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TAUROSTAI – 28-eri
Kovo 30-ąją sukanka 28
metai, kai (1989-03-30) išėjo
Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Jonavos rajono tarybos ir Kultūros fondo klubo
„Taurosta“ pirmasis oficialus, spaustuvėje spausdinamas dvisavaitinis laikraštis
„Taurosta“, suvaidinęs istorinį vaidmenį Jonavos visuomenės kultūriniame ir politiniame gyvenime.
„Jonavos sąjūdiečių laikraštis pasirodo jau po liūdnai nuskambėjusio LKP CK septynioliktojo plenumo. Pasirodo nugalėjęs visą eilę kliūčių, bet be triumfuojančio išdidumo ir, tuo labiau, be akmens užantyje. Gal
jame daugiau nežinios, susirūpinimo dėl ateities. Kaip jį priims jonaviečiai, ar bus jiems
reikalingas? Neturime iliuzijų,
kad kiekvienas jį perskaitęs liks
patenkintas, bet viliamės, kad
„Taurosta“ vis tik nepasimes
šiandieniniame spaudos sraute. Kaip nedidelis Taurostos
upelis, surinkęs Jonavos apylinkių vandenį, dovanoja jį Lietuvos upių motinai, taip ir mūsų
kuklus leidinėlis, pajutęs ateities šauksmą, skuba įsilieti į Atgimimo upę, kad su ja visi mes
pasiektume Naująją Lietuvą“, buvo rašoma redakcijos įžanginiame žodyje.
Pirmajame numeryje randame Lietuvos Persitvarkymo Sąjūdžio Jonavos rajono tarybos
pirmininko pavaduotojo, atsakingojo sekretoriaus, buvusio
aktyvaus sąjūdininko Edmundo Gedvilos, kuriam teko istorinė atsakomybė vadovauti Sąjūdžio Jonavos rajono tarybos rinkimų štabui ir pirmiesiems laisviems demokratiniams rinkimams 1989 m. išrenkant Marijoną Visakavičių į

tuometinę TSRS Aukščiausiąją Tarybą, 1990 m. Gediminą Ilgūną – į Lietuvos Respublikos
Aukščiausiąją Tarybą – Atkuriamąjį Seimą bei tais pačiais metais renkant pirmąją nepriklausomos Lietuvos Jonavos rajono
deputatų tarybą, kuri E.Gedvilą
išrinko penkeriems metams pirmuoju Jonavos rajono tarybos
pirmininku (nuo 1990-05-10 iki
1995-06-06) straipsnį „Už Sąjūdį, už Lietuvą“. Prieš 28 metus parašytas straipsnis tarsi
būtų rašytas šiandien, tik išduoda dar mūsų priklausomybė „didžiajam broliui“:
„Bėga laikas, keičiasi žmo-

nės, keičiasi gyvenimo sąlygos
ir aplinkybės. Mūsų šalis gyvena kaip kaleidoskope. Vienas
vadovas, pakeisdamas kitą,
vykdo mažą revoliuciją. Kas
kaip išmano. Vienas kukurūzus
auginti liepia, kitas – upes nukreipti, trečias paskelbia karą
alkoholio vartotojams. O milžiniška šalis siūbuoja iš vienos
pusės į kitą, liūliuoja nurodymu
iš viršaus apakinta ir apkvailinta. Pagal komandą pakeliamos rankos „už“, pagal komandą silpsta ir blaškosi žmonės,
neišsprendę vienos problemos
griebia kitą. O kur sveikas protas, sąžinė, kur akys ir ausys?

Kur mūsų liaudies išrinktieji ir
liaudies įpareigoti spręsti visus
valstybės klausimus? Kas turi
imtis atsakomybės? Kas kaltas? Aišku, buvęs vadovas! Visi
rodys pirštais ir kartos, kad jis
liepė, kad jis atsakingas už kolosalinius nuostolius, už nužudytus ir laiku mirusius, už paverstus vergais ir niekad negimusius. Jis atsakys už nusiaubtus kaimus, užtvindytus miestus, iškirstus miškus ir maurais
apaugusias upes ir ežerus. Tačiau jis senokai miręs. O ką veikėme mes? Atlaidžiai šypsojomės, kėlėme ranką balsuodami
ir keiksnodami netvarką, kurią
patys susikūrėme.
Papūtė atgaivos vėjas (paskutinis šansas likti gyviems –
tai atverti langus). Iš visur sklinda negeras kvapas, tačiau įsižiebė viltis, kad ir mes galime
savarankiškai tvarkytis, svarstyti ir dirbti be komandų, be ponų
lazdos. Viltis, kad vergai taps
žmonėmis. Kelias vingiuotas,
ilgas, sunkus. Tautos išdavikų
arsenaluose krūvos išbandytų
metodų vėl pakilusioms į laisvę
tautoms užkrauti vergo naštą.
Pirmas svarbus, demokratiškas žingsnis – tai rinkimai į
TSRS liaudies deputatus. Tai
rimtas išbandymas kiekvienai
tautai. Ar galėsime mes pasitikėti tais žmonėmis, kurie mums
atstovaus Maskvoje? Ar nesudrebės jų ranka, balsuodama prieš Respublikai netinkantį įstatymą ar nutarimą? Ar nepabijos deputatas prarasti savo
šiltos ir aprūpintos darbo vietos? Visa tai mes turime labai
gerai išsiaiškinti, kad sugebėtume išbraukti abejotinas kandidatūras. Šį kartą išrinkime tuos,
kurių mes esame verti. Šį kartą mes negalėsime kaltinti kitų,
nes buvo leista pasirinkti...“

AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“ informuoja, kad dėl geležinkelio pervažos remonto Jonavos r., Šilų sen., Lakštingalų g. nuo kovo 28 d. 7
val. iki kovo 30 d. 16 val.
esanti geležinkelio 14+750
km pervaža autotransporto
eismui bus uždaryta.
Autotransporto eismas
bus nukreiptas aplinkiniais
keliais.

ŠĮ SEKMADIENĮ
ĮVEDAMAS VASAROS
LAIKAS

Šį sekmadienį Lietuvoje bus įvestas vasaros
laikas. Kovo 26-ąją 3 valandą nakties laikrodžių
rodykles reikės pasukti
viena valanda pirmyn.
Vasaros laikas kasmet
įvedamas paskutinį kovo
sekmadienį, pasukant laikrodžio rodykles valanda prie į priekį, o atšaukiamas paskutinį spalio sek
madienį.

KVIEČIA TAPTI
KRAUJO DONORAIS

Jonavos visuomenės
sveikatos centras ir Jonavos rajono socialinių paslaugų centras kviečia tapti
kraujo donorais ir kovo 30
d. nuo 10 iki 15 val. atvykti į Jonavos rajono socialinių paslaugų centrą,
esantį Jonavoje, Chemikų g. 136.
Be to, primena, kad būtina su savimi turėti asmens tapatybę patvirtinantį
dokumentą.

PRASIDĖJO PAJAMŲ IR
TURTO DEKLARAVIMAS

ŠILTNAMIAI
nuo 99 Eur

www.sezonas.com
8 648 86201
Advokato Lino Mažono
iš Kauno
Teisinės paslaugos
Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a.,
Jonava.
Išspręsime
Jūsų problemas
Tel. 8 672 34241

ISSN 2351-6348

BUS LAIKINAI
UŽDAROMA
GELEŽINKELIO
PERVAŽA

J.Ralio g. 3, Jonava
8 349 61133

TIRAŽAS 14

Mindaugo g. 11A, Kėdainiai
8 347 71057

000 egz.

Valstybinė
mokesčių
inspekcija informuoja, kad
deklaracijas pateikti reikia
iki šių metų gegužės 2 d.
Savarankiškai aktualią
informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus
ir komentarus galima rasti
adresu www.vmi.lt.
Pasikonsultuoti su VMI
specialistais
mokesčių
klausimais galima paskambinus tel. 1882 arba +370 5
2553190.
Primenama, kad telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei,
nes pokalbiai yra įrašomi ir
saugomi 5 m.
„Jonavos garsas“ išeis 2017 m.
balandžio 14 d. (Reklama priimama
iki balandžio 11 d. 16 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Žvilgsnis

Aldona Skaisgirytė
Jau į pabaigą eina trečias
mėnuo, kai nuo šių metų sausio 1 d. mūsų savivaldybės teritorijoje galioja praėjusių metų
gruodžio 22 d. rajono savivaldybės tarybos narių priimti trys
sprendimai, susiję su komunalinių atliekų surinkimu, tvarkymu
ir įmokomis bei jų dydžiais pagal naująją dvinarę įmoką.
Kai vasario pradžioje gyventojai ir įmonės, kitaip sakant, fiziniai ir juridiniai asmenys,
gavo pirmą kartą sąskaitas, paskaičiuotas pagal išrinktųjų – t.
y. rinkėjų savo balso teise suteikusių ir patikėjusių jiems mandatą atstovauti mūsų visų interesams rajono Taryboje –
sprendimą, visa pykčio, priekaištų lavina pasipylė ant niekuo dėtų šio sprendimo vykdytojų – bendrovės „Jonavos paslaugos“ atliekų tvarkymo skyriaus moterų galvų. Kaip žinia,
UAB „Jonavos paslaugos“ yra
šios naujosios atliekų tvarkymo
sistemos administratorius. Keli
dėl gautų nesuprantamų sąskaitų skambino ir į redakciją.
Tada bendrovės „Jonavos
paslaugos“ direktorius pasišovė užstoti tiesiog iki ašarų kiekvieną dieną įžūlių paslaugų
vartotojų privedamas moteris
ir paaiškinti Jonavos visuomenei, kaip atsirado dvinarės įmokos už atliekų tvarkymą ir surinkimą ir kad jų kolektyvas yra
tik Jonavos savivaldybės tarybos sprendimo vykdytojas.
„Jonavos garsas“ vasario 24
d. numeryje išspausdino didelį
straipsnį „Gautos sąskaitos už
komunalinių atliekų surinkimą ir
tvarkymą: vieniems sukėlė pyktį, kitiems – džiaugsmą“, kuriame pirmą kartą buvo pristatytas
Jonavos gyventojams ir įmonėms naujosios atliekų tvarkymo metodikos atsiradimo priešistorė, jos pagrindiniai principai ir mokesčių už atliekas pagal naująją skaičiavimo metodiką pirmieji analizės pastebėjimai.
Na, ir pasipylė tada skambučiai į redakciją su įvairiais
klausimais ir samprotavimais.
Antroji banga šliūžtelėjo kovo
pirmosios savaitės pabaigoje
ir antrosios pradžioje, kadangi gyventojai ir įmonės gavo iš
„Jonavos paslaugų“ mokestinius pranešimus apie mokėjimus už vasario mėnesį. Daugelį iš skambinusiųjų piktino iš
kažkur atsiradusios neva skolos, kodėl gyventojai nebuvo supažindinti su pasikeitusia
atliekų apmokestinimo sistema. Ne vieno gyventojo klausimai ir išsakytos pretenzijos atsispindėjo nebijojusios viešumos Rambyno g. gyventojos
paklausime administruojančiai
įmonei. „Sąskaitos pagal naująją dvinarę įmoką sujaukė nusistovėjusią tvarką“ taip buvo
pavadintas klausimas ir atsakymas tą savaitę labiausiai jonaviečių gvildenamu klausimu.
Pasirodo, to buvo maža. Dabar redakcija sulaukė priekaištų, kodėl girdi mes nepanaikinome jų skolų, netgi atsirado

Į ką kreiptis? Į išrinktuosius
tokių, kodėl nedėjome visų pastangų, kad būtų išvis sustabdytas minėtas Tarybos sprendimas. Kad skųsis tam, anam,
netgi Seimui. Prašom.
Pirmiausia pasiūliau kreiptis
tiesioginiu adresu, kas ir palaimino šį sprendimą, sukėlusį tokius skersvėjus, žaibus ir perkūnus. Kai kurių buvau nelabai
suprasta, kiti atsikvošėjo. Gerbiamieji, tai juk mūsų išrinktieji priėmė šiuos sprendimus, be
abejo, prieš tai viską puikiai išanalizavę, viską puikiai supratę,
įsisąmoninę, kaip veiks naujoji įmokų skaičiavimo metodika.
Pasirodo, kad bus net geriau,
negu buvo iki šiol. Ir kaip rašoma sprendimų aiškinamuosiuose raštuose „neigiamų pasekmių neturės“.

TAIGI JIE, MŪSŲ IŠRINKTI
RAJONO SAVIVALDYBĖS
TARYBOS NARIAI, PRIĖMĘ
TOKIUS SPRENDIMUS,
VIENINTELIAI, O NE
KAS KITAS, GALI LABAI
AIŠKIAI IR TIKSLIAI
SAVO RINKĖJAMS,
SAVIVALDYBĖS
TERITORIJOJE
TRIŪSIANTIEMS
VERSLININKAMS,
ATSAKYTI Į VISUS IŠ JŲ
PRIIMTŲ SPRENDIMŲ
ŽMONĖMS KYLANČIUS
KLAUSIMUS IR
KLAUSIMĖLIUS.
Kaip žinia, kiekvienas rajono savivaldybės tarybos darbotvarkės klausimo sprendimo projektas pirmiausia nuodugniai išnagrinėjamas Tarybos
komiteto posėdyje. Tik vienintelis iš šešių komitetų – Ekonomikos, finansų ir verslo plėtros
– savo posėdyje nepritarė 8;
9 ir 10 darbotvarkės klausimų
sprendimų projektams ir pareikalavo iš rengėjų papildomos
informacijos. Beje, tik keliems
Tarybos nariams kilo klausimų
ir pačiame rajono savivaldybės
Tarybos posėdyje, o vienintelis
Tarybos narys Kęstutis Macionis siūlė atidėti šių klausimų priėmimą ir „patobulinti taip, kad
nebūtų lengvabūdiškai parengtas variantas juridinių asmenų
atžvilgiu“.
Taigi jie, mūsų išrinkti rajono savivaldybės tarybos nariai,
priėmę tokius sprendimus, vieninteliai, o ne kas kitas, gali labai aiškiai ir tiksliai savo rinkėjams, savivaldybės teritorijoje
triūsiantiems verslininkams, atsakyti į visus iš jų priimtų sprendimų žmonėms kylančius klausimus ir klausimėlius.
Taigi, pasižiūrėkime, kaip
kiekvienas Tarybos narys,
mūsų patikėtinis, personaliai
balsavo už šiuos sprendimus,
sukėlusius tokius vėjus.
2016 m. gruodžio 22 d. tarybos posėdis.
8 darbotvarkės klausimas. Dėl Jonavos rajono savivaldybės komunalinių atliekų tvarkymo taisyklių patvirtinimo.
Balsavimo rezultatai: PRIIMTAS.
Už: 18
Platkauskienė Birutė, Andrejevas Erlandas, Gailienė
Birutė, Venckūnas Vytautas,
Meškauskienė Nijolė, Sabutis
Eugenijus, Širvelienė Marijona,

Dabašinskas Algimantas, Neimontas Artūras, Liutkus Bronislovas, Jokimas Juozas, Gailius
Laurynas, Jefimenka Sergejus,
Garbauskas Povilas, Šidlauskas Vidmantas, Mediekša Liudas, Batulevičienė Alina, Paulauskas Dainius.
Prieš: 3
Zakarauskaitė Reda, Štombergas Andrejus, Macionis
Kęstutis.
Susilaikė: 3
Osauskas Remigijus, Kaminskas Jonas, Meškauskas
Alfonsas.
9 darbotvarkės klausimas.
Dėl Jonavos rajono savivaldybės dvinarės įmokos už
komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą dydžio nustatymo metodikos ir taikymo
tvarkos aprašo patvirtinimo.
Balsavimo rezultatai: PRIIMTAS
Už: 19
Platkauskienė Birutė, Andrejevas Erlandas, Gailienė
Birutė, Venckūnas Vytautas,
Meškauskienė Nijolė, Sabutis
Eugenijus, Širvelienė Marijona,
Dabašinskas Algimantas, Neimontas Artūras, Liutkus Bronislovas, Jokimas Juozas, Gailius
Laurynas, Jefimenka Sergejus,
Garbauskas Povilas, Šidlauskas Vidmantas, Mediekša Liudas, Batulevičienė Alina, Meškauskas Alfonsas, Paulauskas
Dainius.
Prieš: 2
Zakarauskaitė Reda , Macionis Kęstutis.
Susilaikė: 1
Kaminskas Jonas.
10 darbotvarkės klausimas. Dėl Jonavos rajono savivaldybės dvinarės įmokos
(DVĮ) už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžių
patvirtinimo.
Balsavimo rezultatai: PRIIMTAS
Už: 19
Platkauskienė Birutė, Andrejevas Erlandas, Gailienė
Birutė, Venckūnas Vytautas,
Meškauskienė Nijolė, Sabutis
Eugenijus, Širvelienė Marijona,
Dabašinskas Algimantas, Neimontas Artūras, Liutkus Bronislovas, Jokimas Juozas, Gailius
Laurynas, Jefimenka Sergejus,
Garbauskas Povilas, Šidlauskas Vidmantas , Mediekša Liudas, Batulevičienė Alina, Meškauskas Alfonsas, Paulauskas
Dainius.
Prieš: 2
Zakarauskaitė Reda, Macionis Kęstutis.
Susilaikė: 1
Kaminskas Jonas.
Jonavos rajono savivaldybės taryba šiuos sprendimus
priėmė iš karto, kai kitų rajonų
Tarybų komitetuose virė nuožmios kovos, kryžiavosi ietys,
sprendimai buvo atidedami ne
vienam kartui net ir dėl to, kad
nespėta tinkamai su naująja
tvarka supažindinti gyventojų.
Sakykim, kaip rašo Telšių apskrities laikraštis „Telšių žinios“
Telšių rajono savivaldybės tarybos sprendimas, pagal kurį taikoma dvinarė rinkliava, įsigaliojo tik nuo kovo 1 d.
Pas mus, kaip įprasta, vis-

kas ėjo beveik kaip sviestu patepta.
O, beje, net pačiame Lietuvos savivaldybių asociacijos posėdyje, vykusiame praėjusių metų gruodžio pradžioje, kaip pagrindines problemas
rengiantis naujajai sistemai savivaldybių atstovai (nežinia kas
iš Jonavos dalyvavo) įvardino
„gyventojams padidėsiantį mokestį už atliekų tvarkymą, infrastruktūros stoką bei nuoseklios šios srities politikos nebuvimą.
Taip pat buvo akcentuota, kad trūksta laiko su naujosios sistemos ypatumais supažindinti gyventojus, be to, sunku apibrėžti realią šių pokyčių
naudą atliekų turėtojui, ypač
daugiabučiuose.
Susitikime nutarta kartu su
Lietuvos regioninių atliekų centrų asociacija kreiptis į naująją
Vyriausybę su prašymu atidėti šių taisyklių įsigaliojimą ir atnaujinti diskusiją dėl jų tobulinimo.“
„Derinant naująsias taisykles, savivaldybės aktyviai teikė savo pastabas ir pasiūlymus, tačiau į daugelį jų nebuvo atsižvelgta“, - sako Lietuvos
savivaldybių asociacijos prezidentas Ričardas Malinauskas.
Anot jo, įdiegti vieningą apmokestinimo sistemą visoms savivaldybėms yra sudėtinga, net
Europos Komisija nėra nustačiusi vieningų įmokų už atliekų
tvarkymą apskaičiavimo kriterijų. Todėl savivaldybių asociacija siūlo atsisakyti kintamosios
rinkliavos dalies apibrėžimo ir
palikti tai savivaldybių kompetencijai, taip sudarant sąlygas
įgyvendinti realią savivaldą.
„Taisyklės turi būti gairėmis, savivaldybėms atliekant optimalius ir pagrįstus įmokos skaičiavimus“, - dar anksčiau buvo sakęs R. Malinauskas, primindamas, kad toks ir buvo pirminis
taisyklių tikslas.

O AR MATĖTE IR
GIRDĖJOTE PER
PASKUTINIUS PENKERIUS
METUS, KAD MŪSŲ
KURIS NORS TARYBOS
NARYS BŪTŲ VIEŠAI
KUR SKELBĘS PRIĖMIMO
VALANDAS IR LAUKĘS
RINKĖJŲ JIEMS RŪPIMAIS
KLAUSIMAIS. NEGIRDĖJAU
IR NEMAČIAU. BEJE,
MŪSIŠKIAI TARYBOS
NARIAI NET TELEFONŲ
NUMERIŲ NEVIEŠINA.
Išeitų, Lietuva ir vėl lekia Europos Sąjungos traukinio priekyje. Atliekų rinkliavos sistema neturinti analogų ir praktinės patirties. Kad ir kokį variantą pasirinksime, jis nebus absoliučiai
socialiai teisingas. „Jeigu susiesime su plotu, žmonės piktinsis, kad atliekas palieka ne
kvadratiniai metrai, o gyventojai. Tačiau jų skaičius labai kintantis. Žmonės vienur deklaruoja gyvenamąją vietą, kitur gyvena. Patikrinti, kiek kokiame būste yra gyventojų, būtų labai sudėtinga ir brangu. Pasirinkus
skaičiuoti pagal nekilnojamojo
turto vienetą, vėl iškyla dilema.
Individualus gyvenamasis namas paprastai turi garažą, prie
jo dar yra sodas ar daržas. Taigi jo savininkas mokės už vieną
turto vienetą. O daugiabučio gy-

ventojas turi butą, atskirai sodą,
atskirai garažą. Taigi jis turėtų
mokėti už tris turto vienetus“, –
kilo ir spaudoje daug svarstymų
ir abejonių.
Jonavos rajono savivaldybės taryba nusprendė, kad gyventojams pastovioji dedamoji
skaičiuojama nuo nekilnojamojo
turto vienetų skaičiaus, o kintamoji skiriasi: daugiabučių namų
savininkams skaičiuojama nuo
gyventojų skaičiaus, o individualių namų savininkams nuo išpilamų konteinerių dažnumo. Juridiniams asmenims – t. y. įmonėms – nuo nekilnojamojo turto
ploto.
Bendrovės „Jostra“, rengusios ir mūsų savivaldybė užsakymu minėtą metodiką, direktorius Jonas Stravinskas neneigia, kad pastoviosios dalies nustatymas pagal nekilnojamojo turto paskirtį ir plotą nėra visiškai socialiai teisingas, tačiau
šis parametras gana pastovus,
ko nepasakysi apie gyventojų
skaičių. Esą apmokestinus pagal plotą, būtų užkirstas kelias
piktnaudžiavimui nemokėti už
šiukšlių išvežimą. Teigiama ir
tai, kad kontrolė pigiau kainuotų.
Bet, pavyzdžiui, mūsų kaimynė – Kėdainių rajono savivaldybės taryba – pasirinko kiek kitokį variantą: pastovioji dedamoji nustatoma daugiabučio namo
buto ir individualaus namo savininkams ar nuomininkams, jų
šeimos nariams ir kitiems asmenims, registruotiems jų valdose,
taip pat asmenims, neregistruotiems jų valdose, bet jose gyvenantiems ilgiau kaip mėnesį. Juridiniams asmenims: įmonėms,
įstaigoms, organizacijoms – pagal darbuotojų skaičių; viešbučiams, moteliams, gydymo įstaigoms, vaikų namams, vienuolynams, senelių namams, pensionatams, ugdymo įstaigų bendrabučiams – pagal moksleivių,
studentų, vaikų skaičių; ugdymo įstaigoms – pagal moksleivių, studentų, vaikų skaičių ir t.t.
Išeitų, kad kažkaip vis dėlto
eina sukontroliuoti realių šiukšlintojų skaičių, o nesigriebti lengviausio varianto – vykdančius
ir nevykdančius veiklą apmokestinti pagal vieną kurpalių –
nekilnojamojo turto plotą.
Be to, kas krito į akis dairantis po kėdainiškių viešąsias erdves: jų išrinktieji Tarybos nariai
savivaldybės interneto svetainėje pristatomi: vardas, pavardė,
kokiai partijai atsovauja, tel. numeris, el. pašto adresas. Be to,
kaskart tai vieni, tai kiti Tarybos
nariai skelbia apie gyventojų priėmimo valandas.
O ar matėte ir girdėjote
per paskutinius penkerius metus, kad mūsų kuris nors Tarybos narys būtų viešai kur skelbęs priėmimo valandas ir laukęs rinkėjų jiems rūpimais klausimais. Negirdėjau ir nemačiau.
Beje, mūsiškiai Tarybos nariai
net telefonų numerių neviešina.
O kam? Rinkėjų darbas atliktas
ir gali sėdėti ramūs su savo rūpesčiais ir bėdom iki kitų rinkimų. Ir sėdi net nežinodami, kas
tie jų išrinktieji Tarybos nariai,
kaip ir arčiausiai jų esantys seniūnaičiai, kuriems įtaisėme telefonus ir apmokame jų pokalbių sąskaitas.
Ir vieni, ir kiti pagal įstatymus
– tiesioginiai gyventojų atstovai,
jų interesų patikėtiniai. Tai va,
gerbiamieji, į ką reikia kreiptis.
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Apie Jonavos sporto arenos atsiradimo Teismuose nieko nepešė
grupės“ valdo- ba SGD terminalo projektui neidėją, politiką ir daugiabučių renovaciją ma„Achemos
Jonavos trąšų gamybos iškreips konkurencijos, O Lie-

- Jūs devynerius metus iš
eilės vadovavote rajonui.
Ką tik duris atvėrusi Jonavos sporto arena – tai jūsų
kūdikis. Jūs, palaimindamas
statybų pradžią 2010-ųjų rugsėjo 4-ąją, kaip tą liudijantį ženklą įleidote kapsulę su
laišku ateities kartoms. Atidarant Jonavos sporto areną
– jūsų tarsi nebūta. Gal ne visai sąžiningai elgiasi šiandieniniai jūsų politiniai partneriai ir kolegos?
- Paminėjo, kad trys merai
statė. Ta nematoma dalis turbūt ir nebūna taip akcentuojama vėlesnių vadovų.
Sugrįždami į Jonavos sporto arenos priešistorę, pirmiausia pasiklausėme Jonavos visuomenės – reikalinga ar ne
tokia arena, kadangi nuomonių sklandė įvairių. Net iš žinomų žmonių. Galiu pacituoti kaip
vienas įvardino: „Kam ta daržinė reikalinga – žvirbliams skraidyti?“ Nebuvo tikinčių, kad iš tikrųjų Jonavoje yra tiek daug
sportuojančių žmonių, kad tokia arena būtų reikalinga tiek
sportininkams, tiek žiūrovams.
Turbūt visi puikiai prisimename, kokiame pakilime tuo metu
buvo mūsų rajono krepšininkai
– visus norinčius patekti netalpindavo Kūno kultūros ir sporto
centro salė ir balkonai. Ta tendencija ir tikėjau: krepšinis turėtų dar labiau sustiprėti, be
to, merginų tinklinio komanda
skynė laurus – tapo respublikos čempionėmis ir Baltijos šalių prizininkėmis. Galvojome ir
apie tai, kad jei dar būtų sutvarkytas prie arenos esantis stadionas – tai būtų puiki dovanėlė ir
futbolininkams.
Na, o tų sunkumų pirminiame Jonavos sporto arenos sumanymo įgyvendinimo etape tikrai buvo. Vienas svarbiausių
– užsitikrinti finansavimą, kad
būtų galima pradėti statyti, antra, kadangi brangus objektas, teisingai vykdyti viešuosius pirkimus. Rūpesčių užtektinai buvo ir dėl vieno, ir dėl
kito. Beje, niekas mums negalėjo pažadėti viso Sporto arenos statybai reikalingo finansavimo. Tiesiog paminėjo, kad tik
etapais objektas gali sulaukti finansinės paramos, kad finansavimo šaltinių reikia pasieškoti tiek savivaldybės biudžete,
tiek visur kitur. Tam dėjome visas pastangas. Kai jau žinojome iš ko ir kaip statysime, buvo
numatyta, jei sėkmingai viskas
klostysis, areną galėtume jau
turėti 2014-ųjų metų pabaigoje.
Po to, pasikeitus Tarybos
daugumai pagal partijas, aišku,
atėjusiems naujiems reikėjo laiko, kad sugrįžtų į tą statybų lygmenį, kurį palikome, ir toliau
vystytų. Kiek ir užtruko laiko trukme paties objekto statyba.
Tačiau rezultatas yra. Ir manau, kad geras. Dabar viskas
priklauso nuo to, kaip priskirtam jį administruoti Jonavos
kūno kultūros ir sporto centrui
užteks išmonės, gebėjimų kuo
efektyviau išnaudoti šią turimą
sporto bazę.
Jeigu niekas nesistengs to
daryti, tai galbūt pro šalį einančiam jonaviečiui ir atrodys, kad
toks didelis objektas Jonavai
nelabai buvo reikalingas, bet
jeigu išnaudos visas galimybes
– tiek sportinių varžybų, tiek

Andriaus Kazlausko pokalbis su buvusiu Jonavos r. meru, dabar UAB „Jonavos paslaugos“ direktoriaus pavaduotoju daugiabučių administravimui Bronislovu Liutkumi.

kultūrinių bei kitų masinių renginių – ne tik sportininkai, bet
ir visi jonaviečiai pajusime, kad
toks objektas mūsų miestui tikrai buvo reikalingas.
Be to, galutinį mano apsisprendimą dėl sporto arenos nulėmė tai, kad prieš pradedant
projektavimo darbus buvo atlikta internetinė Jonavos gyventojų apklausa – pritaria sporto
arenos statybai ar ne. Negaliu
pasakyti, kad tūkstančiai balsavo, bet buvo šimtai balsavusių,
kurių dauguma pritarė, kad Jonavai toks statinys reikalingas.
- Su kokiais sunkumais
susidūrėte tada kaip meras,
kokias problemas sprendėte? Kaip pavykdavo suderinti pozicijas su esančiomis Taryboje frakcijomis?
- Nebuvo tuo metu rajono
savivaldybės taryba tokios sudėties kaip dabar, kai vienos
politinės partijos atstovų yra
daugiau kaip pusė ir gali priimti jiems tinkamus sprendimus,
nežiūrint į tai, kad į koaliciją įeina dar kitų partijų atstovai. Tuo
metu be susitarimo su kitų politinių partijų nariais faktiškai
sprendimai buvo negalimi. Kai
kuriomis kadencijomis net trijų
partijų koalicija nesudarė daugumos Taryboje.
Daug buvo dirbama to nematomo darbo, kai kviesdavai
Tarybos narius po darbo pasikalbėti teikiamais klausimais,
kiek, jų nuomone, jie yra svarbūs ir aktualūs ir ar teiktini Tarybos posėdžiui. Turėdamas palaikymą, juos įtraukdavau į darbotvarkę. Tačiau pasitaikė atvejų, kai Tarybos posėdyje pritariančiųjų ratas susiaurėdavo,
ir likdavo sprendimo projektas
nepatvirtintas.
- Reikėjo, ko gero, griebtis
visų diplomatijos subtilybių
ir sugebėjimų.
- Kategoriškumo, nors ir labai tiktų kuris nors sprendimo
projektas, negalėjai parodyti.
Jei pernelyg daug dėmesio skiri įrodinėdamas jo svarbą ir reikalingumą, tai kam nors iš kolegų būtinai kyla klausimas, gal
čia esama kažkokių dar asmeninių interesų, kad taip norima pateikti vieną ar kitą klausimą. O iš tikrųjų man net būdavo keista: Tarybos narys, pri-

imdamas sprendimą visai nesikremta, kaip tas klausimas
bus išspręstas. Aš įsivaizduoju: jeigu mes pasakėme A, priėmėm sprendimą, tai jau yra
garbės reikalas, kad tas Tarybos sprendimas būtų įvykdytas.
Domiesi, seki, žiūri, kaip sprendimus vykdo savivaldybės administracija. Gal dėl to ir turėjom mes nemažai projektų parengę. 2007–2013 metų laikotarpyje turėjom parengtų investicinių planų apie 100 teikiamų
naujų projektų. Aišku, įgyvendinti visų per tą laikotarpį nesuspėjome. Projektui įgyvendinti prireikia nuo 3 iki 5–6 metų
ar pan. Ne vieną parengtą projektą palikome įgyvendinti kitos
kadencijos politikams, savivaldybės specialistams.
Man džiugu, kad tie projektai, kurie buvo teikiami, jie buvo
užbaigti. Aš esu ne kartą pasidžiaugęs 2011–2015 metų savivaldybės administracijos direktoriaus ir visos administracijos dideliu padarytu darbu,
kadangi įgyvendinti projektus,
kaip ir gauti finansavimą jiems
įgyvendinti, taip pat nėra lengva. Kas susidūrė, tas žino.
Tenka susidurti su pasipriešinimu: tai viešieji pirkimai kažkam
nepatinka, tai pasirašyta sutartis kažkam užkliūva. Pasitaikydavo atvejų tiek iš rangovo pusės, tiek iš Tarybos narių – bando parodyti, kad yra tam tikrų
trūkumų darbe, neleidžia, kad
veiksmas vyktų kuo greičiau ir
kuo greičiau būtų pasiektas rezultatas.

- Berods, tuometiniu jūsų
vadovavimo rajonui laikotarpiu labai sustiprėjo kaimo
bendruomenės.
- Taip, registravosi bendruomenės, susikūrė Jonavos vietos veiklos grupė. Aptarėm principus, kaip skirstyti bendruomenėms gaunamas lėšas. Buvo
pasirinktas sprendimas, kad
nežiūrint, kiek bendruomenių
būtų vienoje seniūnijoje, kad visos seniūnijos turėtų galimybę
tolygiai vystytis, joms lėšų skirtų vienodai: neišskiriant, kad
viena bendruomenė geresnė ar
kitoj seniūnijoj viena bendruomene daugiau. Kadangi laikiausi lygybės principo, pylos gavau
užtektinai. Išvadino mane ir visokiu socializmo laikų žmogumi ir t. t. Užtat, manau, seniūnijose pajudėjo kultūrinių-socialinių pastatų atnaujinimas: vienur renovuotos gatvės ir nuotekų įrenginiai, kitur – administraciniai pastatai. Kiekvienoje seniūnijoje buvo kažkas atnaujinama, įrengiamos ar sutvarkomos viešosios erdvės, remontuojami bendruomenių poreikiams skirti pastatai. Visu tuo
galėjo pasidžiaugti ne vienos ar
kelių išskirtinių seniūnijų gyventojai, o kiekvienos seniūnijos.
Kai susirenka spręsti klausimų tik visuomenininkai, kartais
ne iš blogo pasitaiko klaidų. Bet
apie vietines veiklos grupes to
pasakyti negalėčiau. Garbingai
jie įvykdė savo strateginį planą, numatytą kaimo bendruomenėms. Panaudojo visas lėšas ir nebuvo taip, kad už padarytas klaidas reiktų sugrąžinti
lėšas atgal į valstybės biudžetą
ar Europos Sąjungos fondams.

Nukelta į 4 psl.

bendrovė „Achema“ neatgaus 15 mln. eurų. Tokią žalą
ji teigė patyrusi mokėdama
už Klaipėdos suskystintųjų
gamtinių dujų (SGD) terminalo statybą.
Vilniaus apygardos administracinis teismas nusprendė, kad įmonė praleido 3
metų senaties terminą, ir atmetė skundą kaip nepagrįstą.
Tiesa, šis sprendimas
dar galės būti skundžiamas
aukštesnei instancijai.

PRAŠĖ NEMENKOS SUMOS

„Achema“ reikalavo iš Lietuvos valstybės 15,33 mln. eurų
žalai atlyginti ir 5 proc. palūkanų – tokią žalą bendrovė esą
patyrė Lietuvai 2013 metų sausį-lapkritį pradėjus finansuoti
SGD terminalo projektą.
Įmonė teigė, kad valstybė
pradėjo taikyti valstybės pagalbos priemones, nesuderinusi jų
su Europos Komisija.
Be to, „Achema“ prašė atnaujinti ieškinio senaties terminą, jeigu teismas manytų,
kad toks terminas praleistas,
nes reikėtų atsižvelgti į aktyvius bendrovės veiksmus siekiant apginti savo teises kitais
būdais.

APSKUNDĖ IR EK
SPRENDIMĄ

Po maždaug pusmetį trukusio tyrimo EK 2013 metų lapkritį pareiškė, kad 448 mln. eurų
vertės bendra valstybės pagal-

tuva galės integruotis į ES dujų
rinką.
Tuometis SGD terminalo operatorės „Klaipėdos nafta“ vadovas, dabartinis susisiekimo ministras Rokas Masiulis tada teigė, kad EK sprendimas yra „teisinės juostelės perkirpimas“ ir antras pagal svarbumą įvykis nuo terminalo veikimo pradžios.
Pernai liepą „Achema“ kreipėsi į Europos Sąjungos bendrąjį teismą – apskundė 2013
metų EK sprendimą suderinti
valstybės pagalbą SGD terminalui.

SAVO PLANUS PALAIDOJO

„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 2015 metų birželio mėnesio nemokėjo privalomų terminalo išlaikymo mokesčių, motyvuodama per didele finansine našta.
Tačiau Konstituciniam teismui 2015 metų balandį nutarus,
kad įmonė privalo juos mokėti,
gamykla užpernai iš viso sumokėjo apie 51,34 mln. eurų skolų
už 2013-2015 metus.
2016 metais „Achema“ už
SGD terminalo išlaikymą sumokėjo 17 mln. eurų.
BNS, LR inf.

AB „Achema“ tarp daugiausiai
sumokėjusių mokesčių
Paskelbtas TOP 100 juridinių asmenų (išskyrus biudžetines ir
viešąsias įstaigas), 2016 m. į Valstybinės mokesčių inspekcijos
sąskaitą sumokėjusių daugiausiai mokesčių ir kitų įmokų, neįskaitant akcizų.
Jonavoje veikianti akcinė bendrovė „Achema“, sumokėjusi 19
mln. 107 tūkst. 695 eurus yra pirmajame trisdešimtuke – 28 pozicijoje.

Smogs per kišenes
Vyriausybė pritarė savo programos įgyvendinimo priemonių
planui. Viena svarbiausių žinių, kurias pranešė Ministrų kabinetas, – nuo birželio nebeliks PVM lengvatos centralizuotai tiekiamai šilumai.
„Birželį pasibaigia lengvatos galiojimo terminas, o toliau biudžete nė euro nėra. Štai ir atsakymas. Mes šiemet prie biudžeto perskirstymo neplanuojame grįžti“, – sakė premjeras Saulius
Skvernelis.
Šiuo metu galioja 9 proc. PVM lengvatinis tarifas tiekiamai šilumai. Standartinis PVM tarifas – 21 proc.

Žeimių g. 26 A, PC „NORFA“.
Dirbame: I – V nuo 10 iki 18 val., VI – nuo10 iki 14 val.
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Apie Jonavos sporto arenos atsiradimo
idėją, politiką ir daugiabučių renovaciją
Atkelta iš 3 psl.
Iš tikrųjų kaimo bendruomenės tuomet akivaizdžiai sustiprėjo, greitai suvokė savo funkcijas ir atliekamų darbų prasmę
ir reikšmę vietos žmonių gyvenime bei gyvenamojoje aplinkoje.
- Jūs esate mūsų rajone ir
daugiabučių renovavimo pradininkas. Jūs, vadovaudamas rajonui, iškovojote probleminio rajono statusą, kuris suteikė galimybę pradėti renovaciją mūsų mieste, o
gyventojams už būsto renovavimą buvo suteikta net 85
proc. kompensacija.
- Kaip čia pasakyti. Buvo girdėti ir nuoskaudų: girdi, iki ko
meras privedė rajoną, kad tapo
problemine savivaldybe.
Aš sakiau, kad man ne tiek
svarbu pavadinimas, o svarbiau tai, kiek galima papildomai
gauti lėšų miesto poreikiams turint probleminės teritorijos statusą. Atėjo į rajoną tuo metu tikrai dideli pinigai tiek daugiabučių namų renovacijai, tiek gatvių remontui, tiek visuomeniniams pastatams atnaujinti ir
pan. Daug krypčių buvo. Jonava smarkiai ūgtelėjo ir pagražėjo per tą laikotarpį – nuo 2007
iki 2013 metų. Tai labai žymus
ir akivaizdžiai matomas indėlis
į rajono žmonių gerovę vien dėl
to, kad turėjome tą statusą, pagal kurį, kaip ir kitos 13 šalies
savivaldybių, gavome atitinkamą finansavimą.
- Ir dabar jūs tęsiate pradėtus renovacijos darbus tik
jau tiesioginiame savo darbe
– esate bendrovės „Jonavos
paslaugos“, administruojančios daugiabučius namus, direktoriaus pavaduotojas daugiabučių
administravimui.
Sakykite, kiek iš viso Jonavoje jau renovuota daugiabučių?
- Pagal probleminės savivaldybės programą buvo renovuota 45 su puse daugiabučiai
– kadangi buvo likutis lėšų, tai
Vilniaus g. 9 namas buvo renovuotas tik iš dalies.
Dabar pagal naują Aplinkos ministerijos modernizavimo
programą jau renovuoti 53 daugiabučiai. Pagal abi programas
– 98, dar, berods, 7 daugiabučių namų bendrijos iki tol yra atlikusios renovaciją savarankiškai. Iš viso turim daugiau kaip
100 renovuotų namų.
Mieste renovuoti daugiabučiai sudaro net 35 proc. visų
daugiabučių namų. Kaime sudėtingesnės renovavimo sąlygos. Sunkiau įtikinti kaimo gyventoją renovavimo nauda.
Beje, negaliu pasakyti, kad
lengva buvo įtikinti gyventojus
renovacijos nauda, kai jiems tereikėjo prisidėti tik 15 proc. Gyventojai netikėjo, kad taip gali
būti. Jeigu ateina kaimynas ar
paskirtas darbuotojas ir prašo
pasirašyti, kad jų gyvenamasis daugiabutis būtų renovuojamas tokiomis palankiomis sąlygomis, beveik dykai, tai dalis
gyventojų, ypač pagyvenusių,
buvo įsitikinę, kad nori juos apgauti ir tiek.
Dalyvavau kaip meras ir
pats susirinkimuose prie namų
Panerių g. Aiškinau visą pro-

cesą, dėsčiau pliusus ir vis tiek
niekaip neprišnekinau pagyvenusių moterų dėl sutikimo renovuoti daugiabučius. Kai prasidėjo renovacija pagal Aplinkos ministerijos projektą, jau
buvo renovavę namus aplinkinių daugiabučių kaimynai pagal ankstesniąją programą, atėjusios į susirinkimą tos pačios
gyventojos jau sutiko renovuoti
naujomis sąlygomis – 40 proc.
parama, kai ankstesnė buvo
net 85 proc. Vadinasi, iš kaimyninių renovacijos pavyzdžių suprato naudą, įsitikino, kad niekas nieko nenori apgauti, ir
tada jau nuomonę pakeitė.
- Galima tikėtis, kad Jonavoje bus renovuoti visi daugiabučiai?
- Jeigu būtų tokios pačios
sąlygos, kokios buvo pačioje pradžioje, na, kaip pradėjau
2014-aisiais dirbti „Jonavos paslaugose“, iš tikro turėjau tokį
užmojį. Matydamas situaciją,
kad iki 2020 metų turėtų būti renovuota 50 proc. Jonavos daugiabučių, tai labai netolimas ir
realus siekis buvo renovuoti visus namus iki vieno.
Tačiau, kai pradėjo strigti
Vyriausybės programa, dabar
jau ir kvotos įvestos – 2017 metais Jonavoje galės būti renovuoti tik 7 namai, siekis pradėjo
tolti. Septyni renovuotini namai
per metus, palyginti su tuo, ką
mes padarėm prieš tai per dvejus metus, tai yra labai mažai.
Tuo labiau, kad investicinius
planus jau turėjome 29 daugiabučiams, 7 pridavėm, 22 namai
liko laukti. Šie namai lieka laukti nežinodami, kokia bus kvota
2018-aisiais ir ar jie papuls tarp
tų laimingųjų.
Neaišku, kaip toliau vystysis renovacija. Tiems, kurie turi
norą renovuoti, domisi procesu, mato renovacijos naudą ir
privalumus, galiu pasakyti, jeigu yra dauguma savininkų, norinčių renovuoti, tą daryti pasiruošę ir sunkesnėmis renovacijai sąlygomis, tai verta rengti investicinį planą ir laukti. Jei yra
perpus – už ir prieš – arba praėjus mėnesiui vėl pakeičia nuomonę, tai, sakyčiau, gal vertėtų luktelėti, net nerengti investicinių planų. Tiesiog palaukti ir
pasižiūrėti, kaip toliau bus vykdoma Vyriausybės daugiabučių
renovacijos programa. Kadangi
pasikeitus reikalavimams, reikia taisyti investicinius planus,
mokėti projektuotojams papildomus pinigus.
Baigdamas štai ką norėčiau
pasakyti.
Apsisprendusiems
naujai renovuoti, sunku pasakyti, ar liks 30 proc. parama,
kokia buvo iki šiol. Deja, to niekas negali pasakyti – nei Būsto energijos taupymo agentūra,
nei Aplinkos ministerija. Šiuo
metu valstybėje jaučiamas lėšų
trūkumas. Tačiau noriu pasakyti, kad namams, kurie priduoti iki sausio 1 d. ir trys namai
po sausio 1-osios, gauti raštai apie patvirtintą valstybės finansavimą. Vadinasi, visi dokumentai tvarkoje, jie gauna paramą tokią, kokia ji buvo numatyta. Faktiškai visi namai, kurie iki
praėjusių metų gruodžio 31 ir iki
2015 m. kovo 31d. buvo pasirašę sutartis su rangovu, gauna tą maksimalią – 40 proc. paramą. Tokius garantinius raštus

mes turim.
Kitas dalykas. Žmonės kreipiasi ir klausia, kodėl nekviečiami ataskaitiniai susirinkimai, neatsiunčiamos ataskaitos. Vien dėl to, kad šiuo metu
nėra rastos lėšos valstybės paramai. Kai tik lėšos bus gautos,
per 3–4 dienas paruošiam ataskaitas ir kviečiam gyventojus. O
tos kelios dienos reikalingos
tam, kad su bankais ataskaitos
dienai suderintume palūkanų
grafiką, kad kiekvienas žmogus
žinotų, kiek jam priskaičiuota.
Jei nori, gali visą sumą sumokėti iš karto arba mokėti pagal
grafiką, kuris išdėstomas maksimaliai – 20 metų.
- Kokie vyrauja įmokų dydžiai?
- Už 2 kambarių butą, apie
50 kvadratinių metrų, vidutiniškai per mėnesį moka 20–25 eurus. Bet reikia įvertinti, kokius
namas sprendžia šilumos efektyvumo klausimus. Jeigu name
papildomai sumontuojama daliklinė šilumos apskaita, kad kiekvieno buto šeimininkas galėtų šilumą reguliuoti pats ir mokėti kiek faktiškai sunaudojo, žinoma, tada įmokos didėja. Bet
būsto savininkas moka už savo
komfortą.
Retkarčiais spaudoje ar kitoje viešojoje erdvėje pasirodo žinutės, kad mėnesinė įmoka siekia 50 eurų, kad labai brangu, o
tos renovacijos eigos visai nesimato. Patikslinsiu. Tie, kurie
moka po 50 eurų, turi 3 kambarių butus ir renovaciją pasirinkę, būtent, su komforto privalumais. Į namą įdedama daug investicijų – ir kaina todėl kita.
- Daugelis savininkų, kad
nevyksta numatyta renovacija, kaltina administruojančią įmonę – ‚Jonavos paslaugas“, pagrindinė kaltininkė,
pasirodo, valstybė.
- Taip. Valstybė, kaip minėjau, neranda finansavimo galimybių tai paramai, kuri buvo
numatyta.
Dar noriu atkreipti gyventojų dėmesį dėl vieno labai svarbaus momento. Butų savininkai, kurie yra gavę ataskaitas ir
moka kiekvieną mėnesį įmokas
pagal mūsų pateiktas sąskaitas, bet turi kompensacijos gavėjo statusą, tada už jį tą mėnesį sumoka savivaldybė. Susiduriam su situacija, kai žinom,
kad mokėtojo sąlygos nepagerėjo, bet jis pamiršta nueiti į savivaldybę, pateikti dokumentus
ir prasitęsti kompensacijos gavėjo statusą. Tą mėnesį praranda teisę į kompensaciją. Atbuline data prašymas neveikia.
Mes kiekvieną mėnesį turime
bankui nurodyti, kompensacija
priklauso savininkui ar ne.
Noriu paprašyti būti atidesniems gyventojams, gaunantiems kompensaciją, kadangi
dažnai ne vienas praranda paramą vien dėl savo neatsakingo požiūrio.
Laiku pasirūpinkime kiekvienas savo teisėmis ir pareigomis
– tada mažiau bus problemų
bei nesusipratimų, be to, dar ir
pinigų sutaupysime.
Politinė reklama. Nr. 1.
Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir
žaliųjų sąjungos rinkimų kampanijos
specialiosios sąskaitos.

Replika

Nei mykia,
nei teliuojasi

2015 m. spalio mėnesį, minint Baltosios lazdelės dieną,
Jonavoje vyko akcija „Neregys Tavo kelyje“. Joje dalyvavo Jonavos policijos komisariato specialistė Larisa Paklina, Jonavos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo specialistė Rūta Pugačiauskienė, Lietuvos aklųjų ir
silpnaregių sąjungos Jonavos
skyriaus pirmininkė Zita Šuliokienė ir šio skyriaus nariai. Akcijos metu pagrindinis dėmesys buvo skirtas regėjimo negalią turinčių žmonių saugumui
jiems pereinant gatvę perėjose
ir sankryžose. Mojuojant baltosiomis lazdelėmis, buvo išsiaiškinta, kaip šį neregių atpažinimo ženklą suvokia prie automobilio vairo sėdintys eismo
dalyviai. Dūzgiant Avv‘os televizijos kameroms, pėsčiųjų saugumo problemos buvo nuodugniai aptartos Vytauto-Panerių
gatvių sankryžoje ir prieita nuomonės, kad šioje vietoje pėsčiųjų perėją verta pažymėti.
Kad kalbos neliktų tik kalbomis, 2015 spalio 22 d. Jonavos
rajono savivaldybės mero pavaduotojui Eugenijui Sabučiui
elektroniniame laiške išdėsčiau
argumentus dėl perėjos pažymėjimo ir spalio 26 d. gavau atsakymą, kad mano prašymas
perduotas Saugaus eismo koKOMPIUTERIAI
SERVISAS
PASLAUGOS

misijai, kuri įpareigojo Jonavos
miesto seniūnijos seniūną Povilą Beišį išsiaiškinti situaciją
sankryžoje.
Kitas bendras silpnaregių ir
aklųjų susitikimas, kuriame savivaldybei atstovavo iš Užusalių seniūnės pareigų administracijos direktoriaus pavaduotoja paaukštinta Vijolė Šadauskienė, įvyko 2016 m. spalio 14
d. Vėl buvo svarstomos silpnaregių ir aklųjų saugumo problemos. Esu ypač suinteresuotas
asmuo, nes kasdien po du kartus sankryžoje pereinant išplatintą gatvę, mano šansai patekti
po lekiančių automobilių ratais
su kiekviena diena vis didėja.
Pasibaigus susitikimui savivaldybėje, tarpduryje pavyko sustabdyti išeinančią savivaldybės administracijos direktoriaus
pavaduotoją V. Šadauskienę ir
išdėstyti jai klausimo esmę. Tą
pačią dieną V. Šadauskienei išsiunčiau mero pavaduotojui E.
Sabučiui prieš metus pateikto
prašymo dėl perėjos paženklinimo laiško kopiją. Nė krust – ir
jokio atsakymo.
„Nei mykia, nei teliuojasi“ –
ar ne ši lietuvių liaudies patarlė primena mums apie individus, patenkančius į atsakingas
pareigas neturinčius tam gebėjimų.
Vytautas Gasiūnas

http://jonavos-it-paslaugos.eu

8 677 92281

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS LIGONINĖS
AKUŠERIJOS GINEKOLOGIJOS, ORTOPEDIJOS
TRAUMATOLOGIJOS IR BENDROSIOS CHIRURGIJOS –
ANG LIGŲ SKYRIŲ ATLIEKAMOS OPERACIJOS
Viešojoje įstaigoje Jonavos ligoninėje kasmet atliekama 2200-2500 įvairių profilių operacijų.
Akušerijos ginekologijos skyriuje operuoja: skyriaus vedėjas Artūras Šalaševičius, gydytojos akušerės ginekologės
Natalija Balasevičienė ir Edita Rupšienė.
Bendrosios chirurgijos ANG ligų skyriuje operacijas atlieka: skyriaus vedėjas Petras Višinskas, gydytojai chirurgai
Vaidas Vasiliauskas, Edgaras Palubinskas, ausų nosies
gerklės gydytojai Nerijus Šmitas ir Mažena Urbšienė, gydytojai urologai Giedrius Skulčius ir Vilius Bosas, kraujagyslių chirurgas Arvydas Magalenga.
Ortopedijos traumatologijos skyriuje gydo ir operuoja: skyriaus vedėja Gintarė Valuntaitė, gydytojai ortopedai traumatologai – Evaldas Kubilius, Andranik Petrosian, Ivanas Dorošas, Aurelijus Urbonas.
Įstaiga teikia paslaugas visą parą, todėl ūmių būklių metu
paslaugas teikia budintys gydytojai.
Operaciniam gydymui taikoma arba aktyvus gydymas stacionare arba dienos stacionaras arba ambulatorinės chirurgijos paslaugos. Dėl planinių operacijų būtina turėti šeimos gydytojo siuntimą. Už operacijas mokėti nereikia.
Trejų metų laikotarpyje pasikeitė operacijų galimybės, kai
kurių operacijų 90 proc. atliekama dienos stacionaro sąlygomis. Dalis operacijų atliekama atviru būdu, bet 70-80 proc.
operacijų atliekama laparoskopo pagalba.
2016 m. metais pradėjome taikyti peties sąnario, čiurnos
sąnario artroskopines operacijas, 2017 metais pradėtos šlapimo nelaikymo korekcijos operacijos.
Detaliai informuojame apie įvairių profilių chirurginių operacijų galimybes VšĮ Jonavos ligoninėje.

AKUŠERIJOS GINEKOLOGIJOS SKYRIUS

Atliekamos laparoskopijos, laparotomijos arba vaginalinės operacijos:
- gimdos pašalinimas su priedais;
- gimdos pašalinimas be priedų;
- gimdos priedų pašalinimas, cistų šalinimas;
- nevaisingumo ištyrimas;
- dubens skausmų diagnostika;
- šlapimo nelaikymo korekcija;

Nukelta į 5 psl.
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Netradicinė medicina
„Kažkuriame iš laikraščių skaičiau skelbimą apie Reiki,
kad tai senovinis gydymo metodas energijomis. Girdėjau ir
tai, kad tokiu gydymu užsiima jonavietis. Ne mane vieną domina, kas tai per gydymas?“, - teiraujasi „Jonavos garso“
skaitytoja

Kas yra Reiki?

Komentuoja
tradicinio Reiki
metodo žinovas
jonavietis Kęstutis Miliukas, ketvirtosios (aukščiausiosios) pakopos (Shinpiden) meistras – mokytojas, atliekantis Reiki metodu gydymo seansus ir vedantis visų
pakopų mokymo seminarus.
Reiki – tai labai senas ir efektyvus, veiksmingas ir visiškai
saugus gydymo rankomis būdas. Jis užgimė Tibete, iš kur
paplito senovės Egipte, Graikijoje, Indijoje, Kinijoje ir Japonijoje. Praėjusio amžiaus pradžioje šį metodą pradėjo taikyti
ir atvėrė Vakarams japonas Mikao Usui. 19 šimtmečio viduryje
jis vadovavo Došijos Kijoto universitetui Japonijoje, puikiai išmanė apie krikščionybę ir budizmą. Sykį studentų paklaustas, kodėl žmogus, sukurtas pagal Dievo paveikslą, negali gydyti savęs ir kitų, kaip gydė Jėzus ir Buda, Usui negebėjo atsakyti į klausimą, tad liovėsi mokęs. Anais laikais buvo priimta,
kad mokytojas, negalįs atsakyti į mokinio klausimą, privalėjo
liautis mokyti iki tol, kol ras atsakymą. Po ilgų ieškojimų, senovinių raštų skaitymo, meditacijų,
jis surado atsakymą ir atskleidė
pasauliui slaptas žinias, pavadindamas tai Reiki.
Dabar žmonės gali susipažinti su Reiki gydymo seanso
nauda, išbandyti jį ir netgi pačiam tapti Reiki gydovu. Mokytojas perduoda Reiki energiją
iš savo rankų į mokinio rankas,
išmoko, kaip ja naudotis. Po
įšventinimo mokinys tampa Rei-

ki kanalu ir jau gali gydyti.
Reiki nėra religija. Ši energija yra daug senesnė už bet kokią religiją ar filosofiją. Reiki mokymai dalijami į 3 pakopas. Pirmojoje pakopoje jau pats suderinimas gydo gaunančiojo Reiki
fizinio lygmens ligas.
Mano vyriausiam mokiniui
neseniai sukako 90 metų. Jam
puikiai sekasi, pagerėjo sveikata, nuotaika. Vaikai irgi gali gauti
Reiki suderinimus, bet turi dalyvauti bent vienas iš tėvų.
Hieroglifo Rei prasmė yra
„meilė“, „dvasia“, „spindulys“.
Ki – universali Visatos energija,
visa ko Visatos šaltinis.
Reiki energijos veikimo rezultatai: gijimo proceso suaktyvinimas; kūno valymas, toksinų
šalinimas; ligos priežasčių šalinimas; santykių gerinimas, harmonizavimas; energijos pratekėjimo pagerinimas, nuovargio,
įtampos, streso pašalinimas.
Reiki seansas panašus į masažo, tik gydymas vyksta siunčiant energiją iš rankų delnų.
Pacientas iš Reiki meistro rankų gali jausti sklindančią šilumą,
šaltį, dilgčiojimą ar įvairius virpesius. Seansas vyksta apie 1 valandą. Efektui pasiekti reikia atlikti nuo 5 iki 10 seansų, pageidautina be pertraukų. Būtina sąlyga – per visą gydymo laikotarpį ir 3 dienas iki jo – negalima
vartoti jokio alkoholio.
Reiki tai išbandytas, veiksmingas ir turintis tik teigiamą poveikį senovinis gydymo metodas, tinkantis įvairaus amžiaus
žmonėms.
Reiki, kaip oficialus gydymo
būdas, pripažintas JAV, Kanadoje, Šveicarijoje, Prancūzijoje ir kt. Įteisinimo klausimas jau
sprendžiamas ir Lietuvoje.

Apie Reiki metodą iš paties pradininko
japono Mikao Usui lūpų
- Kas yra Usui natūralaus
gydymo metodas (Usui Reiki
Ryoho)?
- Mes jaučiame dėkingumą
ir gyvename pagal Reiki principus, įvestus imperatoriaus
Meidzi. Šiais principais reikia sekti tam, kad suvoktume
tikrąją žmonijos dvasinę paskirtį. Kai gydome sielą, išgyja ir kūnas. Disciplina bei etika apvalo sąmonę, ir tuomet
kūnas išgyja savaime. Pasiekus harmoniją tarp kūno ir sielos, gyvenimas tampa kupinas
džiaugsmo ir ramybės. Tada
mes galime gydyti save ir kitus, patys būti laimingesni bei
pasitarnauti kitų gerovei. Toks
yra Usui Reiki Ryoho tikslas.
- Ar Reiki veikia panašiai,
kaip ir hipnoterapija, Kiai
metodas (gydymas naudojant garsą ir balsą), religinė
terapija ar pan.?
- Ne, ne. Reiki nepanašus
į jūsų paminėtus gydymo būdus. Po ilgų pratybų man pavyko suvokti tam tikrą dvasinę paslaptį. Reiki yra metodas, kuris išlaisvina kūną ir sąmonę.
- Ar galima būtų Reiki pavadinti fiziniu ir dvasiniu gydymo metodu (Sinrei ryoho)?
- Būtent, tai galima pavadinti Sinrei ryoho. Tačiau galima vadinti ir fizioterapija, kadangi visas gydytojo kūnas,
ypač akys, rankos ir burna,
spinduliuoja šviesą ir energiją.
Gydantis asmuo 2-3 minutes
fiksuoja savo žvilgsnį ties nesveika kūno vieta, švelniai masažuoja ir t. t.
Gana nesunkiai galima išgydyti danties skausmą, galvos skausmus, raižymą pilvo
srityje, gargesį krūtinėje, nervingumą, kraujosruvas, pjautines žaizdas, nudegimus. Lėtinius susirgimus gydyti, žinoma, sudėtingiau. Tačiau net ir

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS JONAVOS LIGONINĖS
AKUŠERIJOS GINEKOLOGIJOS, ORTOPEDIJOS TRAUMATOLOGIJOS IR
BENDROSIOS CHIRURGIJOS – ANG LIGŲ SKYRIŲ ATLIEKAMOS OPERACIJOS
Atkelta iš 4 psl.
- sąaugų šalinimas;
- negimdinio nėštumo gydymas;
- gimdos kaklelio amputacija ir plastika;
- Bartolinio liaukos cistos ir pūlinio gydymas;
- cistų, polipų, lipomų šalinimas;
- gimdos abrazija;
- spiralės šalinimas.

ORTOPEDIJOS TRAUMATOLOGIJOS
SKYRIUS

1. Atliekamos ortopedinės operacijos:
- kelio, peties, čiurnos sąnarių artroskopijos;
- klubo, kelio sąnario endoprotezavimai;
- pėdos deformacijas koreguojančios operacijos;
- sausgyslių, nervų atlaisvinimo operacijos;
- ganglionų, neuromų pašalinimas;
2. Atliekamos traumatologinės operacijos:
- ilgųjų kaulų osteosintezė užrakinamomis
plokštelėmis, intramedulinėmis vinimis;
- atvirų lūžių osteosintezė išorinės fiksacijos aparatais;
- smulkiųjų kaulų osteosintezė;
- minkštųjų audinių sužalojimo rekonstrukcinės operacijos;

- nesugijusių lūžių pakartotinos operacijos
naudojant kaulinę plastiką.

BENDROSIOS CHIRURGIJOS ANG LIGŲ
SKYRIUS

Bendrosios chirurgijos ANG ligų skyriuje atliekama bendrosios chirurgijos, ausų-nosies, gerklės ligų, urologinės operacijos.
Laparaskopu atliekama:
- pilvo organų uždegiminių ligų diagnostika;
- tulžies akmenų pašalinimas per mikropjūvius;
- pilvo sienos išvaržų operacijos, naudojant tinklelius arba be jų;
- pilvaplėvės ertmės sąaugų pašalinimas;
- apendektomijos;
- šlapimo pūslės ir prostatos ligų diagnostika ir gydymas endoskopine įranga.
Lazerine įranga atliekamos išsiplėtusių
venų kojose šalinimas. Šias ligas operuojame
ir kitais būdais.
Taip pat šalinami hemoroidiniai mazgai,
odos, paodžio augliai, adenoidai, nosies polipai, operuojama iškrypusios nosies pertvaros.
Visą parą užtikrinama skubi operacinė pagalba, susirgus uždegiminėmis pilvo organų
ligomis.
Direktorė Aldona Balutienė

vienas seansas gydant lėtinę
ligą duoda teigiamą efektą.
Klausiu savęs: kaip šį reiškinį paaiškinti medicinos požiūriu? Esmė ta, kad realybė
visada labiau įtikinama už prasimanymą. Jeigu jūs savo akimis pamatytumėte Reiki gydymo rezultatus, jums norom nenorom tektų su manimi sutikti. Net ir labiausiai užkietėjęs
skeptikas nesugebės paneigti
akivaizdaus fakto.
- Ar reikia tikėti Reiki metodu, kad gydymas būtų sėkmingas?
- Nereikia, nes Reiki metodas skiriasi nuo kitų fizinių gydymo metodų, psichoterapijos
ir hipnoterapijos. Nėra būtinybės pritarti arba tikėti, kadangi dirbant su Reiki įtaiga nenaudojama. Visai nesvarbu,
ar žmogus nusiteikęs negatyviai, nepatikliai, ar tiesiog atsisako tikėti. Reiki vienodai stipriai veikia tiek gydant vaiką,
tiek sunkiai sergantį ligonį, tiek
žmogų be sąmonės.
Iš dešimties žmonių galbūt
tik vienas bus linkęs tikėti sėkmingu gydymu prieš pirmąjį
seansą. Tačiau jau po pirmojo
seanso daugelis žmonių jaučia
teigiamą poveikį ir jų pasitikėjimas atsiranda savaime.
- Kokius sveikatos sutrikimus galima gydyti Reiki
metodu?
- Galima išgydyti visus sveikatos sutrikimus, nepriklausomai nuo jų fizinių ar psichologinių priežasčių. Reiki gydo ne
tik fizinio kūno ligas, bet ir blogus įpročius bei psichinius nukrypimus: apatiją, charakterio silpnybes, baimes, neryžtingumą, nesugebėjimą priimti
sprendimus, nervingumą.
- Ką apie Reiki metodą
mano medikai?
- Mokslininkai įvertino labai palankiai. Žinomi Europos

medicinos mokslininkai (XX
a. pradžia) patys gana kritiškai vertina savo mokslą. Beje,
daktaras Nagai iš Teikoku medicinos universiteto teigia:
„Mes, daktarai, diagnozuojame, aprašome ir tyrinėjame ligas, tačiau nežinome, kaip jas
gydyti."
Daktaras Kondo pažymi:
„Netiesa, kad medicinoje įvyko
didelis postūmis į priekį. Paciento dvasinės pusiausvyros
ignoravimas yra didelė šiuolaikinės medicinos klaida. Tai labai rimtas trūkumas."
Daktaras Kuga sako: „Psichologinis gydymas ir kiti alternatyvaus gydymo būdai, naudojami žmonių, neturinčių medicininio išsilavinimo, veikia
žymiai geriau, kadangi įvertinamas negalavimo ryšys su
paciento asmenybės bruožais ir tuomet taikomas atitinkamas gydymas. Daktarų, nenorinčių pripažinti dvasinių gydytojų ir juos neigiančių, požiūris yra siauras.“ Daug medicinos srities specialistų ir vaistininkų pripažįsta mano metodo
efektyvumą, tampa mano mokiniais.
Reiki – senovinis gydymo
metodas energijomis

Gydo:
sveikatos sutrikimus
(net ir labai sunkius),
nugaros ir kitus skausmus
- baimes, depresiją, nemigą.
Padeda atsikratyti
rūkymo, antsvorio.
Tel. pasiteirauti
8 657 86680
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KAUNO SVEIKATOS UNIVERSITETO KLINIKŲ GYDYTOJAS
UROLOGAS, MEDICINOS MOKSLŲ DAKTARAS, DOCENTAS DARIJUS SKAUDICKAS konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skausmingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turinčius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir potencijos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jeigu reikalingas
tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nukreipiami ir gydomi specializuotuose gydymo centruose. Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 arba 8-685-48050

Raidentas

Gyd. R. Kvedaravičiaus
Odontologijos klinika

KLINIKOJE TEIKIAMOS ŠIOS PASLAUGOS:
Profesionali burnos higiena
Dantų gydymas
Implantavimas
Dantų protezavimas
Periodontologija
Chirurgija
Dantų balinimas
Dantų puošyba
Dentalinės rentgeno nuotraukos.

Odontologinės paslaugos atliekamos pažangiausiomis
technologijomis, naudojant kokybiškas, profesionalias medžiagas bei modernią įrangą.
J. Ralio g. 8-3, Jonava
Tel. 8 349 60202, mob. 8 685 24354, mob. 8 640 55506|
El. paštas: info@raidentas.lt
Odontologijos klinika ,,Raidentas” Jonavoje
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UAB „Joneda“
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.
Kaune, Aukštuosiuose Šančiuose, Medvėgalio g. (5 a. mūr. namas 1 a. Bendr. pl.
29,16 m², kamb. 14,97 m², virtuvė 7,17 m²,
vonia ir wc 2,5 m². Laminuotosios grindys,
mediniai langai, tapetai. Parduodamas su
kai kuriais baldais. Butas tvarkingas, šiltas).
Kaina 28000 Eur. Tel. 8 655 54404
2 KAMB.
Parduodamas 2 kamb. butas Chemikų g.
blok. 5 a. name I a. Bendr. pl. 50,68 m²,
koridorius 6,67 m², kamb. 14,11 m² ir 17,3
m², virtuvė 9,36 m², wc 1,12 m², vonia 3,12
m². Plastikiniai langai, balkonas įstiklintas
plastikiniais langais. Viename kambaryje
pakeista el. instaliacija, apšiltinta siena (kad
nesigirdėtų kaimynų). Visame bute išklotos
laminuotosios grindys, wc ir vonioje – plytelės. Virtuvėje – žaliuzės, viename kambaryje – roletai. Vonioje dušo kabina ir kriauklė;
išklijuota plytelėmis. Buitinė technika: šaldytuvas, viryklė, skalbimo mašina, indaplovė.
Su baldais. Yra rūsys, ramūs kaimynai,
tvarkinga laiptinė. Šalia mokyklos, darželis,
parduotuvės, poliklinika. Kaina 21500 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, naujos vidaus durys. Viso buto grindys išklijuotos plytelėmis, koridorius iškaltas lentelėmis.
Suremontuota virtuvė – išklijuota plytelėmis.
Kambariai tapetuoti. Bendras balkonas laiptinėje. Parduodama su virtuviniu komplektu,
įmontuojama dujine virykle. Taip pat su keliais kitais baldais (sofa, sudedamuoju stalu,
spintomis). Dujos – dujų balionas. Kaina
8600 Eur. Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blok. 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, žemi šildymo mokesčiai, parduodama su baldais, šarvuotosios durys, tvarkingas namas, kodinės laiptinės durys, ramūs kaimynai).
Kaina 7500 Eur. Tel. 8-655 54404
NAMAI
Parduodama 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 pusėje priešais
namą. Šildymas – pečius su sienele, vanFASADŲ ŠILTINIMAS IR APDAILA.
Atlieka termovizinį tyrimą prieš
ir po šiltinimo.
Garantuoja kokybę,
suteikia garantijas.
Matuoja, skaičiuoja sąmatas
NEMOKAMAI.
Renka grupę medžiagoms pirkti
(YPAČ GEROMIS KAINOMIS).
Tel. 8 675 75102
Dengia stogus čerpėmis,
šiferiu, skarda, bitumine danga.
Ilgametė patirtis, operatyvumas,
garantijos, protingos kainos.
Atvyksta, konsultuoja, matuoja, sąmatas skaičiuoja NEMOKAMAI.
Renka grupę medžiagoms pirkti
(YPAČ GEROMIS KAINOMIS).
Tel. 8 675 75102

UAB „Joneda“ siūlo išsirinkti pirkti iš daugiau nei 50
objektų. Visa informacija apie parduodamus objektus tel.:
8-655 54404, 54607; interneto svetainėje – www.joneda.lt – su
nuotraukomis.
Keletas iš pasiūlymų. Gal tai, ko kaip tik ieškote:
duo – šulinys. Apie 15 km nuo Jonavos m.,
patogus pripažiavimas asfaltuotu keliu. Kaina 10500 Eur. Tel. 8-655 54404
Gaižiūnų k. parduodamas 2 a. namas. Bendr. pl. 201,68 m²; virtuvės pl. 15,63 m²; vonios pl. 8,29 m²; kamb. pl. 19,78 m², 16,84
m² ir 11,42 m²; balkono pl. 15 m². 1973 m.
statybos, 2014 m. rekonstruotas. Sienos
– blokeliai, iš lauko apkalta plastikinėmis
lentelėmis, plastikiniai langai. Komunalinis
vandentiekis, vietinė kanalizacija, kietojo
kuro katilas, kombinuotas vandens šildytuvas (vasarą šildoma elektra, o žiemą – nuo
katilo), išvedžiota signalizacija, židinys.
Antras aukštas (pl. 103,73 m²) neįrengtas,
atskiras įėjimas iš lauko. Antro aukšto projekte – 3 kambariai, holas, vonia, koridorius.
Trifazė elektra. Laminuotosios grindys, vonios ir koridoriaus grindys – plytelės. Vonios
kambario grindys šildomos. Vieno kambario
sienos dažytos, kitų išklijuotos tapetais, vonios kambario sienos iškaltos plastikinėmis
lentelėmis. Parduodamas su kai kuriais
baldais. 25 a žemės sklypas. Tvarkinga
aplinka, asfaltuotas kiemas. Blok. garažas
(pl. 42 m², pakeliami vartai) su keltuvu, du
sandėliukai, pirtis, pavėsinė, šulinys. Už
150 m yra tvenkinys. Kaina 58000 Eur. Tel.
8-655 54404
SODYBOS
Sodybą Markutiškių k., Jonavos r. Pastatai: viralinė, gyvenamasis namas,
tvartas, garažas, lauko tualetas. Viralinė
pritaikyta gyventi: plastikiniai langai, pakeistas stogas, laminuotosios grindys,
krosnis su sienele. 19,92 a namų valdos
žemės sklypas, 89,41 a žemės ūkio paskirties žemės sklypas. Yra šulinys. Kaina 18000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodybą Kisieliškių k., Šveicarijos 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 9400 Eur. Tel. 8-655 54404
SODAI
Sodą Šveicarijos sen., Gulbiniškių k.,
s/b „Pušynas“, Beržyno g. 9,6 a žemės
sklypas, sodo namas (bendr. pl. 41,23
m²). Plastikiniai langai, kadastriniai matavimai. Graži vieta, šalia sklypo teka
upelis. Kaina 24000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušaitė“, Jonavos m. 0,0638 ha
žemės sklypas, medinis namelis su man-

PARDUODU MALKAS
(mažiausiai - 20 m3).
Perku mišką.
Tel. 8 601 30865
VONIŲ
RESTAURAVIMAS

Išskirtinai ilgas
tarnavimo laikas!
Tel.: 8 673 56679,
8 617 13178, Jonava
Išrašoma garantinė
sutartis.
www.voniunaujinimas.lt

sarda (26,09 m²), lauko tualetas. Sodas prižiūrėtas, atlikti kadastriniai matavimai. Kaina
9000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą Naujatriobių k., Šveicarijos 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 13500 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, ribojasi 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
14000 Eur. Tel. 865554404
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 6 a žemės 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
Parduodamas sodas Jonavos r., Šilų sen.,
Stoškų k., s/b „Šilelis“, Agrastų g. 7,88 a
žemės sklypas, medinis namelis daiktams
sudėti, šulinys laistyti daržą. Atlikti kadastriniai sklypo matavimai. Kaina 4700 Eur. Tel.
8-655 54404
Sodą s/b „Šilelis“ (Stoškų k., 8 a žemės).
Kaina 3200 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai matavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800

“Vičiūnų“ įmonių grupė – tai viena moderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių verslo bendrovių Lietuvoje. Grupės įmonės
plėtoja maisto produktų gamybos, platinimo,
pardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio verslus. 70 įmonių ir
9 modernūs fabrikai veikia 17 Europos šalių, čia dirba daugiau nei 7500
žmonių. „Viči” ženklu pažymėta produkcija keliauja į daugiau nei 56 pasaulio
šalis. „Vičiūnų” įmonių grupė nuolat investuoja į naujus verslo projektus, plečia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.
„Vičiūnų” grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.
UAB “Baltic Fish Export” - moderni, žuvies perdirbimo įmonė Kauno LEZ’e , ES reikalavimus atitinkantys logistikos sandėliai. Fabriko produkcija platinama Lietuvoje ir visame pasaulyje.
Šiuo metu mums reikalingi

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

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 12000 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 „Stumbras“, Žalioji g. (neįrengtas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²),
6 a žemės sklypas). Kaina 6500 Eur. Tel.
8-655 54404
MIŠKAS
3 miškų ūkio paskirties sklypus (1,1452
ha, 1,6258 ha ir 1,6516 ha) Upninkų sen.,
Keižonių k. Kaina 4000–12000 Eur. Tel.

8-655 54404
SKLYPAI
0,31 ha sklypą Praulių k., Saulės g. Paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos. Kadastriniai matavimai.
Gale sklypo teka upelis Varnaka. Kaina
11500 Eur. Tel. 8-655 54404
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

MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ ANALIZĖ JONAVOS MIESTO DAUGIABUČIUOSE
GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 2017 M. VASARIO MĖN.
Mokėjimų už šilumą vidurkis:

Daugiabučių namų – 0,89 €/m²
Renovuotų namų – 0,54 €/m²

Vidutinė lauko oro temperatūra
Dienolaipsniai
Šilumos kaina gyventojams (su PVM) 52,32 €/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

BIRUTĖS G. 6 (renov)
ŽEIMIŲ TAKAS 3(renov)
PARKO G. 3 (renov)
PANERIŲ G. 19 (renov)
KOSMONAUTŲ G. 4(renov)
CHEMIKŲ G. 112
KOSMONAUTŲ G. 24
A. KULVIEČIO G. 2
SODŲ G. 50A
LIETAVOS G. 7
ŽEMAITĖS G. 9
CHEMIKŲ G. 21
LIETAVOS G. 43
VILTIES G. 28
RUPEIKIO G. 1
KAUNO G. 94
MOKYKLOS G. 10
RUKLIO G. 7
CHEMIKŲ G. 60
ŽEMAITĖS G. 18

Butų
sk.
vnt.
60
75
60
60
45
30
60
45
100
45
45
54
20
45
60
65
50
75
40
36

-1,5°C
546
Šilumos suvar- Mokėjimai už
šilumą 1 m²
tojimas šildymui
ploto šildymui
(su PVM)
MWh/m²
€/m²
0,00600
0,31
0,00609
0,32
0,00647
0,34
0,00667
0,35
0,00686
0,36
0,01187
0,62
0,01267
0,66
0,01295
0,68
0,01303
0,68
0,01379
0,72
0,01853
0,97
0,01863
0,97
0,01877
0,98
0,01892
0,99
0,01900
0,99
0,02216
1,16
0,02266
1,19
0,02288
1,20
0,02347
1,23
0,02403
1,26

AB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija
Užs. Nr. 5
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J. ROCKINA DALYVAUS XXVI TARPTAUTINIAME
JAUNŲJŲ MUZIKŲ FESTIVALYJE „KAUNAS 2017

Jaunosios pianistės iš Jonavos Julijos Rockinos vardas vis
garsiau skamba ne tik respublikiniuose, bet ir tarptautiniuose
festivaliuose.
J. Rockina dalyvaus XXVI
tarptautiniame jaunųjų muzikų
festivalyje „Kaunas 2017", kuris vyks kovo 29 - balandžio 1
dienomis. Jonavietė Kauno filharmonijoje skambins kovo 30
dieną, taip pat jos atliekami kūriniai skambės ir festivalio uždarymo baigiamajame koncerte
(kartu Lietuvos valstybiniu simfoniniu orkestru).
Tarptautinis jaunųjų muzikų
festivalis dvidešimt šeštąjį kartą sukviečia talentingus viso pasaulio vaikus bei jaunųjų talentų
gerbėjus į Kauno valstybinę filharmoniją.
Jonavietė J. Rockina mokytis skambinti fortepijonu pradėjo septynerių metų. Šiuo metu
ji yra Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos penktokė
(mokytoja Roma Balienė).

Prieš trejetą metų Kauno filharmonijoje bei Jonavoje ji skambino su VDU Muzikos akademijos
kameriniu orkestru, taip pat tarptautinio pianistų forumo „Pianistas
XXI amžiuje" atidarymo koncerte.
Jonavoje Julija pelnė nominaciją
„Jaunasis talentas" bei apdovanojimą „Metų jonavietė. Už miesto vardo garsinimą".
J. Rockinos pasiekimai įvertinti prizinėmis vietomis konkursuose: VIII tarptautiniame konkurse „Rimini Fest" (Italija), X
tarptautiniame Balio Dvariono
jaunųjų pianistų ir smuikininkų
konkurse, III tarptautiniame jaunųjų atlikėjų konkurse „Kaunas
Sonorum", IV respublikiniame
jaunųjų pianistų konkurse „Musica Amabile", IV tarptautiniame
konkurse „Olimpo musicale",
XII tarptautiniame N. Rubinšteino pianistų konkurse (Prancūzija) ir kt.
Jonavos
Janinos Miščiukaitės
meno mokyklos inf.

JONAVOJE VARŽĖSI ŠALIES
JAUNIEJI STYGINININKAI
Kovo 15 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje vyko respublikinis
styginių instrumentų pjesių
II konkursas „Crescendo“,
kuriame dalyvavo 60 jaunųjų
stygininkų (smuiko ir violončelės instrumentas) ne tik iš
Jonavos, bet ir iš įvairių Lietuvos vietovių: Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Alytaus, Ukmergės, Utenos, Radviliškio, Kėdainių, Elektrėnų, Jurbarko
muzikos (meno) mokyklų. Jį
surengė šios Jonavos neformalaus ugdymo įstaigos stygininkų skyrius. Toks konkursas vyksta kas dveji metai. Vertinimo komisijai, kurią
sudarė Kauno Juozo Naujalio muzikos gimnazijos smuiko mokytoja ekspertė Ramunė Bandzaitytė ir Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės
muzikos mokyklos violončelės mokytoja metodininkė
Irena Čepulkovska, pirmininkavo Šiaulių 1 – osios muzikos mokyklos smuiko mokytoja ekspertė Nijolė Prascevičienė.
Konkurso dalyviai varžėsi 3
amžiaus grupėse.
Iš septynių jaunųjų muzikantų, tapusių A grupės diplomantais, net dvi jonavietės. Tai

Smiltė Petrošiūtė (violončelės
1 klasė, mokytoja Roma Razmienė, koncertmeisterė Liudmila Ragožina) ir Radvilė Eimutytė (smuiko 1 klasė, mokytoja Virginija Verikienė, koncertmeisterė Skaidrė Reznikovienė).
Iš aštuonių B grupės diplomantų – sėkmė lydėjo vėl du
Jonavos meno mokyklos ugdytinius: Pauliną Bartaševičiūtę
(smuiko 3 klasė, mokytoja Violeta Draskinienė, koncertmeisterė Liudmila Ragožina) ir Gerardą Lisauską (violončelės 4
klasė, mokytoja Roma Razmienė, koncertmeisterė Liudmila
Ragožina
A grupės laureačių vardus
iškovojo jonavietės Luknė Jurevičiūtė (smuiko 2 klasė mokytoja Virginija Verikienė, koncertmeisterė Liudmila Ragožina) ir Gabrielė Dobrovolskytė violončelės 2 klasė, mokytoja Roma Razmienė, koncertmeisterė Liudmila Ragožina),
C grupėje – Aneta Ulachovičiūtė (smuiko 6 klasė mokytoja Violeta Draskinienė, koncertmeisterė Liudmil Ragožina).
Styginių instrumentų pjesių
III konkursas „Crescendo“, kuris vyks 2019-aisiais, tikimasi,
kad bus jau ne respublikinis, o
– tarptautinis.

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUJE –
R. SAVICKO DARBŲ PARODA

egzemplioriai), už kurį siūloma
premijuoti.
Premijos laureatui 1000 (vieno tūkstančio) eurų piniginė premija ir laureato diplomas bus
įteikti birželio 20 d. Jonavos rajono savivaldybės viešojoje bibliotekoje vyksiančiame renginyje.
Kūrinius iki 2017 m. gegužės 1 d. siųsti adresu: Grigorijaus Kanovičiaus premijos
konkursui, Jonavos rajono
savivaldybės viešoji biblioteka, Žeimių g. 9, LT-55158 Jonava.
Daugiau informacijos teikia Ramūnas Čičelis, tel. 8 699
38542, el. p. projektukoordinatorius@jonbiblioteka.lt .
Premijos nuostatus galite
rasti adresu: www.jonbiblioteka.lt.

SKELBIAMAS VISUOMENINIŲ ORGANIZACIJŲ
KULTŪROS IR MENO PROJEKTŲ FINANSAVIMO IŠ
SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO KONKURSAS

Paraiškas gali teikti juridiniai asmenys.
Paraiškos siunčiamos arba pristatomos adresu:
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras, 103 kab.
Kultūros ir meno projektų rėmimo konkursas
Žeimių g. 15, LT-55158 Jonava

Paraiškų formos ir finansavimo nuostatai pateikti www.jonava.lt ir www.jkc.lt.
Paraiškos priimamos iki 2017 m. balandžio 5 d. Siunčiant
paštu paraiškos pateikimo data laikoma pašto spaude pažymėta siuntimo data.
Paraiškas registruoja Jonavos savivaldybės kultūros centro direktorės pavaduotoja kultūrai Jurgita Serapinė. Išsamesnė informacija ir konsultacijos tel. (8 349) 51661, el. p. jurgita.serapine@
jkc.lt.

JONAVOS KULTŪROS
CENTRAS
MAŽOJI SALĖ

Kovo 24, 31 d. 18 val. – klasikinių ir Lotynų Amerikos šokių vakarai-pamokos. Nemokamai.
Kovo 25 d. 16 val. – meditacijos ir muzikos vakaras.
Koncertuos gyvo garso muzikos grupė „Ananda“. Nemokamai.
Kovo 29 d. 18 val. – Pauliaus Stalionio ir parodijos teatro „Žvaigždė“ koncertas.
Bilieto kaina 10 Eur, pirmiems
50-čiai pirkėjų taikoma 20%
nuolaida!
Balandžio 1 d. 12 val. – rajoninė vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio bei populiariosios vokalinės muzikos šventė-konkursas „Pabūkim ir padūkim“. Bilieto kaina 1 Eur.
Balandžio 5 d. 18 val. – Vytauto Kernagio fondas pristato
monospektaklį „Sriuba“, sukurtą pagal šmaikščią bei groteskiškai filosofišką Mikalojaus
Vilučio esė. Bilieto kaina 10 Eur.
Balandžio 11 d. 18 val. –
Tautinio kostiumo konkursas
„Išausta tapatybė“. Nemokamai.
Balandžio 20 d. 15 val. –
vaikų Vėlykėlės. Nemokamai.
Balandžio 25 d. 18 val. –
Vido Bareikio koncertas. Bilieto kaina tikslinama.
Balandžio 27 d. 18 val. –
„Knygos teatro“ spektaklis
„Pakalnučių metai“. Bilieto
kaina tikslinama.
Balandžio 30 d. 17 val. –
saksofono muzikos vakaras.
Bilieto kaina 7 Eur.

MENO GALERIJA

Kovo 25 d. 13 val. – edukaciniai tapybos užsiėmimai.
Nemokamai.
Iki kovo 28 d. eksponuojama Karolinos Latvytės tapybos
darbų paroda „Laikas – tai
iliuzija“. Nemokamai.
Kovo 28 d. 16 val. – VDA
KF kūrybinės grafikos dirbtuvės vyresniųjų klasių moksleiviams.
Balandžio 7 d. 18 val. –
Agnės Lišauskienės tapybos
darbų parodos atidarymas.
Nemokamai.

SKELBIAMAS GRIGORIJAUS KANOVIČIAUS PREMIJOS
KONKURSAS
Jonavos rajono savivaldybės viešoji biblioteka laukia
siūlymų Grigorijaus Kanovičiaus literatūros premijai gauti. Į premiją gali pretenduoti
lietuvių kalba rašantys Lietuvos ir užsienio rašytojai.
Premija skiriama už 20162017 metais išleistą prozos kūrinį, įprasminantį daugiatautę Lietuvos istoriją. Kūrinių vertinimo
kriterijai – jų kūrybiškumas ir originalumas.
Kūrinius premijai gauti gali
siūlyti kultūros, meno, mokslo ir
studijų institucijos, kūrybinės sąjungos, visuomeninės organizacijos, taip pat patys kūrinių autoriai.
Siūlant kandidatą premijai
gauti, komisijai turi būti pateikiamas pretendento kūrinys (3

Kas? Kur? Kada?

KITI RENGINIAI

Kovo 10 d. Jonavos krašto muziejuje atidaryta žymaus šiuolaikinio dailininko
Raimondo Savicko tapybos
darbų paroda „Ateinu“. Paroda ir tarptautinių konkursų
laureatės Sigutės Trimakaitės koncertu muziejus pradėjo renginius, skirtus Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai. Šia iškilia proga
visus susirinkusius pasveikino Kovo 11-osio Nepriklausomybės Akto signataras Vytautas Plečkaitis.
Poetiškoje parodoje „Ateinu“ autorius pristato pastarųjų kelerių metų kūrinius miesto, žmogaus, jausmų temomis.
Parodos pavadinimas gimė jo
kadaise parašyto eilėraščio „Ateinu“ pagrindu. Kaip sakė pats
dailininkas, nors nuo 3 metų laikę rankose teptukus ir iki ausų
išsiterliodavęs, bet buvo iškilusi
ir jam dilema kuo būti – dalinin-

ku ar rašytoju.
Dailėtyrininkės
Kristinos
Stančienės teigimu, Raimondas Savickas „kūryboje jau
daugelį metų naudoja ekspresionizmo ir vadinamosios prancūzų tapybos mokyklos, arba
koloristinės tapybos, paveiktą
braižą. Tiek šio menininko aliejinės tapybos darbuose, tiek
pastelių cikluose pastebima
nusistovėjusi kompozicinė paveikslo struktūra – tai žmogaus
figūra peizaže, dažniausiai urbanistiniame, romantiškų senų
namų, bokštų, siaurų gatvelių apsuptyje. Žmogus ir miestas čia iškyla kaip istorijos, laiko
tėkmės, praeities ir ateities reliatyvumo, dvasinės praėjusių
amžių ir mūsų dienų bendrystės metafora.
Dailininko R. Savicko tapytos darbų paroda Jonavos
krašto muziejuje veiks iki balandžio 10 d.

Kovo 28 d. 12 val. – modelių atranka (Kultūros centro
fojė).
Kovo 29 d. 16.30 val. – modelių atranka (Kultūros centro
fojė).

JONAVOS KRAŠTO
MUZIEJUS
RENGINIAI

iki balandžio 10 d. – Raimundo Savicko tapybos darbų paroda „Ateinu“ (Dailės
skyriuje).
Daugiau informacijos
www.jonavosmuziejus.lt

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

Tel. 8-608 90969

8
Advokatės Laimos
Razvickienės kontora

Teikia konsultacijas ir atstovauja visuose Lietuvos Respublikos
teismuose administracinės, civilinės, baudžiamosios teisės srityse, ruošia įvairius procesinius dokumentus, tvarko mokesčių deklaracijas.
Teikia teisines paslaugas visose Lietuvos Respublikos laisvės atėmimo vietose atliekantiems laisvės atėmimo, arešto bausmes.
Artėjančių Šv. Velykų proga kiekvieną ketvirtadienį bus teikiamos advokatės L.Razvickienės
nemokamos konsultacijos visiems pageidaujantiems. Pageidaujantys turi registruotis iš anksto
žemiau nurodytais telefonais, elektroninių paštų adresais.
J.Ralio g. 9-2, LT-55182, Jonava
Mob.+370 602 35949
+370 698 26796
El.p. laima.razvickiene@gmail.com,
bucinskaite.viktorija@gmail.com

JURGITOS SPAIČIENĖS
ADVOKATĖS KONTORA
Atstovavimas teisme, procesinių dokumentų rengimas.
Kiekvieną antradienį nemokamos
konsultacijos
(būtina registracija tel.)
Vasario 16-osios g. 9,
Jonava
+370 646 08926

DIENINĖS IR NAKTINĖS

UŽUOLAIDOS

JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI

Prekiauja kietaisiais,
minkštaisiais baldais ir
čiužiniais

UAB „VIKSERVISAS“ autoservisas
Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas (CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t).
Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas (CR Commonrail sistemos).
Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).
Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).
Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos,
transmisijos, vairavimo mechanizmo).
ŽIBINTŲ POLIRAVIMAS!
Darbo laikas: I–V 8–18 val., VI 8–12 val., VII – nedirbame.

Tel. 8 699 34 063

(prie parduotuvės „Gintaro baldai“).

NAUJA! Organizuojame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų ir
KRAUTUVŲ vairuotojų mokymus (mokiniai registruojami nuolat !)
B kat. grupės registruojamos nuo:

Kursų kaina šiuo metu: 159

Tel. 8-672 62340, www.yka.lt
I-V-8.30-15.30 val.;VI-8-13 val.

Mus rasite adresu: Klaipėdos g. 28

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

Naujos A1,A2,A /

Priimami
individualūs užsakymai.

Kovo 27
13 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kovo 27
13 d. 18:00 val. vakarinė grupė
(teorija 40 ak. val. ir praktinis vairavimas 30 ak. val.)

€/ 279 €
159 €/ 279 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE/ C, CE/ D kat. grupės registruojamos nuo: Kovo 27
13 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: 3 ak. val. – 5 €.
Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į Mūsų filialą.
Grupės organizuojamos nuolat! LAUKIAME JŪSŲ !

MALKOS

Tel. 8 635 54215

Baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? Autoservisas viską
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus.
Variklio alyvos keitimas nemokamai, perkant alyvą ir filtrą pas mus

VASARINĖS PADANGOS JAU PREKYBOJE

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

NEMOKAMAI išsipjauname ir išsivežame peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio paskirties žemių, pamiškių, griovių.
Nuo 1,5 ha.
Tel. 8 601 30865.

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

Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.
PARDUODA
automatinius INKUBATORIUS, MALŪNUS, TRAIŠKYTUVUS,
GRANULIATORIUS, STAKLES, MOTOBLOKUS, ŠILTNAMIUS,
ALIEJAUS PRESUS, AUTOKLAVUS. Garantija, atvežame.
Tel. 8 643 85 888, www.VisiMalunai.lt
KVIEČIA SOLIARIUMAS „PO PALMĖM“ –
tapkime gražesni, sveikesni ir laimingesni!
Po lietuviškų žiemų esame labai pasiilgę saulės spindulių, kurių
mums gamta pašykšti. Dažnam mūsų trūksta vitamino D, kuris yra
gyvybiškai būtinas kiekvieno žmogaus gerai savijautai palaikyti. Šokoladinio įdegio (Chocolate Brown) lempos padeda ne tik gamintis
šiam organizmui labai reikalingam vitaminui, bet ir serotoninui – laimės hormonui. Tad soliariumas vienukart suteikia trigubą efektą –
tampame gražesni, sveikesni ir laimingesni.
Šokioladinio įdegio lempos – tai naujos technologijos lempos, kurios soliariume leidžia saugiai degintis visiems, turintiems šviesesnę
bei jautresnę odą. Svarbu tai, kad po deginimosi oda neparausta, o
iškart įgauna sveiką, viliojantį, natūraliai rudą – šokoladinį, ilgai išliekantį įdegį.
Efektyvios ir saugios šokoladinio įdegio lempos, kurios pagal Nacionalinės visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijos specialistų
matavimus maksimaliai išnaudoja leistina energetinę apšvietą, atitinka visus Higienos normos reikalavimus.
Išbandykite saugų ir gražų įdegį.
NAUJOS ŠOKOLADINIO ĮDEGIO LEMPOS!
Jūsų patogumui – horizontalieji ir vertikalieji soliariumai
Jūsų laukiame: Žeimių g. 1, Jonava
Tel. 8 647 75702
Soliariumų studija - "Po Palmem”
Dirbame: I-V 10 - 19, VI – 10-16.

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

TEL. 8- 686 17897

KAPŲ TVARKYMAS

Lieja pamatus, stato karkasinius,
mūrinius namus.
Konsultuoja, sudaro
sąmatas NEMOKAMAI.
Renka grupę medžiagoms pirkti
(YPAČ GEROMIS
KAINOMIS).
Tel. 867575102

UAB „AUTORIDER“

NUOMOJA KELEIVINIUS
MIKROAUTOBUSUS
(16 - 23 vietų).
Tel.: 8-685 85985 8-656 24178,
info@autorider.lt
www.autorider.lt

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

Kliento pageidavimu pasiuvame
pagal pasirinktą modelį

romanetės,
širmos,
austrijietės,
lovatiesės

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

Reklama ir skelbimai
Tel.: 8-349 60015, 8-685 25658
info@joneda.lt

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

