Petronienė. 
Mano giliu įsitikinimu, kuris pa-
remtas ilgamete darbo Taryboje 
patirtimi bei žiniomis, tai viena iš 
kvalifikuočiausių vedėjų ir, aps-
kritai, specialistų savivaldybė-
je. Ji su savo skyriaus komanda 
suguldo biudžeto eilutes, išstudi-
juoja biudžetinių įstaigų bei orga-
nizacijų paraiškas, puikiai pažįs-
ta vadovus ir žino jų poreikius. 
Tai žmogus, kurio gali pasiklaus-
ti ir gauti atsakymą, nesvarbu, 
kas tu būtum – Tarybos narys, vi-
suomeninės organizacijos veikė-

jas ar tiesiog paprastas pilietis. 
Nei paso, nei pažymos, kad esi 
sveikas rodyti nereikia, nes toks 
svarbus rajonui, kaip ir valstybei, 
dokumentas – biudžetas domina 
galbūt tik kelis žmones. Nes pa-
grindinis šių dienų šūkis, kad aš 
nieko negaliu pakeisti, tapęs pa-
matiniu nūdienos gyvenimo kre-
do, tinka ne man ir dar saujelei 
išlikusių, mąstančių apie tėvynę 
ir tėvynainių gyvenimą, idealistų.

Taigi, skyriaus vedėja supa-
žindino su esminiais pakitimais 
formuojant savivaldybės biudže-
tą, kurie padiktuoti iš „viršaus“, 
bei apie savivaldybės prasisko-
linimą.

Jeigu tvirtindami biudže-
tą Tarybos nariai leis dar sko-
lintis, 2017 m. pabaigoje rajono 
savivaldybės skola sudarys nei 
daug, nei mažai – 39,47 proc. 
Už 2016 m. gauta 2,9 mln. virš-
planinių lėšų ir 2 mln. nepanau-
dotų lėšų. Tai leidžia beveik kas 
mėnesį manipuliuoti biudžetinė-
mis lėšomis, kas rodo, kad savi-
valdybės vadovai nekompeten-
tingi tiksliai suformuoti biudžetą 
bei metų bėgyje atsakingai jį pa-

naudoti. Dar viena naujovė, bent 
man, kad centralizuotas gyven-
tojų pajamų mokestis, savivaldy-
bės biudžetas gaus tik 1,6 proc. 
iš bendro katilo.

Nagrinėjant biudžeto projektą 
nustebino kai kurios eilutės – tai 
rajono savivaldybės Tarybai skir-
tų išlaidų padidėjimas 22,6 proc., 
stebėjimo kamerų eksploatavi-
mas ir plėtra sumažinta 15 proc. 
(matyt gyvename saugioje aplin-
koje arba bent taip mano rajo-
no vadovai), Lietuvos savivaldy-
bių asociacijai – 10,1 tūkst. eurų 
– nauda kaip iš ožio pieno. Soli-
di suma Batėgalos universaliam 
daugiafunkciui centrui, kuris, 
mano žiniomis, beveik neveikia, 
menkos sumos Kultūros centro 
renginiams. (Pvz., Joninės Jona-
voje – 13 tūkst. eurų. Galima, ži-
noma, ir už 3 tūkst. surengti. Žiū-
rint, kokio renginio pageidauja-
ma – respublikinio lygmens ar 
penkių kaimo sodybų šventės 
ir pan.), socialinio būsto plėtrai 
75,2 tūkst. eurų, kai tuo tarpu da-
bar esantys būstai ne visi užim-
ti ir t.t. 

Daug klausimų sukėlė ir 2017 
m. biudžeto asignavimai investi-
cijoms, remontams ir įsiparei-
gojimams. Turiu kvailą viltį, kad 
į tuos klausimus atsakys jona-
viečių deleguoti Tarybos nariai, 
svarstydami biudžetą komitetuo-
se, frakcijose, jeigu tokios gyvy-
bingos. Niekas juk nedraudžia 
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Svarbu žinoti. 
Mokesčių pakeitimai

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 
Gali būti daužti,  
nevažiuojantys, 

MOKAME BRANGIAI
 pasiimame patys,  

atsiskaitome iš karto, 
sutvarkome dokumentus.

Tel. 8 647 87959 
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

Gyventojų 
pajamų 

mokestis
Nuo 2017 m. sausio 1 d. 

neapmokestinamųjų pajamų 
dydis (NPD) padidėjo nuo 
200 iki 310 eurų. Šeimoms, 
auginančioms vaikus, papil-
domas NPD padidėjo nuo 
120 iki 200 eurų už kiekvie-
ną vaiką.

Kartu padidintas ir NPD 
negalią turintiems gyven-
tojams, atsižvelgus į jų neį-
galumo lygį. Asmenims, ku-
rių darbingumas siekia 30–
55 procentus, NPD padidė-
jo iki 320 eurų. Tuo metu as-
menims, kurių darbingumas 
0–25 procentai, bei tiems, 
kuriems nustatytas sunkus 
neįgalumo lygis, šis dydis 
siekia 380 eurų.

Maksimalus mėnesio 
NPD – 310 eurų – taikomas, 
jei gyventojo pajamos nevir-
šija minimalios mėnesinės 
algos, galiojusios einamųjų 
metų pradžioje, dydžio – nuo 
2017 m. sausio 1 d. šis dy-
dis siekia 380 eurų. Jei gy-
ventojo pajamos viršys minė-
tą dydį, pagrindinis NPD bus 
mažinamas – kiekvienam 
100 eurų papildomų pajamų 
bus taikomas 50 eurų ma-
žesnis NPD, o gavus 1 000 
eurų atlyginimą, NPD nebus 
taikomas.

Padidinus neapmokesti-
namuosius dydžius: atlygi-
nimas „į rankas“ asmenims 
be vaikų maksimaliai didėja 
18 eurų per mėnesį, asme-
nims, kurie šeimoje augina 2 
vaikus, didėja 28 eurais per 
mėnesį, asmenims, vieniems 
auginantiems 2 vaikus, didė-
ja 37 eurais per mėnesį.

Gyvybės draudimo įmokų 
ir įmokų į III pakopos pensi-
jų fondus atskaitymo apribo-
jimai: nustatoma maksimali – 
2 000 eurų per metus sumo-
kėtų gyvybės draudimo įmo-
kų ir įmokų į III pakopos pen-
sijų fondus suma, kuri galės 
būti atimama iš pajamų. Gy-
ventojas galės atgauti iki 300 
eurų.

Pridėtinės 
vertės mokestis 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. 
nustatytas lengvatinis 5 pro-
centų tarifas nekompensuo-
jamiesiems receptiniams 
vaistams, kurių išorinės pa-
kuotės apmokestinamoji 
vertė yra didesnė negu 300 
eurų.

Iki 2017 m. gegužės 31 d. 
pratęstas lengvatinio 9 pro-
centų tarifo taikymas centri-
niam šildymui.

Politologas Vladimiras 
Laučius laidoje „Dienos klau-
simas“ jau užsiminė apie tai: 
„Reikia atkreipti dėmesį į tai, 
kad detalės apie G. Kildišie-
nės praeitį atsiskleidė ne per 
rinkimų kampaniją, kai visos 
politinės jėgos buvo suintere-
suotos ieškoti ir kažką atrasti, 
bet dabar. Galima daryti prie-
laidą, kad tuos dalykus sura-
do ir pateikė savi, bendražy-
giai. Tuomet galima spėti, kas 
tai padarė.

- Ką jūs įtariat? S. Skver-
nelį?

- Ne, nebūtinai. Tačiau 
žmogus gali būti arti teisėsau-
gos arba buvęs teisėsaugos 
pareigūnas“.

Sudėlioję faktus matysi-
me, kad kažkas dirigavo šiam 
skandalui, kartkartėmis iš-
mesdamas dalį informacijos, 
taip dar labiau skandindamas 
R. Karbauskį. 

Viskas prasidėjo nuo „Lie-
tuvos ryto“ straipsnio apie tai, 
kad G. Kildišienė yra R. Kar-
bauskio globotinė ir kad ji turi 
paslapčių.

Skandalas įsisiūbavo. 
Prem jeras S. Skver nelis sto-
vėjo nuošalėje ir tyliai džiūga-

vo, retkarčiais numesdamas 
kokią repliką, kad jis neva elg-
tųsi kitaip.

Tačiau iš to, kaip dienraštis 
skandina vieną iš šio dueto, o 
kitą kelia į padanges, aiškiai 
matosi, kieno interesai atsto-
vaujami. Tuo labiau, kad vie-
na iš TV savaitgalį parodė lai-
dą, pristatydama ir S. Skver-
nelio žmoną – kokia ji sim-
patiška ir atvira, tiesiog prie-
šingybė R. Karbauskio mote-
rims, kurios viską slepia.

Tai, kad R. Karbauskis, pri-
siėmęs į bendražygius buvusį 
policijos komisarą S. Skver-
nelį su visa kompromatų ir 
šnipų armija, padarė didžiau-
sią gyvenime kvailystę, pa-
aiškėjo ir jam pačiam iš karto 
po rinkimų. Tada jis paskelbė, 
kad siūlysiąs premjero kėdę 
ne Skverneliui, bet Broniui 
Ropei. Kitą dieną Skvernelio 
reikalavimu įvyko judviejų po-
kalbis, ir matyt, Skvernelis pa-
sakė, kas jo laukia, „jeigu dar 
čia spardysis“.

R. Karbauskis, tikėda-
masis ramybės, pasiūlė S. 
Skvernelį į premjerus. Ir visa 
tai rodo, kaip jis smarkiai ap-
siskaičiavo.

KAM NAUDINGAS ŠIS SKANDALAS IR KODĖL KILO TIK 
DABAR, O NE SEIMO RINKIMŲ METU?

- Kaip vertinate paskuti-
nius įvykius dėl „žaliųjų vals-
tiečių“ ir jų lyderio Karbaus-
kio skandalą?

- Šie įvykiai labai liūdina ir 
mane gąsdina, kai žmogų ga-
lima apkaltinti velniai žino kuo, 
visai tuščioje vietoje, asmeni-
niais dalykais, kurių daugelio, 
kaip pasirodė, apskritai nebu-
vo. Tačiau stebina ne tai, kad 
pjaunasi dvi bobutės, bet eliti-
niai žurnalistai, jau nekalbant, 
žinoma, apie Rimvydą Valatką, 
kurio kompleksus galėtų apibū-
dinti tik Froidas. Tačiau mane 
stebina moterų, žurnalisčių, 
puolimas.

Jis man primena senus lai-
kus, apie kuriuos mes ir nebe 
daug žinome – po karo NKVD 
tardytojomis dirbo daug mote-
rų, kurios buvo daug žiaures-
nės ir visokiomis formomis rei-
kalaudavo prisipažinti. Todėl 
mane labai stebina, kaip žurna-
listams nepatinkantys politikai 
atsiduria tardomųjų vaidmeny-
je – jie privalo atsakyti į tardy-
tojų su vaizdo kameromis klau-
simus.

Man tai primena tuos toli-
mus laikus, kai NKVD taip pat 
reikalaudavo prisipažinti, o 
paskui vis tiek sušaudydavo. 
Manau, kad kai kurios moterys 
po tokio puolimo, kurį teko at-
laikyti ir Gretai Kildišienei, galė-
tų nusižudyti. Tai jau nebe poli-
tinė kritika.

- Tačiau jeigu ji būtų papa-
sakojusi tiesą, visiems ir jai 
pačiai būtų lengviau?

- Problema ta, kad ne vie-
nas politikas meluoja: vienas 
melavo žmonai, kitas – rinkė-
jams, tačiau negalima žmo-
gaus terorizuoti, kaip Kildišie-
nės. Jos prisipažinimas čia jau 
nebeturi reikšmės. NKVD-istai 
visus prisipažinusius sušaudy-
davo, o tuos, kurie neprisipa-
žino, dažniausiai taip pat. To-
dėl man ir susidarė įspūdis, kad 
tai yra, kaip pavadino Meda-
linskas, vieša egzekucija. Ta-
čiau egzekucija greitai baigiasi, 
tave nušauna ir tiek, o čia ji tę-
siasi ilgai.

- Tačiau TV mes matėme, 
kad tiek R. Karbauskis, tiek ir 
jo ta gražuolė meluoja susita-
rę ir kalba visiškus vėjus, kad 
mezgėja pirko automobilį už 
50 tūkst. eurų. Tokia akla gy-
nyba sukelia pajuoką?

- Taip, tai buvo akla gynyba, 
tačiau dabar pripažįstama, kad 
jos brolis žuvo užsienyje. Todėl 
turime kelti klausimą – ko sie-
kiama tokiu totaliniu Kildišienės 
puolimu? Juk jeigu gerai pasi-
kapsčius, beveik pas pusę Sei-
mo narių rastume tokių ar pa-
našių istorijų. Todėl toks žmo-
nių dorojimas man primena Ro-
lando Pakso istoriją, ir tai yra la-
bai pavojingas dalykas – laimė-
jus rinkimus prasideda ištisinis 
laimėtojų kompromitavimas.

Jis puikiai organizuotas – 
juk Monika Garbačiauskaitė 
(DELFI vyr. redaktorė - red.) 
viešai sakė, kad „mes jau vasa-
rą stebėjome šį reikalą“. Aišku, 
kad pati Monika nelabai turė-
jo priėjimą prie tos privačios G. 
Kildišienės informacijos, todėl 
manau, kad čia veikė ir spec. 
tarnybos. Stebina ir tai, kad visi 
žmonių pokalbiai yra įrašomi, - 

kaip buvo pašalintas VMI vado-
vas Dainoras Bradauskas. Jis 
keikėsi kalbėdamas telefonu.

- Ne telefonu, o jis kalbė-
josi kavinėje su vienu iš „MG 
Baltic“ vadovų.

- Jeigu jis sėdėjo kavinėje, 
tai mes matome, kad Lietuvo-
je dabar toks totalinis sekimas, 
apie kokį Stalinas galėtų tik pa-
svajoti. Tada neveikia demokra-
tinis procesas – jeigu visi žmo-
nės sekami ir įrašomi, ir jeigu 
bent nusikeikiama, tai tas įra-
šas reikiamu momentu ištrau-
kiamas ir žmogus sukompromi-
tuojamas.

Ir toks sekimas yra visiems 
žinomas, niekas to labai nesle-
pia. Atrodo, kad taip ir turi būti. 
Kitas dalykas, kai skyrė minis-
trus ir juos tikrino spec. tarny-
bos. Suprantama, kad skiriant į 
kai kurias pareigas toks patikri-
nimas reikalingas, tačiau tikrai 
ne visiems ministrams. Juk net 
skiriant JAV ministrus, Kongre-
se vyksta kandidatų apklausa. 
Yra visuomenės nuomonė, ta-
čiau spec. tarnybų niekas ne-
prašo jų tikrinti. Toks puolimas 
ir agresyvumas trukdo ir Lietu-
vos politikai.

- Tačiau žurnalistai tiesiog 
dirbo savo darbą – kritikuo-
ti ir loti ant valdžios? Tuo la-
biau, kad tas Karbauskis, de-
klaruodamas savo vertybes, 
pasirodo, kad yra melagis ir 
joks ne etalonas?

- Etalono mes niekur nera-
sime, tačiau visi save giria ir 
sako, kokie jie nepriekaištingi. 
Niekas nesako, kad mes dabar 
girdysime tautą. Todėl aš galvo-
ju, kad kažkoks atsinaujinimas 
gali būti – ir dėl alkoholio varto-
jimo, ir dėl vaistų kainos, ir pan. 
O tas daugumos puolimas vi-
siškai sugriautų pasitikėjimą ir 
būtų dar blogiau, nei buvo.

Jis taip pat blogina ir Lie-
tuvos užsienio politiką. Nors 
Baltarusija stato savo atominę 
elektrinę, ir tai mums be abejo 
nepriimtina, tačiau koks buvo 
mūsų valdžios požiūris į tos ša-
lies prezidentą – viena nuomo-
nė, kad tai diktatorius, kurį rei-
kia teisti, ir jokių santykių su ta 
šalimi negali būti. Tas pats yra 
su lenkais. Yra žinoma, kad To-
maševskis yra remiamas lenkų, 
ir mūsų valdžia sugalvojo, kaip 
tam užkirsti kelią. Kai Toma-
ševskis prisisegė Georgijaus 
juostelę, Lietuvos valdžią jį pra-
keikė, išvadino koloradu.

Tačiau paaiškėjo, kad Len-
kijos valdančioji dešinioji ir an-
tirusiška partija labai remia To-
maševskį, ir kvietėsi į savo frak-
ciją. Todėl klausiu – iš kur pas 
mus tas noras visus prakeik-
ti ir visus mokyti, kaip jie turė-
tų elgtis.

Lygiai tas pats ir dėl JAV 
prezidento Donaldo Trampo. 

Tarpukario laikotarpiu Lietu-
va neturėjo diplomatinių santy-
kių su Lenkija, kartais laikraš-
čiuose pasirodydavo lenkų ka-
rikatūros, tačiau nebuvo tokio 
masinio puolimo, koks yra da-
bar.

Dabar Lietuvos valdžia kei-
kia visus, kurie turi bent kiek 
normalesnius santykius su Ru-
sija. Į užsienio santykius perke-
liamas Ramanausko, Užkalnio 
ir Valatkos kalbos stilius. Ir po 

to stebimasi – kodėl Lietuvoje 
tiek daug patyčių?

- Kuo baigsis šis skanda-
las valstiečių gretose? Juos 
dabar valgys po kąsnelį?

- Manau, kad taip, nors su-
valgyti visai jų negalėtų, ta-
čiau stengsis suskaldyti. Dau-
giau diskredituoti valstiečių ma-
tyt nepavyks, tačiau reikia pri-
siminti, kad Rolandą Paksą va-
dinamasis elitas ėdė ir vertė 
daugiau pusę metų. Tiesa, R. 
Paksas turėjo prezidento pos-
tą, o R. Karbauskio postas šiuo 
metu nereikšmingas.

Vadinasi, bus stengiama-
si suskaldyti partiją ir tada vėl 
perimti valdžią. Tuo labiau, pa-
aiškėjo, kad vertinant dabartinę 
situaciją pasaulyje, tas nesibai-
giantis Rusijos keikimas neturi 
jokių perspektyvų.

Turint omenyje konfigūraci-
ją po JAV prezidento rinkimų ir 
ateinančių rinkimų Vokietijoje ir 
Prancūzijoje, tokia politika jau 
nėra perspektyvi. Toks Rusijos 
keikimas yra skirtas tik Lietuvos 
vidaus politikai, nes niekur kitur 
Lietuvos pozicija niekam neįdo-
mi.

- Tai koks Seimo daugu-
mos scenarijus: valstiečius 
suskaldyti, nuo jų Skvernelis 
atskiria savo frakciją, ir tada 
dauguma formuojama jau su 
konservatoriais ir liberalais?

- Taip, manau, kad taip. Da-
lis valstiečių liks valdančiojoje 
daugumoje, tačiau ją sudarys 
su konservatoriais ir liberalais.

- Kas tada suformuos Vy-
riausybę?

- Vyriausybės keitimas gali 
būti, bet S. Skvernelis gali būti 
ir paliktas premjeru, taip vadi-
namu „figurantu“. Įvyktų tam ti-
kras valdžios atsinaujinimas, 
kuris paliestų tam tikrų vers-
lininkų interesus, nors žymių 
pasikeitimų neįvyktų, net jeigu 
valstiečiai turėtų ir visišką val-

džią.
Tačiau aišku, kad tokiu atve-

ju, po valstiečių suskaldymo, 
Seimas tikrai nesiimtų tų veiks-
mų, kuriuos siūlė valstiečiai – 
didesnio socialinio teisingumo. 
Nes konservatoriams niekada 
nebuvo įdomi socialinė atskirtis 
ir nelygybės mažinimas. 

Norėtųsi iš dabartinio kon-
servatorių lyderio solidesnės 
laikysenos, turint omenyje, kad 
partija tarsi atsinaujino. Tačiau 
jokio atsinaujinimo neįvyko – 
vyrauja ta pati leksika ir aro-
gancija. Daug kas rašė, kad di-
delė dalis visuomenės ne tik 
konservatoriams nepritaria, bet 
ir yra jiems itin priešiška dėl jų 
didelės arogancijos. Visur ir vi-
sada. Tiek vidaus, tiek užsienio 
politikoje.

Nors atrodo, kad jeigu nori 
kažko pasiekti, tai nereiktų bent 
jau tyčiotis iš to, su kuriuo nori 
susitarti. O patyčias matome ir 
užsienio politikoje. Juk Lietu-
va primena Albaniją, kuri vie-
nu metu buvo vos ne paskelbu-
si karą visam pasauliui. Tada ji 
buvo tikrai labiausiai nepriklau-
soma šalis.

Žmonės Lietuvoje nuolat 
gąsdinami karu, ir tas gąsdini-
mas prisideda prie emigracijos. 
Nebent valdžios žodžiai jau vi-
siškai neveiktų tautos, gal ir 
taip. 

Tačiau nuolat kartoja, kad 
perka ginklus, įves visuotinę 
vyrų karinę tarnybą. Kalbamos 
dar didesnės kvailystės, kad 
reikia net merginas šaukti į ka-
riuomenę. 

Nors valdžia puikiai žino, 
kad Rusija Lietuvos nepuls, 
tačiau naudoja tokią retoriką 
žmonėms gąsdinti ir atitrauk-
ti jų dėmesį nuo kitų problemų.

Be abejo, gynyba turi būti 
stiprinama, tačiau nereikia to 
kartoti kas dieną. Juk šiandien 
žiniose vyrauja trys temos – 
Kildišienė su Karbauskiu, rusai 

Nuomonės Istorikas ir politologas Algis Kasperavičius:  
„Vyksta perversmas“

Nukelta į 4 psl.
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pasvajoti.
Reikia padėkoti Kauno pre-

kybos, pramonės ir amatų rūmų 
Jonavos filialo direktorei Daliai 
Sinkevičienei, kuri iš anksto at-
siuntė biudžeto projektą ir buvo 
galima ne tik neskubant susipa-
žinti su jo turiniu, bet ir palygin-
ti su priimtais prieš penkerius ar 
dešimt metų.

Tenka apgailestauti, kad 
daug laiko sugaišome klausy-
dami verslininko Elmanto Mic-
kevičiaus samprotavimų apie 
tai, kad mums reikia kaip versli-
ninkams dalyvauti darbo grupė-
je rengiant biudžetą ir daryti jam 
įtaką. Mano manymu, kad mes 
turime Tarybos narius Alfonsą 
Meškauską, Kęstutį Macionį, 
pakankamai patyrusius ir kva-
lifikuotus, kurie ne tik gali dary-
ti įtaką, bet ir visai verslo visuo-
menę vienijančiai organizacijai 
suteikti informaciją. (Kolega E. 

Mickevičius vietoj beprasmiškų 
pageidavimų, besitęsusių pusę 
vakaro, geriau būtų perskaitęs 
biudžeto projektą ir galbūt pa-
tenkinęs savo smalsumą bei pa-
sidalinęs mintimis apie tai).

Manau, kad po biudžeto priė-
mimo, mes jį dar viešai pasvars-
tysime su verslininkais, paklausi-
me atsakingų asmenų apie iški-
lusius neaiškumus ir informuosi-
me visuomenę.

O pagrindiniai už biudžeto 
suformavimą ir vykdymą atsakin-
gi asmenys yra rajono savivaldy-
bės laikinasis meras Eugenijus 
Sabutis, administracijos direkto-
rius Valdas Majauskas ir jo pava-
duotoja Vijolė Šadauskienė.

Žinoma, kaip ir pridera, pir-
muoju smuiku groja ir visa kam 
toną užduoda meras, nesvarbu – 
ar jis laikinasis, ar ne. 

Manyčiau, gal ir laikinajam 
merui E. Sabučiui reiktų giliau iš-
nagrinėti biudžeto projektą, nes 
privačiame pokalbyje uždavus 

vieną klausimą iš biudžeto pro-
jekto, taip ir nesulaukiau atsaky-
mo. Gal vietoj „pakemonų“ gau-
dymo socialiniuose tinkluose bei 
savęs garbinimo juose, kalėdo-
jimo ir tuščiažodžiavimo rengi-
niuose ir šventėse (gaila nebe-
liko kur karpyti juostelių), ar ne 
vertėtų geriau susirūpinti, ką dir-
ba savivaldybės gausus kolekty-
vas, ar nereikalingos rimtos refor-
mos seniūnijose, ar ne per dide-
li mokesčiai jonaviečiams numa-
tyti savivaldybių įmonėse, ar vis-
kas padaryta dėl verslo plėtros, 
kad nebėgtų jonaviečiai į užsie-
nį, ar norint pritraukti į rajoną in-
vestuotojų, iki šiol ši sritis buvo 
tabu savivaldybės vadovams, iš-
skyrus verslo parko projektą, ku-
ris numatytas įkurti pelkėje ir krū-
mynuose; kas ir kaip turi pasirū-
pinti vienišais senukais, pames-
tais ir neprižiūrimais vaikais ir t.t. 

Klausimų daug ir kasdien 
daugėja, į kuriuos jonaviečiai lau-
kia ir lauks konkrečių atsakymų.

Biudžetas – egzaminas merui ir Tarybos nariams
Atkelta iš 1 psl.

Svarbu žinoti

Aldona Skaisgirytė

Sausio 23 d. į posėdį susi-
rinkusi Jonavos rajono savival-
dybės Specialiojo daugiabučių 
namų rėmimo fondo taryba, ku-
riai vadovauja rajono savivaldy-
bos tarybos narys Vidmantas Ši-
dlauskas, priėmė sprendimą pra-
plėsti remtinų darbų sąrašą ir nu-
tarė kreiptis dėl šio fondo nuos-
tatų koregavimo į Jonavos rajo-
no savivaldybės tarybą.

Pasak šio fondo pirmininko V. 
Šidlausko, pritarta Savivaldybės 
administracijos Remonto ir staty-
bos skyriaus pasiūlymui iš dalies 
kompensuoti daugiabučių namų 
lauko įėjimo durų, tambūro durų, 
įėjimo į rūsį lauko durų, daugia-
bučių namų rūsio langų, laiptinių 
langų keitimo išlaidas bei laipti-
nių dažymo ir laiptinių laiptų tu-
rėklų keitimo išlaidas. Vienin-
gai visi Specialiojo daugiabučių 
namų rėmimo fondo tarybos na-
riai nutarė kompensuoti fondo lė-
šomis 20 proc. išlaidų minėtiems 
darbams atlikti. Beje, fondo lė-
šos gali būti skiriamos tik tiems 
darbams, kuriems iki šiol nebu-
vo suteikta parama bei skirtas ki-
toks savivaldybės ar valstybės fi-
nansavimas.

Daugiabučius namus Jona-
vos mieste ir rajone adminis-

truojančios įmonės – bendro-
vės „Jonavos paslaugos“ – siū-
lymu buvo svarstyta dėl para-
mos daugiabučių namų stogų re-
montui, inžineriniams magistrali-
niams tinklams atnaujiniti ir avari-
nių balkonų konstrukcijų remon-
tui. Už kiekvieną pasiūlymą buvo 
balsuota atskirai. Fondo tarybos 
nariai nutarė iš dalies kompen-
suoti 25 proc. išlaidų namų sto-
gų remonto, 20 proc. – inžineri-
nių magistralinių tinklų atnaujini-
mo ir 40 proc. – avarinių balkonų 
konstrukcijų remonto.

Fondo tarybos pirmininkas 
pavedė Remonto ir statybos 
skyriaus vedėjui parengti klau-
simą Jonavos rajono savivaldy-
bės tarybos posėdžiui dėl Spe-
cialiojo daugiabučių namų rė-
mimo fondo nuostatų koregavi-
mo pagal pateiktus ir svarstytus 
klausimus.

Pasak V. Šidlausko, iki šiol 
buvo labai suspaustas kompen-
suojamų sričių sąrašas, pagrin-
dinai dalinė parama buvo teikia-
ma stogo remontui bei daugia-
bučių namų savininkų bendri-
jų steigimosi išlaidoms apmo-
kėti. Fondo taryba siūlo išplės-
ti remtinų darbų (daugiabučių 
namų lauko įėjimo durų, tambū-
ro durų, įėjimo į rūsį lauko durų, 
daugiabučių namų rūsio langų, 

laiptinių langų ir turėklų keitimas 
bei laiptinių dažymas ir pan.), 
ypač aktualių daugiabučių gy-
ventojams, sąrašą atitinkamu 
procentu kompensuojant išlai-
das. „Tai būtų akivaizdi paska-
ta gyventojams tvarkyti daugia-
bučius, gerinti bei gražinti savo 
gyvenamąją aplinką. Fondas 
bent iš dalies suteiktų galimybę 
imtis tokių darbų. Manome, kad 
mūsų sprendimas tikslingas, rei-
kalingas ir gyventojų labai lau-
kiamas. Galutinis sprendimas 
– rajono Tarybos narių ranko-
se“, – sakė Specialiojo daugia-
bučių namų fondo tarybos pirmi-
ninkas.

Parama tokiomis pat sąlygo-
mis teikiama butų ir kitų patal-
pų savininkų bendrijoms, dau-
giabučių namų butų savinin-
kams, kurie yra sudarę ir teisės 
aktų nustatyta tvarka įregistravę 
jungtinės veiklos sutartį ir dau-
giabučiams namams, kuriems 
savivaldybės vykdomoji institu-
cija yra paskyrusi bendrojo nau-
dojimo objektų administratorių.

Praėjusių metų rajono savi-
valdybės biudžete fondui buvo 
skirta 15 tūkst. eurų, tiek pat ats-
kira eilute numatyta ir šių metų 
biudžete, kuris bus tvirtinamas 
vasario 9 d. rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje.

Išplėsto remtinų darbų sąrašo likimas 
rajono politikų rankose DAUGIAU PAGALBOS 

ŠEIMOMS
Nuo 2017 metų sausio 1 

d. išsiplėtė ratas šeimų, ga-
linčių gauti vaiko išmokas. Ne 
vien turintys tris ir daugiau vai-
kų, bet ir auginantys (globojan-
tys) vieną ar du vaikus nuo 7 
iki 18 metų gaus periodinę vai-
ko išmoką (vadinamuosius „vai-
ko pinigus“), kuri šiuo metu yra 
15,2 Eur. Iki 2017 m. buvęs pa-
jamų vertinimas išliks, tad ši iš-
moka bus skiriama, jeigu vidu-
tinės bendrai gyvenančių žmo-
nių pajamos vienam žmogui per 
mėnesį yra mažesnės negu 1,5 
valstybės remiamų pajamų dy-
džio (153 Eur).

Šeimų, auginančių ar globo-
jančių tris ir daugiau vaikų, taip 
pat laukia gera naujiena: išmo-
ka vaikui nuo gimimo iki 18 metų 
bus skiriama nevertinant šeimos 
gaunamų pajamų. Šiais pakeiti-
mais siekiama paremti šeimas, 
auginančias vaikus, ir išmokos 
vaikui mokėjimą laipsniškai grą-
žinti į prieškrizinį lygį. 

Nuo 2017 m. sausio 1 d. at-
sirado ir dvi naujos išmokos: iš-
moka besimokančio ar studijuo-
jančios asmens vaiko priežiūrai 
ir išmoka gimus vienu metu dau-
giau kaip vienam vaikui. 

Išmoka besimokančio ar stu-
dijuojančio asmens vaiko prie-
žiūrai bus 152 Eur dydžio (4 
BSI). Ji mokama vaiko tėvams 
iki 26 metų, besimokantiems 
pagal formaliojo profesinio mo-
kymo programą ar studijuojan-

tiems aukštojoje mokykloje pa-
gal nuolatinę studijų formą, arba 
iki 30 metų studijuojantiems 
doktorantūroje ar medicinos re-
zidentūroje, ir kurie neturi teisės 
gauti vaiko priežiūros išmokos 
pagal Ligos ir motinystės soci-
alinio draudimo įstatymą. Ši iš-
moka bus mokama vaiko prie-
žiūros laikotarpiu nuo vaiko gi-
mimo dienos iki vaikui sukaks 
vieneri metai..

Kai vienu metu gimsta du ar 
daugiau vaikų, vienam iš vaiko 
tėvų bus skiriama išmoka gimus 
vienu metu daugiau kaip vienam 
vaikui. Ji bus mokama nuo vaikų 
gimimo dienos iki jiems sukaks 
2 metai. Gimus dvynukams, bus 
skiriama 152 Eur dydžio išmo-
ka per mėnesį. Jei gims trynukai 
ar daugiau vaikų, išmokos dydis 
didinamas 152 Eur už kiekvieną 
vaiką. 

Dar viena nuo sausio 1 die-
nos įsigaliojusi naujovė – „So-
dros“ mokamai motinystės iš-
mokai apskaičiuoti nebebus tai-
komos vadinamosios „lubos“, 
t.y. maksimalus kompensuoja-
masis uždarbis motinystės iš-
mokai apskaičiuoti.

Didesnė pagalba globojan-
tiems vaikus šeimose: vaiko 
globėjui (rūpintojui) už vaiką, ku-
riam globa (rūpyba) nustatyta 
šeimoje, nuo 2017 m. sausio 1 
d. bus mokamas 4 bazinių soci-
alinių išmokų dydžio globos (rū-
pybos) išmokos tikslinis priedas 
(nuo 2016 m. jis buvo 1 BSI dy-
džio). 

DIDĖS ŠALPOS NEĮGALUMO PENSIJOS 
Šalpos neįgalumo pensijos padidės tiems žmonėms, kurie pripažinti 

neįgaliais iki 24 metų ir yra netekę 100-90 proc. darbingumo, 70-65 proc. 
darbingumo bei 55-50 proc. darbingumo. Taip pat tiems žmonėms, ku-
rie pripažinti neįgaliais po 24 metų ir yra netekę 70-65 proc. darbingumo.

Tai numatyta nuo sausio 1 dienos įsigaliojusiame Šalpos pensijų įsta-
tymo pakeitime, kurio pagrindinis tikslas – šalpos pensijų dydžius išdės-
tyti kiek galima tolygiau pagal netekto darbingumo procentus.

Šalpos pensijų dydžiai bus diferencijuojami pagal žmogaus darbin-
gumo lygį penkių procentų intervalu, t. y. kaip ir nustatomas darbingumo 
lygis. Taip bus išvengta didelio šalpos pensijų dydžių slenksčio: pavyz-
džiui, kai žmogui vietoj 60 procentų netekto darbingumo nustatomas 55 
procentų netekto darbingumo lygis, pagal iki šiol galiojusią tvarką žmo-
gaus pensija mažėjo per pusę, nors darbingumo lygis buvo pakitęs tik 
penkiais procentais. Pagal naująją tvarką jis sumažės daug mažesniu 
skirtumu.

DAUGIAU ŽMONIŲ BUS 
DRAUDŽIAMI SOCIALINIU 

DRAUDIMU
Žmonės, dirbantys pagal vers-

lo liudijimus, ateityje galės gau-
ti didesnę pensiją. Nuo 2017 m. 
sausio 1 d. jie pradėti drausti vi-
sai valstybinei socialinio draudimo 
pensijai. Socialinio draudimo įmo-
ka sudarys 26,3 proc. nuo MMA, 
tai yra, 99,9 Eur/mėn. (pagal anks-
tesnę tvarką socialinio draudimo 
įmokos bazinei pensijai gauti su-
darytų 60 Eur/mėn.). 

Individualia veikla užsiiman-
tys žmonės turės draustis ne vien 
pensijų, bet ir ligos socialiniu drau-
dimu, šiuo atveju įmokos jiems di-
dės 1,2 proc. punkto nuo pusės 
deklaruojamų pajamų. Šiuo metu 
individualia veikla užsiimantys as-
menys draudžiami tik pensijų drau-
dimu ir moka 26,3 proc. įmokas 
nuo pusės deklaruojamų pajamų.

Ūkininkai ir jų partneriais taip 
pat bus draudžiami nebe vien pen-
sijų, bet taip pat ligos ir motinystės 
draudimu. Šiems asmenims įmo-
kos didėja 3,4 proc. punkto. Šiuo 
metu minėti draudžiami tik pensijų 
draudimu ir moka 26,3 proc. įmo-
kas.

Individualių įmonių savinin-
kai, mažųjų bendrijų nariai ir ūki-
nių bendrijų tikrieji nariai nuo 2017 

metų bus draudžiami ligos, moti-
nystės, nedarbo socialiniu drau-
dimu, jei gaus pajamų arba turės 
prievolę mokėti įmokas nuo mi-
nimalios mėnesinės algos. Todėl 
įmokos didės 4,5 proc. punkto. 
Šiuo metu jie draudžiami tik pen-
sijų draudimu ir moka 26,3 proc. 
įmokas.

Naujoji tvarka sudarys sąlygas 
gauti socialinio draudimo išmokas 
susirgus, susilaukus vaiko, nete-
kus darbo. 

Žmonės, gaunantys tantjemas 
arba atlygį už jų veiklą stebėtojų ta-
ryboje ar valdyboje, paskolų komi-
tete, mokamą vietoj tantjemų arba 
kartu su tantjemomis, ir mažųjų 
bendrijų vadovai, kurie pagal Ma-
žųjų bendrijų įstatymą nėra tų ma-
žųjų bendrijų nariai, bus draudžia-
mi pensijų socialiniu draudimu. Jie 
turės mokėti 26,3 proc. įmokas 
nuo gaunamų iš minėtos veiklos 
pajamų. Iki šiol šios pajamos ne-
buvo laikomos draudžiamosiomis. 

Atkreiptinas dėmesys, kad bu-
vusios ligos bei motinystės, moti-
nystės (tėvystės), tėvystės pašal-
pos nuo 2017 m. vadinamos nebe 
pašalpomis, o išmokomis, taip pat, 
siekiant didesnio aiškumo, „So-
dros“ biudžete bei apdraustųjų bei 
draudėjų mokamose įmokose at-
skirti ligos ir motinystės draudimai.

PATVIRTINTAS VIDUTINIS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE SUVARTOJAMO GERIAMOJO VANDENS 
KIEKIS GYVENTOJUI PER MĖNESĮ

2016 m. vidutinis Jonavos rajo-
no savivaldybėje suvartojamo ge-
riamojo vandens kiekis 2 m3 gyven-
tojui per mėnesį nustatytas pagal 
atsiskaitymo už patiektą vandenį 
ir suteiktas nuotekų tvarkymo pas-
laugas tvarkos aprašą, patvirtin-
tą Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu 
Nr. 989 redakcija ir patvirtintas UAB 
"Jonavos vandenys" direktoriaus 
2017-01-25 įsakymu Nr. V-01, kuris 
įsigalioja nuo 2017 m. vasario 1 d.

Ši UAB „Jonavos vandenys“ infor-
macija, praėjusią savaitę pasirodžiu-
si viešojoje erdvėje, sukėlė gyvento-
jams klausimų ir įvairių interpretacijų: 
vieni klausė, ar būtinai nuo vasario 1 
d. reikės kiekvienam būsto gyventojui 
suvartoti po du kubus vandens, kiti vėl 
savaip iššifravo šį pranešimą. 

Kad nekiltų bereikalingų minčių ir 
samprotavimų, pakomentuoti šią infor-
maciją paprašėme bendrovės „Jona-
vos vandenys“ specialistų.

Tai tik rodiklis, parodantis, kiek pernai vienas gyvento-
jas vidutiniškai sunaudojo geriamojo vandens

„UAB „Jonavos vandenys“ – vandens tiekimo įmonė – yra 
įpareigota remiantis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. Nr. 
989 nutarimu patvirtinančiu „Atsiskaitymo už patiektą vandenį ir 
suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašą” suskai-
čiuoti, patvirtinti ir kiekvienais metais iki vasario 1 d. paskelb-
ti praėjusių metų vidutinį savivaldybėje suvartojamo geriamo-
jo vandens kiekį.

Vidutinis suvartojamo geriamojo vandens kiekis apskaičiuo-
jamas įvertinus per praėjusius metus patiekto vandens kiekį da-
linant jį kiekvienam savivaldybės gyventojui. Tai nėra nurodymas 
gyventojams per 2017 m. suvartoti 2 m3 per mėnesį. Tai yra ap-
skaičiuotas rodiklis, parodantis, kiek vienas savivaldybės gyven-
tojas vidutiniškai sunaudojo geriamojo vandens per 2016 m. 

2015 m. vidutnis savivaldybėje suvartojamo geriamojo van-
dens kiekis siekė 1,9 m3 per mėnesį vienam gyventojui. 2016 m. 
šis rodiklis padidėjo, nes 2016 m. patiekto vandens kiekis paly-
ginti su 2015 m. išliko stabilus, o gyventojų skaičius Jonavos ra-
jono savivaldybėje mažėjo“, - „Jonavos garso“ skaitytojams pa-
aiškino bendrovės „Jonavos vandenys“ Klientų aptarnavimo tar-
nybos vadovė Jovita Šadlauskienė.
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puola, perkame ginklus. Vyksta 
toks žmonių protų apdorojimas, 
kuris veda ne tik prie visuotinio 
abejingumo, bet ir prie esminio 
valdžios tikslo, kad nebūtų jokių 
protestų dėl socialinės nelygy-
bės ir skurdo.

Visa tai, žinoma, skatina 
emigraciją ir žmonių abejingu-
mą.

- Tačiau kaip baigsis tas 
konfliktas tarp Skvernelio ir 
Karbauskio? Kaip greitai jie 
išsiskirs? 

- Manau, kad ilgiau nei per 
vieną mėnesį, tačiau aišku, 
kad siekiama „žaliuosius vals-
tiečius“ sunaikinti kaip politi-
nę jėgą, suskaldyti. Ir tai aiškus 
ženklas, kaip vertinama daugu-
mos žmonių nuomonė ir pasi-
rinkimas.

R. Paksas buvo nušalintas, 
nes nepatiko elitui. Dabar vals-
tiečius taip pat siekiama nuša-
linti, ir pakeisti rinkimų rezulta-
tus. Ir tokiais metodais, kurie 
kelia pasibjaurėjimą.

Man žymiai elegantiškiau at-
rodo 1926 m. gruodžio pervers-
mas Lietuvoje. Visai be reikalo 
sušaudė tuos keturis komunis-
tus – geriau būtų perdavę ru-
sams, tą jie būtų patys padarę.

Tačiau tada nebuvo jokių 
įžeidinėjimų. Ir Antanas Smeto-
na nieko neįžeidinėjo ir nemo-
ralizavo, o ramiai su visais kal-
bėdavo. Todėl toks dabartinių 
politikų „bobiškumas“, kai kei-
kiami visi oponentai, jau net ne-
kalbant apie Rusijos preziden-
tą. Atrodo, kad Lietuva yra di-
džioji valstybė, tokia, kaip pvz., 
Prancūzija, ir visus kaltina, kad 
jie „prorusiški“.

Todėl toks kalbėjimas Lietu-
voje visiškai nepateisinamas - 
žmonės pradeda galvoti, kad tik 
tokiu keliu galima dalyvauti po-
litikoje. Tačiau net Sąjūdžio lai-
kais politikoje nebuvo tokio ty-
čiojimosi iš opozicijos. Lietuva 
tapo patyčių šalimi, nes moks-
leiviai ima pavyzdžius iš politikų 
ir žurnalistų.

Parengta pagal  
„Laisvą laikraštį“

Atkelta iš 2 psl.

Istorikas ir politologas Algis 
Kasperavičius: „Vyksta perversmas“

TU TAIP MAN REIKALINGA 

Petras Zlatkus

Ruduo... 
Prie lango stoviu aš, 
Toks liūdnas liūdnas
Ir akis užmerkęs.
Jau trečią parą iš eilės
Lietus klevų alėją 
Merkia.

Ir gumulas 
Įstringa gerklėje, 
Nors visiškai nėra 
Dėl ko graudentis.
Tačiau mintis, 
Suglaudusi sparnus,
Kaip paukštė pašauta 
Po kojom krenta.

Pats laikas, rodosi, 
Pravirkt balsu, 
Paguost save – 
Kažko taip baisiai stinga...
Mieloji mano, 
Kur bebūtum tu, 
Ateik – 
Tu taip man reikalinga. 

▪▪▪
Prarast prasmės gyvenimas 
negali
Įkalintas į narvą kasdienybės.
Kol žėri simbolis vilties,
Kaip akys Viešpaties dangaus 
beribėj.

2016 m. spalio 28 d.

DIALOGAS SU 
ARTĖJANČIU

Marius Glinskas

dar esu
sakai kovo mėnesį
atskriejančiam priartėjančiam
su arkangelo plunksna

bet kur dingę
tavo akių liktorėliai
tavo minčių brangvynis
tavo sodas ir sodžius
tavo žingsniai pakluonėj
kur nuseko upelio gelmė
ko nuvyto langinių ramunės
kur lange pelargonija - - -

dar yra sakau
bet jau eižėja skyla
viskas turi suirti
vienąsyk net paminklai
imperijos kodeksai herbai
net skruzdžių didmiesčiai
patiria katastrofas drebėjimus

irti – tai beveik jau nebūti
pusė šiapus ir pusė anapus
vis dar stūkso dar stirkso
bet jau trupa gniūžta ir tęžta
žiojasi dar kažką pabyloti
bet žodžiu it kiečiu
ir užspringsta - - -

M. Glinsko eilėraštis iš 2016 m. 
išleisto šeštojo Aukštaitijos  

ir Žemaitijos poezijos žodžio 
kūrėjų almanacho  

„Atokios stotys“.

Feliksas Žentelienė

DABAR TOKIE LAIKAI

Pastebime, kad dabarti-
niai dirbantieji ir auganti karta, 
jaunimas, į senus žmones žiū-
ri su mintimi, kad geriau jų ne-
būtų: jokios pagarbos. „Ko čia 
ta senė vaikšto savivaldybė-
je, nežino, ko nori?“ O ji ne-
gali suprasti, kaip galima pri-
simelavusiam iki ausų iš amo-
ralumo duobės „sausam“ išlip-
ti? Mat dabar tokie įstatymai... 
palinkėta sėkmės ir „toliau taip 
daryk“. O kitõs senės dešimtą-
kart klausia: „ar suprantat?“ O 
ji vis tiek nesupranta, kodėl bu-
vusioje jos mokykloje negali-
ma į bendraamžių segtuvus pa-
žvelgti (jeigu tokių yra), nes rei-
kia direktoriaus leidimo, autori-
nių teisių... 

Legendinis aktorius Regi-
mantas Adomaitis, mūsų ben-
draamžis, vaidinęs filme „Nie-
kas nenorėjo mirti“, sako: „Kar-
tais pagalvoju, kad mūsų jauni-
mas senus žmones mielai į kal-
nus išvežtų, kad jie ten sušal-
tų, ir juos krankliai užkapotų, tik 
kad pas mus tų kalnų nėra“ (iš 
legendos apie Narajamą).

Daugiau faktų nevardinsiu: 
kiekvieną dieną jie aplink mus, 
senius, sukasi. Gal mes patys 
kalti, kad neišmokėme pagar-
bos vyresniesiems ir neperda-
vėme to, ką patys turėjome, kai 
mus mokė dar anos, Nepriklau-
somos Lietuvos, elito atstovai 
– mūsų mokytojai, kurie gerbė 
mus, o mes juos. Mūsų kartos 
žodžiai „mylėk savo artimą kaip 
pats save“ buvo šventi! Tėvai 
mums liepdavo: „pabučiuok se-
nelei ranką, padėkok už duotą 

gyvenimą tau ir tavo tėvams!“
Šeimose, mokyklose, dar-

bovietėse ir visur kitur seniai 
trukdo dirbti, reikia juos išvaryti, 
nurašyti... Vaikams trukdo gy-
venti, nors ir gražiuose namuo-
se, bet vis tiek patogiau į sene-
lių namus išvežti, kad netrukdy-
tų ir naujų rūpesčių nesudarytų. 
Kompiuterizacija užgožė ben-
dravimą šeimose, šeimų degra-
dacija sukapojo kartų šaknis, 
išardė genealoginius medžius 
– „suprask, kuris vaikas kuriam 
medžiui priklauso“. Informacija 
per žiniasklaidą pilna smurto, 
žudynių, sekso... Tik ne meilės 
artimui, ne atjautos, ne pagar-
bos... Nėra mokyklų, mokančių 
mylėti artimuosius, draugus, 
brolius, net savo mokytojus...

KIEKVIENAS LAIKMETIS 
RAŠO SAVO ISTORIJOS 

PUSLAPIUS

Negalime pasirinkti, kada 
mums gyventi. Mūsų tėvams 
buvo lemta išgyventi du pasau-
linius karus, tris ar net keturias 
žemės reformas. Ar jie to norė-
jo? Mūsų, jų vaikų, vaikystė – 
karas, žydų sušaudymai, vokiš-
koji okupacija. Buvome tik pra-
dinukai. Kad pasišildytume, Pa-
gelažių durpyne krovėme į va-
gonėlį durpių briketus, radę 
švarių popierių, susisiūdavome 
sąsiuvinius... Mūsų jaunystė – 
pokario griuvėsiai, rezistenci-
nės kovos šalia tėvų sodybų ir 
miškų, draugų „išvykos“ į Sibi-
ro taigas ir ledynus... Išgyveno-
me žmogaus protui nesuvokia-
mas blogybes ir kibome į tautos 
išlikimo ir atstatomąjį laikmetį... 
Jonavos rajone buvo vienin-
telė vidurinė su dviem šimtais 
mokinių. Dauguma pirmųjų lai-
dų abiturientų (1948–1953) ėjo 
mokyti kitų, kiti, baigę moks-
lus, tapo kuriamų įmonių va-
dovais. Reikėjo dirbti ir džiaug-
tis, kad esame šiame gyveni-
me. Neskaičiavome nei pinigų, 
nei darbo valandų. Buvome ku-
pini jaunystės polėkių ir entu-

ziazmo. Linksminomės, daina-
vome, mylėjome, kūrėme šei-
mas... ir privalėjome jaustis lai-
mingi. Tas laikotarpis nebuvo 
tuščias: išaugo daugiabučių mi-
krorajonai, vidurinės, darželiai, 
gamyklos...

Dabartinė karta neretai 
mums ištaria skaudžius žodžius: 
„a, ten tie sovietiniai! – nieko ten 
nebuvo. Kanopas tik valgė... Vi-
sos blogybės iš ten...“ Tikrai! 
Nebuvo! Po karo nė vienos par-
duotuvytės – žydų prekyba nu-
šluota, bet viskas augo iš naujo 
– po truputį gerėjo... Viso to ne-
supratimas ir nevertinimas rodo 
neišprusimą, nes kiekvienas lai-
kmetis turi savo pliusus ir minu-
sus, nes toks žmonijos tobulėji-
mo kelias, nes žmonija dar neat-
rado geriausios santvarkos: vis 
dar ieško, blaškosi, kovoja, vie-
niems milijardai, kitiems – ba-
das. Ir vis dar „ėda“ vieni kitus 
kaip tie stebuklingos planetos 
Žemės gyvūnai... Kaimyninės 
šalys vietoj susitarimų vis dar 
ginkluojasi, kuri kurią labiau iš-
gąsdins ir nugalės... Ir vis „ant tų 
biednų žmonių“, bijančių, kada 
kas vėl sprogs...

XXI a. pradžia irgi įsirašo į 
savo tautos istoriją neprogno-
zuojamą faktą apie galimą savo 
tautos išnykimą, nes jau prara-
do beveik milijoną tautiečių, ku-
rie savo noru paliko Tėvynę. Ir 
vis dar skamba nesibaigiančios 
akcijos „Gelbėkit vaikus“ arba 
senius, kurių ketvirtadalis prie 
skurdo ribos – neturi ko valgyti...

DABARTIS KURIAMA ANT 
PRAEITIES PAMATŲ

Jaunoji karta privalo perim-
ti išeinančios kartos patirtį, kas 
gera palikti, tobulinti... Kas ne-
priimtina – atmesti. Deja, taip 
nebūna. Politikai irgi ne dievai! 
Iš neapykantos praeičiai „... pa-
saulį naują pastatysim!“ Su-
griauna išeinančios kartos su-
kurtą materialinį ir dvasinį paliki-
mą. Pavyzdžių toli ieškoti nerei-
kia, kiek jų būta!

Tokia pati situacija ir švieti-
mo sistemoje. Mokyklose jau-
čiamas negatyvus požiūris į pra-
eitį, jaunimą, diegiama nuomo-
nė, kokia aniems, sovietiniams 
mokiniams, buvo priespauda, o 
dabar – kokia begalinė laisvė! 
Galima daryti, ką nori: laisvai 
kalbėti, keliauti, net tėvus įskųs-
ti, negražius senius apspjaudyti, 
apiplėšti, net nužudyti... O tada 
buvo elgesio taisyklės ir atviras 
jo vertinimas: „nepateisinai pra-
leistų pamokų, tau pavyzdingo 
neduosim“ arba „rūkei – vadina-
si, tik patenkinamas arba geras, 
jei pasižadėjai, kad daugiau ne-
rūkysi“ ir t. t. Tačiau niekas dėl 
to nepykdavo, tėvai ir mokiniai 
stengdavosi dėl geresnio elge-
sio įvertinimo. Blogai, kad tai 
panaikinta, nes dora asmenybė 
ugdoma nuo vaikystės. Pamirš-
ta liaudies išmintis: „lenk medį, 
kol jaunas“.

Kokius pavyzdžius dabar 
mato jaunimas? Kiekvieną die-
ną ką nors iš aukščiausio elito 
pagauna, veda už parankės... ir 
per visas laidas pasklinda „do-
rovės“ pamokos... Anksčiau tei-
giamai veikdavo teatrai, filmu-
kai vaikams. Jie priversdavo pa-
mąstyti, duodavo atsakymus, 
kaip ir ką reikia mylėti, kad reikia 
aukotis dėl savo artimųjų. Vaikai 
suprasdavo, ir ko negalima da-
ryti. Dabar dažniausiai tik kūnų 
išsidirbinėjimai, neretai vedan-
tys į seksą ar kažką panašaus. 
Matyti ir nepagarba žmogaus 
gyvybei: nurodoma, kaip reikia 
žudyti. Tik šaudo, gaudo, lekia, 
griūna, mušas... Smurtavimas ir 
tyčiojimasis – tartum žaidimai. 
Televizijos programos perpildy-
tos laidų apie visokias nešvan-
kybes. Ar matome ką nors jaus-
mingo, pamokančių laidų jauni-
mui? Labai mažai to, kas sukel-
tų teigiamas emocijas, atplėštų 
nuo blogio. 

Matoma, kad dabar praėju-
sio amžiaus pirmoje pusėje ir 
vėliau užaugintos ir suprastos 
vertybės apsivertė aukštyn ko-
jomis.

Išeinanti karta – pagarbos, ateinanti –  
vertybių pamokos nesulaukia

UŽDAROMAS GAIŽIŪNŲ GELEŽINKELIO STOTIES 
PĖSČIŲJŲ VIADUKAS

Gaižiūnų geležinkelio stoties viadukas buvo pastatytas 1978 
m. Jo tiesioginė paskirtis – aptarnauti keleivius. Geležinkelio ke-
leiviai į Gaižiūnų stotį nebevežami, todėl, kaip informuoja AB „Lie-
tuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“, ne-
patenkinamos būklės pėsčiųjų viadukas bus uždarytas nuo š. m. 
vasario 6 d. 

IŠ KAUNO REKONSTRUOTOS STOTIES PRIEMIESTINIAI 
AUTOBUSAI Į JONAVĄ IŠVYKSTA IŠ 4 AIKŠTELĖS

Sausio 24 dieną Kauno autobusų stotis iš laikinosios sugrįžo į 
savo senąją vietą, Vytauto pr. 24. 

Kaip informuoja bendrovės „Jonavos autobusai“ administraci-
ja, po rekonstrukcijos priemiestinio maršruto „Jonava - Kaunas“ 
autobusai į Jonavą išvyksta iš 4 išvykimo aikštelės. 

PASIKEITĖ EISMO TVARKARAŠČIAI MARŠRUTŲ 
„JONAVA - ATGAIVA TAU“ IR „JONAVA - RUKLA“

UAB „Jonavos autobusai“ administracija informuoja, kad nuo 
šių metų sausio 16 d. pasikeitė šių autobusų reisų išvykimo laikai:

priemiestiniame maršrute „Jonava – Atgaiva tau“:
• darbo dienomis iš Jonavos AS autobusas į „Atgaiva tau“ iš-

vyksta 7:25 val. (vietoj 7:10 val.); iš „Atgaiva tau“ 8:00 val. (vietoj 
7:45 val.); 

• darbo dienomis iš „Atgaiva tau“ 17:05 val. (vietoj 17:00 val.).

priemiestiniame maršrute „Jonava – Rukla“:
• darbo dienomis iš Jonavos AS autobusas į Ruklą išvyks 8:00 

val. (vietoj 7:50 val.); iš Ruklos - 8:30 val. (vietoj 8:20 val.).

Svarbu žinoti

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

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

Dantų tiesinimas Jonavoje!

Gydytojo R. Kvedaravičiaus 
ODONTOLOGIJOS KLINIKA

Tel. (8-349) 60202. Darbo laikas: I-V nuo 8 iki 19 val.
Galima atsiskaityti Šiaulių banko, Snoro lizingu, Medlizingu 

(12 % palūkanos be pradinio įnašo)
• Dantų gydymas.
Gyd. Sonata Giedraitienė, tel. 8 600 23963.
• Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas)
Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, tel. 8 608 51477.
• Dantų protezavimas, implantologija. 
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8 685 24354.
• Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, papuošalai)
Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė, tel. 60202, 8 640 
55506.
• Dantų rentgeno nuotraukos

Klinika Jūsų laukia: J. Ralio g. 8 
(už Sąjūdžio aikštės ekrano), Jonava

GRIEŽTĖJA ATSAKOMYBĖ UŽ VISUOMENĖS SVEIKATOS 
SRITIES TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMUS

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos adminis-
tracinių nusižengimų kodeksas (toliau - ANK), kuriame už visuome-
nės sveikatos srities teisės aktų pažeidimus atsakomybė griežtėja.

ANK 45 straipsnio 1 dalyje nurodoma, kad Visuomenės sveika-
tos srities Europos Sąjungos reglamentų ar sprendimų, higienos nor-
minių aktų ar kitų visuomenės sveikatos srities teisės aktų, Lietuvos 
Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įsta-
tymo pažeidimas užtraukia įspėjimą arba baudą asmenims nuo 60 
iki 140 eurų ir baudą juridinių asmenų vadovams ar kitiems atsakin-
giems asmenims nuo 140 iki 600 eurų. Šio straipsnio 1 dalyje numa-
tytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartotinai, užtraukia 
baudą asmenims nuo 140 iki 600 eurų ir juridinių asmenų vadovams 
arba kitiems atsakingiems asmenims - nuo 550 iki 1200 eurų.

Taip pat 45 straipsnio 1 dalyje nurodytos veikos, sukėlusios pa-
vojų išplisti pavojingoms ar ypač pavojingoms užkrečiamosioms li-
goms, užtraukia baudą asmenims nuo 300 iki 560 eurų ir juridinių as-
menų vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims - nuo 1400 iki 
3000 eurų.  

Primename, kad Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie 
SAM viena iš vykdomų funkcijų yra leidimų-higienos pasų išdavimas. 
ANK 52 straipsnio 1 dalyje nustatyta, kad vertimasis ūkine komerci-
ne veikla neturint Lietuvos Respublikos visuomenės sveikatos prie-
žiūros įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka išduoto leidimo-hi-
gienos paso užtraukia baudą nuo 300 iki 850 eurų. Šio straipsnio 1 
dalyje numatytas administracinis nusižengimas, padarytas pakartoti-
nai, užtraukia baudą nuo 900 iki 1700 eurų.

Jurgita Arbočienė
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie Sveikatos 

apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus 
vedėja

Aleksandra Armoškaitė

Jau antrą kartą bendra-
darbiaujant trijų Baltijos ša-
lių vaistų agentūrų speci-
alistams buvo atlikta išsa-
mi vaistų suvartojimo 2013–
2015 metais Estijoje, Latvi-
joje ir Lietuvoje analizė, kuri 
atskleidė, kad lietuviai var-
toja daugiausiai antibiotikų. 
Nors oficiali medikamentų 
įsigijimo tvarka reglamentuo-
ja, kad šių stiprių vaistų įsi-
gyti be recepto neįmanoma, 
net 22 proc. Lietuvos gyven-
tojų prisipažino bent kartą 
gyvenime savarankiškai gy-
dęsi antibiotikais. Mes tokie 
ne vieni, mat ES vykdyto ty-
rimo metu paaiškėjo, kad net 
53 proc. europiečių mano, 
jog antibiotikai iš tiesų naiki-
na virusus, o 47 proc. – kad 
padeda peršalus ir sergant 
gripu. Nustatyta, kad vienu 
metu vartojant keletą sava-
rankiškai pasirinktų prepara-
tų, išlieka net 80 proc. tikimy-
bė, kad organizmui bus pa-
kenkta. Baisiausias šalutinis 
poveikis pasireiškia neatsa-
kingai vartojant antibiotikus. 

ANTIBIOTIKAI 
– PAGRINDINIS 

LIETUVIŲ SAVIGYDOS 
INSTRUMENTAS

2011 m. spalį „Baltijos tyri-
mai“ Lietuvoje atliko visuome-
nės nuomonės tyrimą, kuris at-
skleidė, kad Lietuvos gyvento-
jai, nepasitarę su gydytoju, daž-
niausiai antibiotikus vartoja su-
sirgę bronchitu, gripu, šlapi-
mo takų infekcijomis, rinitu, oti-
tu, sinusitu, karščiuodami, kai 
skauda gerklę ar vargina kosu-
lys. Pasak medikų, užsiimdami 
savigyda, žmonės sau kenkia 
dvigubai: pirma, jie nesigydo, 
antra, neteisingai vartojant anti-
biotikus, nužudomi naudingi mi-
kroorganizmai, sutrikdoma žar-
nyno mikrobiota, pažeidžiamas 
virškinimo traktas. Šalutinis an-
tibiotikų poveikis pasireiškia vi-
duriavimu, pilvo skausmu, pyki-
nimu, rėmeniu, vėmimu, apeti-
to sumažėjimu, rečiau – vidu-
rių užkietėjimu. Antibiotikų su-
keltas viduriavimas gali atsiras-
ti medikamentų vartojimo metu, 
praėjus kelioms dienoms ar net 
savaitėms po gydymo pabai-
gos. 

Pasak gydytojos gastroen-
terologės Rūtos Kučinskienės, 
daugelis įsivaizduoja, kad an-
tibiotikai – tai vaistai nuo visų 
ligų, tačiau jais turėtų būti gy-
domos tik bakterijų sukeltos li-
gos arba virusinių ligų bakteri-
nės komplikacijos. „Antibiotikų 
negalima vartoti nepasitarus su 
gydytoju, nes skirtingai ligai gy-
dyti reikalingi skirtingi antibioti-
kai, tiksli dozė ir vartojimo kur-
sas. Didžiausia klaida, kai ligo-
nis vartoja antibiotikus ir, kiek 
pasijutęs geriau, savavališkai 
nustoja juos vartoti, taip nu-
traukdamas gydymo kursą. Dėl 
tokio poelgio galimas ligos at-
krytis, tačiau blogiausia tai, kad 
tokiu būdu atsiranda patogeni-
nių bakterijų atsparumas prieš 
tai vartotam antibiotikui. Didė-
jant bakterijų atsparumui anti-
biotikams, net paprastos bak-
terinės ligos, pavyzdžiui, angi-
na, yra gydomos vis platesnio 

veikimo spektro antibiotikais, o 
kuo platesnio veikimo antibioti-
kai, kuo ilgesnis gydymas, tuo 
didesnė tikimybė atsirasti pa-
šaliniam poveikiui ir organizmo 
nualinimui“, – sako R. Kučins-
kienė.

VARTOJAME KEFYRĄ IR 
JAUČIAMĖS SAUGŪS?

Gydytoja primena, kad kar-
tais antibiotikai sukelia patoge-
ninių bakterijų išvešėjimą, ku-
rių sukeltas kolitas yra sunkiai 
pagydomas. Pasak jos, tokių 
ir kitų komplikacijų padeda iš-
vengti probiotikai, kuriuos gali-
ma vartoti prieš, kartu ir po anti-
biotikų kurso. 

Visuomenėje paplitęs mi-
tas, kad žarnyno mikroflorai at-
statyti užtenka išgerti kefyro, 
mat rauginto pieno produktuo-
se gausu gerųjų bakterijų, kurių 
reikia mūsų organizmui, tačiau 
vien jogurto ar stiklinės kefyro 
per dieną nepakaks. Kaip pa-
galbinė priemonė kai kurių ligų 
gydymui ir profilaktikai skiriami 
probiotikų preparatai tabletėmis 
arba lašais, nes juose yra ge-
rokai didesnis būtinųjų mikro-
organizmų kiekis nei jų esama 
maisto produktuose.

2002 m. Pasaulio sveika-
tos organizacija kartu su Jung-
tinių Tautų Maisto ir žemės ūkio 
organizacija paskelbė oficialų 
probiotikų apibrėžimą: tai gyvi 
mikroorganizmai, kurie, vartoja-
mi tinkamais kiekiais, naudingi 
vartotojo sveikatai. Nors jų bai-
minamasi, ne visos bakterijos 
yra blogos: įprastai žarnyne yra 
apie 1–3 kg įvairių bakterijų, di-
džioji dalis jų – gerosios. Žmo-
gus būna sveikas, kai gerosios 
bakterijos sudaro 85 proc., o 
blogosios 15 proc., tačiau kai 
blogųjų ima daugėti – išsivys-
to disbiozė, dėl kurios žmogus 
gali susirgti įvairiomis ligomis, 
pvz., alergija, Krono liga ir kt. 

Yra keletas mechanizmų, 
kaip probiotinės bakterijos gali 
turėti teigiamą poveikį: kai ku-
rios bakterijos gali pasigamin-
ti medžiagų, naikinančių mi-
kroorganizmus (antimikrobines 
medžiagas), kitos – dėl mais-
tinių medžiagų arba dėl jungi-
mosi vietos žarnyno sienelė-
se (su žarnyno sienelių recep-
toriais) konkuruoja su patoge-
ninėmis bakterijomis ir, galiau-
siai, kai kurios bakterijos gali-
mai skatina imuninės sistemos 
veiklą. Mokslinėje literatūroje*, 
kaip labiausiai ištyrinėtas ir pa-
tvirtintas, yra išskiriamas anti-
bakterinis probiotikų poveikis – 
veikiantis prieš įvairias infekci-
jas (virusines, bakterines) ir vi-
duriavimą. Yra mokslinių tyri-
mų, teigiančių, kad probiotikai 
gali būti efektyvūs apsaugant ar 
gydant alergijas, vėžį, kvėpavi-
mo ir šlapimo organų infekcijas, 
imuninės sistemos moduliavi-
mą, reguliuoti lipidų metaboliz-
mą, blokuoti toksinų patekimą 
į organizmą, netgi saugoti nuo 
senėjimo bei tokių ligų, kaip au-
tizmas, osteoporozė, 2 tipo di-
abetas. 

PROBIOTIKAI BŪNA 
SKIRTINGI

Dauguma probiotikų patiki-
mą efektą turi tik juos vartojant, 
tačiau yra tyrimų, rodančių, kad 

teigiama probiotikų įtaka žmo-
gaus mikroflorai ir sveikatai iš-
lieka net nutraukus jų vartojimą. 
Tačiau verta atsiminti, kad pro-
biotikai skiriasi savo sudėtimi ir 
funkcijomis.

„Probiotikai yra įtraukti į re-
komenduojamų preparatų sąra-
šą funkcinių suaugusiųjų ir kū-
dikių virškinimo ligų, ūmių gas-
troenteritų, antibiotikų sukelto 
kolito ir uždegiminių žarnų ligų 
gydymui. Ne visų probiotikų po-
veikis yra įrodytas multicentri-
niais tyrimais, todėl, atsižvel-
giant į įrodymais pagrįstos me-
dicinos principus, tarptautinėse 
rekomendacijose yra įtrauktos 
tik kelios pagrindinės probioti-
kų rūšys: ūmaus virusinio gas-
troenterito gydymui ESPGHAN 
(Europos pediatrų gastroente-
rologų, hepatologų ir mitybos 
draugija) rekomenduoja Lacto-
bacillus rhamnosus GG, Lac-
tobacillus reuteri DSM 17938, 
Saccharomyces boulardii, La-
ctobacillus acidophilus LB, kitų 
ligų metu rekomenduojamos ki-
tos rūšys probiotikų. Pvz. įta-
riant antibiotikų sukeltą viduria-
vimą, rekomenduojami probi-
otikai, atsparūs antibiotikų po-
veikiui – Lactobacillus reuteri 
ir Saccharomyces boulardii“, – 
sako gydytoja gastroenterologė 
R. Kučinskienė.

Lactobacillus reuteri yra pie-
no rūgšties bakterija, kuri ran-
dama žmogaus seilėse, bur-
nos ertmėje, skrandyje, plono-
joje žarnoje, storojoje žarnoje, 
išmatose, makštyje ir motinos 
piene. Pieno rūgšties padermė 
– Lactobacillus reuteri, skirtin-
gai nuo kitų padermių, nesuyra 
keliaudama virškinamuoju trak-
tu ir išlieka dar 5 dienas. Lac-
tobacillus reuteri gamina pie-
no rūgštį, acto rūgštį ir natūra-
lų patogeninių bakterijų inhibi-
torių reuteriną – visos šios me-
džiagos stipriai slopina patoge-
nines žarnyno bakterijas, kurios 
sukelia ligų simptomus. Būtent 
Lactobacillus reuteri bakterija 
itin atspari antibiotikams, todėl 
po šių medikamentų kurso ren-
kantis probiotikus svarbu į tai 
atkreipti dėmesį.

Moksliniame tyrime** aklas, 
placebu kontroliuojamas klini-
kinis tyrimas vertino, kaip kas-
dien vartojama bakterija Lacto-
bacillus reuteri (L. reuteri) gali 
padėti sumažinti antibiotikų su-
keltus šalutinius poveikius. Ver-
tinant klinikinio tyrimo rezulta-
tus po 10 dienų, L. reuteri gru-
pėje stipriai sumažėjo besi-
skundžiančių skausmu virški-
namojo trakto srityje (15 proc. 
ir 45 proc. placebo grupėje) 
bei tuštinimosi sutrikimais (10 
proc. ir 40 proc. placebo grupė-
je). Vertinant tyrimo rezultatus 
po 20 dienų, vaikams, kuriems 
duota L. reuteri, susilpnėjo arba 
išnyko šie šalutiniai reiškiniai: 
pilvo pūtimas, raugėjimas, virš-
kinamojo trakto srities skaus-
mas, tuštinimosi sutrikimai. 

„Kadangi įrodyta, kad pro-
biotikai turi profilaktinį povei-
kį prieš infekcines respiraci-
nes ir žarnyno ligas, juos tiks-
linga vartoti ne tik susirgus, bet 
ir profilaktiškai, jei yra jau ser-
gančių šeimos narių. Probioti-
kai yra saugūs ir kūdikiams, ir 
suaugusiems“, – teigia R. Ku-
činskienė.

Lietuviai – savigydos antibiotikais lyderiai: 
kuo rizikuojame?

IŠTYRUS ŠACHTINIŲ ŠULINIŲ VANDENĮ, KURĮ MAISTUI 
VARTOJA NĖŠČIOSIOS IR KŪDIKIAI, NUSTATYTAS 

PADIDINTA NITRATŲ KIEKIS
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro prie SAM Kauno de-

partamento Jonavos skyriaus specialistai informuoja, kad Jonavos 
rajone 2016 metais ištyrus 22 šachtinių šulinių vandenį, kurį mais-
tui vartoja nėščios moterys ir kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus, 8 mėgi-
niuose buvo nustatyta padidinta nitratų vertė.

2016 metais iš pirminės asmens sveikatos priežiūros įstaigų apie 
nėščiąsias ar kūdikius iki 6 mėnesių amžiaus, kurie maistui naudoja 
šachtinio šulinio vandenį gauti 23 pranešimai (8 nėščiosios ir 15 kū-
dikių). Suorganizuoti 22 šachtinių šulinių vandens cheminiai tyrimai 
azoto grupės junginių – nitritų ir nitratų – kiekiui nustatyti. Iš jų 8 mė-
giniuose buvo nustatyta padidinta nitratų vertė, kuri neatitiko Lietuvos 
higienos normos HN 24:2003 ,,Geriamojo vandens saugos ir koky-
bės reikalavimai“ reikalavimų (nitratų norma iki 50,0 mg/l). Nustatyta, 
kad nitratų vertė dviejuose vandens mėginiuose viršijo normą net 5 
kartus (239 mg/l, 269 mg/l).

Net skaidriausiai atrodantis vanduo gali būti užterštas nitratais ar 
nitritais, kadangi toks vanduo neturi specifinio skonio, kvapo bei spal-
vos. Šių cheminių medžiagų iš šulinio vandens nepavyksta pašalin-
ti nei virinant, nei filtruojant daugeliu buitinių vandens filtrų. Virinant 
vandenį, nitratai nesunaikinami, o priešingai jų koncentracija vande-
nyje padidėja, nes virimo metu išgaruoja dalis vandens.

 Visa inf. www.joneda.lt
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1 KAMB.
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. Ben-
dr. pl. 51,69 m², kamb. pl. 16,93 m² ir 
13,97 m², virtuvės pl. 9,48 m². WC ir vo-
nia kartu. Butas tvarkingas: plastikiniai 
langai, šarvuotosios durys, pakeistos 
vidaus durys, laminuotosios grindys, 
įstiklintas balkonas, vonioje bei virtu-
vėje plytelės ir lentelės, kambariuose 
tapetai. Parduodamas su kai kuriais 
baldais. Liftas veikia, laiptinės durys 
su telefonspyne. Kaina 20000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Šilų k., Lokio g. (mūr. 3 a. namas, III a. Ben-
dr. pl. 53,51 m², koridorius 10,09 m², sandė-
liukas 2,25 m², WC 1,35 m², virtuvė 9,17 m², 
kambarys 11,67 m², kitas kambarys 16,48 
m². Yra rūsys. Autonominis šildymas dujo-
mis, pakeisti vamzdžiai, laminuotosios grin-
dys, 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
Lietavos g. 5 a. blok. namas, III a., bendr. pl. 
34,58 m², kambarys kartu su virtuve sudaro 
17,5 m² (virtuvė atskirta), kitas kambarys 
12,35 m², koridorius 3,5 m², WC 1,23 m². 
Plastikiniai langai, šarvuotosios durys, nau-
jos vidaus durys. Viso buto grindys išklijuo-
tos plytelėmis, koridorius iškaltas lentelėmis. 
Suremontuota virtuvė – išklijuota plytelėmis. 
Kambariai tapetuoti. Bendras balkonas laip-
tinėje. Parduodama su virtuviniu komplektu, 
įmontuojama dujine virykle. Taip pat su ke-
liais kitais baldais (sofa, sudedamuoju stalu, 
spintomis). Dujos – dujų balionas. Kaina 
8600 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 reno-
vuoti, pakeisti radiatoriai, ant kiekvieno 
jų – skaitikliai. Sudėtos laminuotosios 
grindys, įstiklintas balkonas. Vonia iš-
klijuota plytelėmis, svetainė ir vaikų 
kambarys išklijuoti tapetais. Svetainėje 
– pakabinamos lubos. Virtuvė ir korido-
rius iškalti lentelėmis. Parduodamas su 
kai kuriais baldais. Tvarkingi kaimynai, 
tvarkinga laiptinė, kodinė laiptinės spy-
na). Kaina 21000 Eur. Tel. 8-655 54404
Aušros g. (mūr. 5 a. namas, IV a., bendr. 

pl. 64,72 m², kambariai 18,58 m², 12,96 m², 
11,56 m²; virtuvė 9,68 m², koridorius 8,49 m², 
vonia 2,22 m² (dabar padidinta, o koridorius 
sumažintas), WC 1,23 m². Butas tvarkingas, 
labai platus balkonas. WC išklijuota plytelė-
mis, šarvuotosios durys. Parduodamas su 
kai kuriais baldais. Butas vidinis, šiltas, maži 
šildymo mokesčiai. Namas renovuotas, už 
renovaciją sumokėta. Tvarkingi ir ramūs kai-
mynai. Tvarkinga laiptinė, kodinė durų spy-
na. 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 pa-
keisti langai, įstatytos natūralaus medžio vi-
daus 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 plytelė-
mis), rūsys, žemi šildymo mokesčiai, 
parduodama su baldais, šarvuotosios 
durys, tvarkingas namas, kodinės laip-
tinės durys, ramūs kaimynai). Kaina 
7500 Eur. Tel. 8-655 54404
NAMAI
Pusė namo (60 m²), ūkio patalpos ir du 
šalia esantys žemės ūkio paskirties 
sklypai (0,25 ha ir 0,10 ha) Upninkėlių 
k., Malkosnės g. Vienas sklypas (0,10 
ha) yra už ūkinio pastato ir ribojasi su 
upeliu, kitas (0,25 ha) – kitoje kelio pu-
sėje priešais namą. Šildymas – pečius 
su sienele, vanduo – šulinys. Apie 15 
km nuo Jonavos m., patogus privažia-
vimas asfaltuotu keliu. Kaina 11000 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. rekons-
truotas. Sienos – blokeliai, iš lauko 
apkalta plastikinėmis lentelėmis, plas-
tikiniai langai. Komunalinis vandentie-
kis, vietinė kanalizacija, kietojo kuro 
katilas, kombinuotas vandens šildytu-
vas (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 elek-
tra. Laminuotosios grindys, vonios ir 
koridoriaus grindys – plytelės. Vonios 
kambario grindys šildomos. Vieno 
kambario sienos dažytos, kitų išklijuo-
tos tapetais, vonios kambario sienos 
iškaltos plastikinėmis lentelėmis. Par-
duodamas 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
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 prijug-
tas 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, re-
konstruojamas, 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, kanali-

zacija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, 
sodas, 17 a žemės sklypas. Kaina 30400 
Eur. Tel. 8-655 54404
SODYBOS
Sodybą Kisieliškių k., Šveicarijos sen. 
(medinis rąstų namas, kuris yra apšil-
tintas, dengtas medinėmis dailylentė-
mis, bendr. pl. 40 m², kamb. pl. 23 m², 
virtuvės pl. 13 m², veranda, sandėliu-
kas, šildymas kietuoju kuru, krosnimi. 
Keturi ūkiniai pastatai (9 m², 21 m², 15 
m²  ir 54 m²), tvarto plotas 32 m², darži-
nės – 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 apmū-
rytas 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
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, virtu-
vėje – pečius. Du dideli balkonai (pirma-
me ir antrame aukšte). 6 a žemės skly-
pas, geodeziniai matavimai, atskiras 
įvažiavimas. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
skiepytos obelys, derlinga žemė. Sodas 
labai tvarkingas, graži vieta, šalia miš-
kas. Kaina 14000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Užuovėja“, Jurkonių k. mūr. 2 
a. namas. Bendr. pl. 61,97 m², kambarys 
18,48 m², kitas kambarys 15,52 m², virtuvė 
7,81 m², koridorius 6,58 m², priestatas 13,58 
m². Yra rūsys (46,48 m²). Virtuvėje pečius 
su sienele, didelis balkonas. Šulinyje geras 
vanduo. Ant kalno, labai gražus vaizdas, ri-
bojasi su vienais kaimynais, aplink miškas.  
Netoli stotelė. Iš upės tiekiamas vanduo 
laistyti. Kaina 32000 Eur. Tel. 8-655 54404 
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 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., 6 a že-
mės sklypas, 25,6 m² namelis su rūsiu, 
pavėsinė, šulinys). Kaina 8000 Eur. Tel. 
8-655 54404
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 že-
mės sklypas, 1989 m. statybos 47,14 
m² mūr. namelis su mansarda. I a. yra 
krosnis. Yra šiltnamis, šulinys – per 
pusę su kaimynais. Užtvertas įvažia-
vimas į sodų bendriją. Sodų bendrija 
šalia upės (sodininkai susitvarkę priė-
jimą 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, pir-
tis. Sodas kraštinis, prie miško, graži vieta. 
Parduodama su baldais. Kaina 28000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (me-
dinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², elek-
tra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 7400 
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos 
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, 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. (neįreng-
tas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 
6 a žemės sklypas). Kaina 6500 Eur. Tel. 
8-655 54404
SKLYPAI
0,31 ha sklypą Praulių k., Saulės g. Pa-
skirtis – vienbučių ir dvibučių gyv. pas-
tatų teritorijos. Kadastriniai matavimai. 
Gale sklypo teka upelis Varnaka. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8-655 54404
Parduodami 4 sklypai Batėgalos k., Kulvos 
sen., Jonavos r. 2,2852 ha žemės ūkio 
paskirties sklypas, kuris ribojasi su miš-
ku 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
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 – 700 Eur/a. 27 a sklypo 
kaina – 650 Eur/a. padarytas projektas 
elektrai įvesti. Labai geras privažia-
vimas, 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, privažia-
vimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. Tel. 
8-655 54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties 
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (ge-
odeziniai 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 privažia-

vimas, 4 km nuo miesto). Kaina 8000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upe-
liu ir miesto riba, šalia pastatyti gyve-
namieji namai, geras privažiavimas). 
Kaina 11600 Eur. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jo-
navos 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–Kėdai-
niai). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k., Šveicarijos 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 komu-
nikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 8-655 
54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą Meš-
konių k., Šveicarijos sen. Kaina 11000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Išorų 
k. (prie kelio Jonava–Kaunas, patogus 
privažiavimas, kadastriniai matavimai).  
Kaina 450 Eur/a. Tel. 8-655 54404
0,77 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Varpių k. Šveicarijos sen. Kaina 20000 
Eur. Tel. 8-655 54404
MIŠKAI
3 miškų ūkio paskirties sklypus (1,1452 
ha, 1,6258 ha ir 1,6516 ha) Upninkų 
sen., Keižonių k. Brandūs, vyrauja 
spygliuočiai. Kaina 12000 Eur/ha. Tel. 
8-655 54404
GAMYBINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas – buvusias stalių dirb-
tuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 339,3 
m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. garažą su 
buitinėmis patalpomis 2 a. Centrinis šildy-
mas, vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 
a žemės sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 
8-655 54404
KOMERCINĖS  
PASKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jo-
navos 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

NT PIRKĖJŲ 
DĖMESIUI!

DNB bankas 
„Jonedos“ klientams 

teikia paskolas 
su specialiomis 

sąlygomis.

Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda

Visa informacija su 
nuotraukomis apie par-
duodamą nekilnojamąjį 
turtą (NT) www.joneda.lt

UAB „Joneda“, nuo 1996 metų Jonavoje dirbanti nekilnojamojo turto agentūra
J. Ralio g. 5-19, (2 aukštas), tel. : 8 655 54404, 54607.

APIE MOKESTINES PRIEVOLES, KURIAS TURI ATLIKTI 
IŠVYKSTANTYS IŠ LIETUVOS GYVENTOJAI 

Primename, kokias mokestines prievoles turi atlikti iš Lietuvos 
išvykstantys gyventojai.

Nuolatiniams Lietuvos gyventojams, galutinai išvykstantiems 
iš Lietuvos reikia žinoti, kad prieš išvykstant jie privalo pateikti Me-
tinę pajamų deklaraciją (GPM308 forma) su požymiu „galutinai iš-
vykstančio iš Lietuvos deklaracija“ ir apskaičiuoti bei deklaruoti per 
tą mokestinį laikotarpį (kalendorinius metus) iki išvykimo dienos 
gautas pajamas, taip pat iki išvykimo dienos sumokėti pajamų mo-
kestį. Gyventojo galutinio išvykimo iš Lietuvos kriterijai patvirtin-
ti Lietuvos Respublikos finansų ministro įsakymu „Dėl Fizinio as-
mens galutinio išvykimo iš Lietuvos kriterijų“. Asmuo laikomas ga-
lutinai išvykstančiu iš Lietuvos, kai nutrūksta jo asmeniniai, socia-
liniai, ekonominiai ryšiai su Lietuva arba kitaip išnyksta/pasibaigia 
jo buvimo Lietuvoje pagrindas. Todėl gyventojas, prieš pateikda-
mas galutinai išvykstančio iš Lietuvos pajamų deklaraciją, turi įver-
tinti, ar jis iš Lietuvos išvyksta galutinai.

Nuolatinis Lietuvos gyventojas, išvykstantis į užsienio valsty-
bę dirbti ir nenutraukiantis esminių ryšių su Lietuva (pvz., Lie-

Nukelta į 7 psl.
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JONAVOS KULTŪROS CENTRAS 
KVIEČIA!

MAŽOJI SALĖ
Vasario 3, 10, 17, 24 d. 18 

val. – klasikinių ir Lotynų Ameri-
kos šokių vakarai-pamokos. Ne-
mokamai.

Vasario 14 d. 18 val. – doku-
mentinis nuotykių filmas „Dvira-
čiais per Mongoliją“. Bilieto kaina 
2 Eur, grupėms (daugiau kaip 10 
žmonių) ir neįgaliesiems – 1,50 
Eur.

Vasario 26 d. 17 val. – Juo-
zo Miltinio dramos teatro dviejų 
dalių komedija „Moterims ir jų vy-
rams“, rež. Ligita Kondrotaitė. Bi-
lieto kaina 7 Eur.

MENO GALERIJA
Nuo vasario 10 d. pradeda-

ma eksponuoti Luko Šiupšinsko 
skulptūrų paroda. Nemokamai.

Vasario 10 d. 18 val. – nuo-
taikinga muzikinė humoro pro-
grama su Raimondu Šilansku ir 
grupe „Husarai“. Bilieto kaina 6 
Eur.

Vasario 18 d. 13 val. – edu-
kaciniai tapybos užsiėmimai su-
augusiems. Nemokamai.

Vasario 22 d. 18 val. – klasi-
kinės muzikos koncertas „Muziki-
niai žiemos atgarsiai“. Bilieto kai-
na 7 Eur, senjorams ir mokslei-
viams – 5 Eur.

Vasario 24 d. 18 val. – Vil-
niaus dailės akademijos studen-
tų grafikos darbų parodos „Žinu-

tė-sąsajos“ atidarymas. Nemoka-
mai.

KULTŪROS CENTRO FOJĖ
Vasario 21 d. 18 val. – džia-

zo muzikos koncertas. Bilieto kai-
na tikslinama.

JONAVOJE
Vasario 16 d. – Renginiai, 

skirti Lietuvos Valstybės atkūri-
mo dienai, kurie vyks Šv. apašta-
lo Jokūbo bažnyčioje, Santarvės 
aikštėje ir Kultūros centro Mažo-
joje salėje. Nemokamai.

AIKŠTĖJE UŽ KULTŪROS 
CENTRO

Vasario 28 d. 17 val. – Užga-
vėnių šventė. Nemokamai.

KITI RENGINIAI 
Kiekvieną sekmadienį 16 

val. – šokių vakarai vyresniojo 
amžiaus žmonėms (Mažoji salė).

Visus, norinčius gauti Jona-
vos kultūros centro savaitinį nau-
jienlaiškį su renginių repertua-
ru, kviečiame rašyti laišką el. p. 
adresu: info@jkc.lt su tekstu: 
„Noriu naujienlaiškio“.

Išsamesnė informacija inter-
neto svetainėje  www.jkc.lt

ir Jonavos kultūros centro ka-
soje tel. nr. (8 349) 51868

JKC kasa dirba: pirmadie-
niais – penktadieniais nuo 12 iki 
18 val.,

savaitgaliais ir švenčių dieno-
mis – 2 val. iki renginio pradžios

Kas? Kur? Kada?

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS 
VEIKLA SAUSIO MĖNESĮ

PARODOS
9 d. 17 val. Vilnietės meni-

ninkės Miglės Eleonoros Černi-
kovaitės tapybos darbų parodos 
„Gamtos spalvos“ uždarymas 
(Dailės skyriuje). 

Nuo 10 d. iki kovo 9 d. Istori-
nės Lietuvos Respublikos Prezi-
dentūros Kaune paroda „Gimęs 
tai vietai ir toms pareigoms: Pre-
zidentas Aleksandras Stulgins-
kis (1922-1926 m.)“ (Dailės sky-
riuje). 

RENGINIAI, SKIRTI LIETUVOS 
VALSTYBĖS ATKŪRIMO 

ŠIMTMEČIUI MINĖTI
15 d. 12 val. VDU prof. dr. 

Jono Vaičenonio paskaita „Lietu-
vos karių kovos ginant valstybin-
gumą“ (Dailės skyriuje). 

Visą mėnesį edukacinis už-
siėmimas–paroda moksleiviams 
„Esu patriotas ir elgiuosi pilietiš-
kai“ (Dailės skyriuje). Būtina re-
gistracija tel. (8 349) 51446.

EDUKACIJA
Visą mėnesį edukaciniai už-

siėmimai „Surink lietuviškas spal-
vas: apyrankių audimas, pyni-
mas, vėlimas“ (Etnografijos sky-
riuje). Būtina registracija tel. (8 
349) 53388.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto „Nuo interpretacijos 

link tradicijos“ vykdymas 
21 d. 12 val. ir 13.30 val. 

Paskaitos „Žemės menas“. Lek-
torius: VDA KF dėstytojas Alek-
sas Andriuškevičius (Dailės sky-
riuje).

UŽSIĖMIMAS TREČIOJO 
AMŽIAUS UNIVERSITETO 

KRAŠTO PAŽINIMO FAKULTETO 
KLAUSYTOJAMS

14 d. 9 val. Ekskursija „Lietu-
vybės puoselėtojų keliu“: Mairo-
nio literatūros muziejus, Nacio-
nalinis M. K. Čiurlionio dailės mu-
ziejus.

Daugiau informacijos  
www.jonavosmuziejus.lt

VIEŠOJI BIBLIOTEKA KVIEČIA
RENGINIAI

Vasario 2 d. 12 val. Meno 
ir muzikos skaitykloje – popietė 
„Pasibelsk į knygos širdį“. „Metų 
knyga 2016“ pristatymas moks-
leiviams.

Vasario 8 d. 12 val., 10 d. 9 
val. Informacijos skaitykloje vyks 
netradicinio ugdymo pamoka 
jaunimui „Internetas ir aš“ (skir-
ta Saugesnio interneto savaitei).

Vasario 21 d. 14 val. Vaikų 
literatūros skyriuje organizuoja-
ma viktorina „Tark žodį lietuvišką“ 
(Lietuvių kalbos dienoms).

Vasario 22 d. 12 val. Infor-
macijos skaitykloje vyks edukaci-
nis užsiėmimas „Skaitmeninė lie-
tuvių kalba“ (lietuvių kalbos mo-
kymosi priemonės internete).

Vasario 27 d. 14 val. Vaikų li-
teratūros skyriuje – knygos šven-
tė „Metų knygos karūnavimas“ 
(Metų knygos rinkimams).

Vasario 14, 21, 27 d. 17 val. 
Informacijos skaitykloje organi-
zuojamos Protų kovos (BIBLIO-
MŪŠIS) „100 klausimų apie Lie-
tuvą“, skirtas Lietuvos valstybės 
atkūrimo šimtmečiui I etapas.

PARODOS
Vasario 1-20 d. skaitykloje 

eksponuojama Jonavos J. Miš-
čiukaitės meno mokyklos ugdyti-
nių kūrybinių darbų paroda, skirta 
Lietuvos valstybės atkūrimo šim-
tmečiui „Mano Lietuva“.

Vasario 1-28 d. 2 a. fojė eks-
ponuojama spaudinių paroda 
„Per pasaulį keliauja žmogus“ 
(Bernardui Brazdžioniui – 110 
metų).

Vasario 10 – kovo 16 d. 
Kraštotyros skaitykloje  ekspo-
nuojama dokumentų paroda „Vil-
tis ir lemtis“ (Liudos Gelgotaitės-
Puniškienės ir Viktoro Junkaičio 
90-osioms g. m.).

Vasario 20 – kovo 16 d. skai-
tykloje eksponuojama Valentinos 
Smolenskajos siuvinėtų paveiks-
lų paroda.

KITA VEIKLA
Vasario 22 d. 15 val. Meno ir 

muzikos skaitykloje organizuoja-
mi „Oho“ kryžiažodžių sprendėjų 
klubo užsiėmimai.

Vasario 22 d. 17 val. viešojo-
je bibliotekoje vyks Knygos klubo 
susitikimas.

Joana Gudžiūnienė

Įvyko jau šeštoji „Noriu 
augti laimingas“ pamoka R. 
Samulevičiaus progimnazi-
joje, kur 7 B klasės mokiniai 
(auklėtoja Aldona Dėdelienė) 
susitiko su garsiu mitybos 
specialistu, televizijos lai-
dų dalyviu, Lietuvos sporto 
universiteto doktorantu, vei-
kliuoju Artūru Sujeta.

45 minutės prabėgo nepa-
stebėtai ir Artūras pelnytai užsi-
tarnavo Ypatingojo vaikų drau-
go titulą. Pamokoje vaikai apie 
rimtus dalykus mokėsi su sma-
gia humoro doze ir sužinojo ne 
vieną svarbų faktą apie tai, ką 
reikia daryti, kad būtų ne tik 
puikūs mokiniai ir lengvai „eitų-
si" mokslai, bet ir išliktų sveiki 
ir stiprūs.

Pamokoje Artūras pasakojo 
apie tai, kaip sportas darė įta-
ką jo pasirinkimams, kaip mo-
kykloje sprendė patyčių klausi-
mą ir išdavė puikų receptą, kurį 
taikė ne tik pats sau, bet ir vai-
kams pasiūlė juo pasinaudoti, t. 
y. jog "žmogaus laisvė baigiasi 
ties jo nosies galiuku" ir reika-
lauti gali tik pats iš savęs, o ne 
iš kitų.

Vaikai, ypač mergaitės, su-
sidomėjusios klausėsi apie die-

tas ir jų žalą. Artūras akcentavo, 
kad žymių žmonių greiti lieknė-
jimo receptai ne visada yra tei-
singi. Nepaisant to, jog pasauly-
je vis daugiau išleidžiama knygų 
apie sveiką gyvenimo būdą, mi-
tybą, dėl išmaniųjų technologijų 
ir mažo judėjimo daugėja stam-
bėjančių žmonių. Ir jei 1900 m. 
mokinys ar studentas turėjo tik 
keletą knygų ir savo galvą, tai 
dabar visos programėlės tele-
fonuose ir kompiuteriuose, žai-
dimai ir jų siūlomos pramogos 
pratina visus sėdėti.

Taip pat svečias pasakojo 
ir apie kvantinį magnetinį bran-
duolių rezonansą, kurio pagalba 
vis daugiau galima sužinoti apie 
žmogaus smegenis, o taip pat 
dalinosi patarimais, kaip van-
dens gėrimas gali pagerinti eg-

zamino rezultatus, kaip sportas 
ir mankšta aktyvina smegenų 
veiklą, kas yra zefyro efektas, 
kaip jam padėjo savanorystė ir 
gyvenimas be žalingų įpročių.

Be galo informatyvi ir neeili-
nė pamoka, tikimės, kad ne pa-
skutinė!

„Noriu augti laimingas“ yra 
Jonavos gausių šeimų klubo 
„Gilė“ inicijuotas projektas, ku-
rio tikslas į Jonavos, kaip regi-
ono, mokyklų klases pakvies-
ti kuo daugiau žinomų, įdo-
mių asmenybių, savo srities 
profesionalų, mūsų vadinamų 
Ypatingaisiais vaikų draugais. 
Remdamiesi savo kompetenci-
jomis, Ypatingieji draugai prisi-
deda prie vaikų ugdymo, papil-
do tradicines pamokas realiais 
žinių pritaikymo pavyzdžiais.

Mitybos specialistas užsitarnavo  
Ypatingojo vaikų draugo titulą
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Pigu ir patogu!
PERVEŽU KROVINIUS 

LIETUVOJE
PERKRAUSTYMO PA-

SLAUGOS
(su krovikais, galime išar-

dyti baldus)
Tel. 8 678 25799

tuvoje lieka gyventojo šeima, il-
galaikiai finansiniai ir kiti įsipa-
reigojimai, Lietuvoje yra gyven-
tojui prieinama gyvenamoji vie-
ta, gaunamų pajamų šaltinis 
lieka Lietuvoje ar asmuo turi ir 
kitokių asmeninių, socialinių ar 
ekonominių interesų Lietuvoje), 
neturėtų teikti galutinai išvyks-
tančiojo iš Lietuvos pajamų de-
klaracijos. 

VMI atkreipia dėmesį, jog 
visais atvejais, kai gyventojas 

neteikia Metinės pajamų dekla-
racijos (GPM308 forma) su po-
žymiu „galutinai išvykstančio 
iš Lietuvos deklaracija“, tačiau 
gauna pajamų iš užsienio, turi 
tokias pajamas deklaruoti Lie-
tuvoje. 

Todėl nuolatinis Lietuvos 
gyventojas, gavęs pajamų (iš-
skyrus neapmokestinamas ne-
deklaruojamas pajamas) už-
sienio valstybėse, privalo pa-
sibaigus kalendoriniams me-
tams, iki kitų metų gegužės 1 
d. Lietuvos mokesčių adminis-

tratoriui pateikti Metinę pajamų 
deklaraciją (GPM308 forma) ir 
joje deklaruoti visas (Lietuvoje 
ir užsienio valstybėse) gautas 
pajamas. 

Aktualią informaciją mokes-
čių klausimais galima rasti sa-
varankiškai adresu www.vmi.lt. 
Pasikonsultuoti su VMI specia-
listais mokesčių klausimais gali-
ma  paskambinus telefonu 1882 
arba +370 5 255 3190. Telefonu 
suteikta konsultacija yra lygia-
vertė rašytinei, nes pokalbiai yra 
įrašomi bei saugomi 5 metus.

Valstybinės mokesčių 
inspekcijos inf.

APIE MOKESTINES PRIEVOLES, KURIAS TURI ATLIKTI 
IŠVYKSTANTYS IŠ LIETUVOS GYVENTOJAI 

Atkelta iš 6 psl.

Jeronimo Ralio gimnazi-
joje Jonavos kultūros cen-
tro džiazo studijos „JazzStu-
dio“, vadovaujamos Lietu-
voje ir užsienyje gerai žino-
mo muzikanto Aleksandro 
Dunio, koncertu buvo pra-
dėtas įgyvendinti Kultūros 
centro laikinojo direktoriaus 
Edmundo Gedvilos sumany-
mas – supažindinti jaunimą, 
ir ne tik, su tikruoju menu, 
kadangi pernelyg visą mūsų 
gyvenimą užvaldęs kičas, 
įvairūs surogatai tiek muziki-
niame, tiek, apskritai, meno 
suvokimo pasaulyje.

„Šiandien visai nenuostabu 
ir nereikia smerkti, kad ne tik 
jaunimas, bet ir brandūs žmo-
nės, dešimtmečius klausęsi 
„bumčikų“, nežino, kaip skam-
ba tikra muzika, kokie lieja-
si jautrūs ausiai garsai, kaip ir 
viename renginyje ne per se-
niausiai nustebino vieno iš ra-
jono elito atstovų klausimas, 
kodėl orkestro dirigentas ištie-
sia ranką smuikininkui. Tai man 
sukėlė ne tik nuostabą, bet ir 
paskatino realizuoti sumany-
mą – edukacinį projektą, kurio 
metu surengti koncertus rajono 

ir miesto mokyklose bei kitose 
socialinėse erdvėse ir gerano-
riškai supažindinti su bet ku-
rios muzikinės srities profesio-
nalais – tiek džiazo, tiek chori-
nio ar operinio dainavimo, tiek 
instrumentinio atlikimo. Tuo la-
biau, kad mes turime ne vienos 
srities profesionalus. Turime ką 
parodyti, yra ką pamatyti ir iš-
girsti. Tai būtų projektas, turin-
tis ne tik pažintinę, bet ir giles-
nę meno pajautos ir supratimo 
misiją", - sakė E. Gedvila.

J. Ralio gimnazijoje su-
rengtas pirmasis šio sumany-
mo džiazo grupės koncertas 
su garsiuoju būgnininku Arvy-
du Joffe ir šios grupės vado-
vo A. Dunio – žinomo gitarinin-
ko, kompozitoriaus, aranžuoto-
jo, dėstytojo – paprastomis, bet 
iš širdies ir patirties išplauku-
siomis pamokėlėmis apie džia-
zo žanrus bei stilius, pranoko 
visus lūkesčius. Aplodismentai 
tiesiog ne skambėjo, o, galima 
pripažinti, griaudėjo. 

Kad tokio lygio muzikantų 
esama Jonavoje, stebėjosi ne 
tik gimnazistai, bet ir mokytojai 
bei kiti klausytojai.

„Kai baigsite mokyklą ir stu-
dijuosite kitose švietimo įstai-

gose, tikrai galėsite pasigir-
ti, kad mūsų gimnazijoje lan-
kėsi ne tik aktoriai, dainininkai, 
bet ir buvo surengtas gyvo gar-
so džiazo koncertas. Patikėki-
te, jums daugelis pavydės“, - 
J. Ralio gimnazijos direktorius 
Arūnas Rimkus dėkojo Kultū-
ros centrui už parodytą inicia-
tyvą ir suteiktą galimybę pasi-
klausyti unikalaus koncerto.

„Raliukams“ pasisekė ir ta 
prasme, kad, ko gero, šis kon-
certas gali būti ne tik pirmas, 
bet ir vienintelis, kadangi šio 
projekto sumanytojas, kaip ir 
daugelio kitų kultūrinių rengi-
nių bei profesionaliems kolek-
tyvams Kultūros centre atsiras-
ti iniciatorius, E. Gedvila nuo 
vasario 1 d. Jonavos kultūros 
centre nebedirba.

„Jonavos garso“ inf.

Pažintį su profesionaliu džiazu  
pradėjo J. Ralio gimnazistai
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SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601 
17935, (8-349) 50005

KELEIVINIŲ
MIKROAUTOBUSŲ

NUOMA
15; 20; 23 vietų

Tel:. 8 656 24178;
 8 685 85985

info@autorider.lt
www.autorider.lt

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241

   Priimami 
individualūs užsakymai.
Tel. 8-672 62340, www.yka.lt

I-V-8.30-15.30 val.;VI-8-13 val.

Prekiauja kietaisiais, 
minkštaisiais baldais ir  

čiužiniais

NEMOKAMAI išsipjauna-
me ir išsivežame peraugu-
sius krūmus, beverčius me-
džius iš žemės ūkio paskir-
ties žemių, pamiškių, griovių. 
Nuo 1,5 ha.

Tel. 8 601 30865.

MALKOS
Tel. 8 635 54215

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

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.

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

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

  

Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

©„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

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

Reklama ir skelbimai
Tel.: 8-349 60015, 8-685 25658

info@joneda.lt

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

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

VONIŲ 
RESTAURAVIMAS

Išskirtinai ilgas  
tarnavimo laikas!

Tel.: 8 673 56679, 
8 617 13178, Jonava
Išrašoma garantinė  

sutartis.
www.voniunaujinimas.lt

 

 
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 B kat. grupės registruojamos nuo: Vasario 6 d. 16:00 val. popietinė grupė    
                                                                                Vasario 6 d. 18:00 val. vakarinė grupė   
          Kursų kaina šiuo metu: 279 €  (teorija 40 ak. val. ir praktinis vairavimas 30 ak. val.) 
                                                   279 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE) 
         Naujos BE/ C, CE/ D kat. grupės registruojamos nuo: Vasario 6 d. 19:30 val. vakarinė grupė 
            Kursų kaina šiuo metu: 194 €/ 264 €/ 274 €  (teorija ir praktinis vairavimas) 
        

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: 69 € (5 mok. val.).                
   SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELĘ: 
   Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 2 ak. val. – 5 €. 
   Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į Mūsų filialą. 

         
Grupės organizuojamos nuolat!  LAUKIAME JŪSŲ ! 

 

 
Parduodu šieną.

1 t – 30 Eur.
Tel. 8 656 04068

53 metų tvarkingas vyras 
ieško darbo Jonavoje.

Tel. 8 616 17984

Miesto centre 1 aukšte išnuomojamos 126 kv. m. admi-
nistracinės patalpos (3 atskiri kabinetai). Tel. 8 687 47057

Daugiabučių bendrijų dėmesiui!
Nemokama konsultacija.

Jei turite problemų, prašome kreiptis.
Tel. 8 349 51984, 8 609 77152

IEŠKO DARBO:

Moteris slaugyti 
ligonius. 

Tel. 8 646 70025

UA B  „V IKS ER V I S A S “  au t o s er v i s a s

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

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

Tel. 8 699 34 063

 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas (CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t).
 Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas (CR  Commonrail sistemos).
 Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).

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

ŽIBINTŲ POLIRAVIMAS!

PARDUODU 
MALKAS

(mažiausiai - 
20 m3).

Perku mišką.
Tel. 8 601 30865

Variklio alyvos keitimas nemokamai, 
perkant alyvą ir filtrą pas mus


