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Demagogai ir revoliucionieriai
Edmundas Gedvila
Ir vėl maras „Beržų komplekse“, šį kartą afrikinis. Ir vėl sujudo, sukruto Jonavos valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkė-valstybinės veterinarijos inspektorė Daina Diana Šutovienė. Tik kur visi šios
tarnybos specialistai buvo anksčiau, nes, matyt, kad vis dėlto
būta pažeidimų. Bent taip žmonės sako. Tokia nelaimė kompleksą aplanko jau antrą kartą. 2011 metais buvo klasikinis.
Įdomu trečią kartą kokia maro
rūšis vėl pasirodys? Jei pirmasis kartas apsiėjo be visuomenės, visuomeninių organizacijų
susirūpinimo, tai šį kartą visus
papiktino utilizavimo problema.
Kalbos net nėra, kad yra didžiulis skirtumas, kur vežti tokį kiekį
kiaulių utilizuoti į Rietavą ar užkasti prie namų slenksčio. Be
abejo, antrasis variantas – ir patogu, ir pigu.
Mes, civilizuota bendruomenė, jau ir šunų kakiukus mokam ne tik surinkti, bet turim ir
kur išmesti, kad neterštų aplinkos ir gamtos. Pasirodo, Jonavoje veikia kiti įstatymai. Šimtus
tonų mėsos galima užkasti ir gyvenančių žmonių panosėje – ir
toks fokusas gamtos neteršia.
Eilinė dviprasmybė, eilinis rajono valdžios nusišalinimas nuo
klausimo sprendimo bei kontrolės. Tiesa, iš savivaldybės pusės buvo pasiųstas žmonėms
aiškintojas su įmantriu savo pareigybės pavadinimu – Civilinės mobilizacijos tarnybos vedėjas, sudėtingų operacijų centro koordinatorius Vytautas Kaminskas. Jau vien nuo pareigybės pavadinimo kūnas šiurpuliais turi nueiti, o ką jau čia kalbėti apie patį šio skyriaus darbą
(jeigu yra vedėjas, matyt, šioje
srityje pluša visas kolektyvas).
Tik štai rezultatai lygūs nuliui.

Tais senais laikais bent žinodavome, kad ištikus branduoliniam
karui (o kitoks jis ir nebus), reikia
kristi į griovį ir užsikloti balta paklode. Buvo labai juokinga, jeigu
negraudu. Buvo pildoma šūsnys popierių. Šiais laikais taip
pat egzistuoja šūsnys popierių,
bet į griovį gultis niekas neliepia.
Ištikus bet kokiam kataklizmui
žmonės turi pasikliauti savimi.
Šiuo atveju Jonavos gyventojus, nebūtinai tik tos vietovės, domina, kodėl kalnas kiaulių buvo palaidotas tiesiog po
slenksčiu ir svarbiausia – kokios
šio palaidojimo pasekmės. Niekas nepaaiškino ir ką sako Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1069/2009
2009 spalio 21 d. Nors, kai
mums neparanku, Europos Sąjungos priimti dokumentai pas
mus negalioja, kai paranku valdininkams, jie po nosimi mosikuoja Europos Sąjungos priimtais raštais. Tiesiog gudručiai
valdininkėliai ir jų valdžia. Galime traktuoti, kad patikėjimo teise (per rinkimus) mes suteikę
galimybę mums atstovauti priimant įvairius sprendimus asmenims, labiausiai mokantiems
karpyti juosteles, nuo scenos
pasveikinti bei retsykiais įteikti gėlytę, kasdieniniame, bent
mažiausiame nutikime, jie neria į krūmus. Taip ir šį kartą. Kur
meras, vicemeras, administracijos direktorius ir jo pavaduotoja? Kur jų žodis sunerimusiems
žmonėms, kur jų paaiškinimai,
dėl kokių priežasčių buvo užkasta masė gaišenos į žemę ir
kokios to gali būti pasekmės.
Tiesa, žmonės pasikvietė
Seimo narį Rimantą Sinkevičių,
bet pastarasis vietoj to, kad išsiaiškintų, kodėl buvo užkasta, o
ne sudeginta šimtai tonų kiaulių
gaišenos, besirūpinančius šiuo
klausimu išvadino (kaip rašė
vietinė spauda) demagogais,

UAB „REDO METALO DIRBTUVĖS“
atlieka šias paslaugas:
• metalo smėliavimas, gruntavimas, dažymas;
• žemės ūkio technikos restauravimas;
• automobilių kėbulų lopymas;
• įvairiausių metalo gaminių virinimas;
• įvairių metalo gaminių pjaustymas
CNC Plazma staklėmis;
• metalo tekinimas, frezavimas.
Mus rasite: Rukloje, Ruklio g. 6
Tel. 8 689 71212 www.metalodirbtuves.lt
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KARDINALŪS POKYČIAI
LIETUVOS VALSTIEČIŲ
IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS
JONAVOS SKYRIAUS
VIRŠŪNĖSE

Jonavos rajono savivaldybės merui
Eugenijui Sabučiui
Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui
Valdui Majauskui

Liepos 27-ąją įvyko Lietuvos valstiečių žaliųjų sąjungos Jonavos skyriaus
ataskaitinis-rinkiminis susirinkimas, kuriame kardinaliai pakeistas partijos vietinis
olimpas.
Nuo šiol partijos Jonavos
skyriaus vairas patikėtas buvusiam Jonavos r. savivaldybės tarybos nariui, ilgamečiam bendrapartiečiui, gerai Jonavoje žinomam gydytojui kardiologui Arvydui Gasiui. Pirmininkui talkins trys
pavaduotojai: verslininkė Jolanta Gedvilienė, buvęs Seimo narys, Antikorupcijos komisijos pirmininkas, ko gero,
geriausiai jonaviečiams pažįstamas kaip dainininkas,
inžinerinį išsilavinimą turintis
Ligitas Kernagis ir UAB „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų administravimo
skyriaus vedėjas Mindaugas
Stanišauskas.
Iki šiol Lietuvos valstiečių
ir žaliųjų sąjungos Jonavos
skyriui vadovavęs Bronislovas Liutkus ne tik neteko
skyriaus partijos vairo, bet
neišrinktas ir į partijos Jonavos skyriaus valdybą.

PAKLAUSIMAS
Dėl afrikinio kiaulių maro „Beržų komplekse“
Jonava
2017-07-24
Šių metų liepos 12 d. UAB „Beržų kompleksas“ priklausančioje kiaulių fermoje (Šilų kaimas, Jonavos r.) patvirtintas afrikinio kiaulių maro (AKM) židinys, paskelbta savivaldybės lygio ekstremalioji situacija. Šiuo metu vyksta nugaišintų apie 23
tūkst. kiaulių laidojimas ūkio teritorijoje.
Šilų seniūnijos ir aplinkinių kaimų ir miesto gyventojai sunerimę, kad bus užteršti giluminiai, gruntiniai vandenys, koks bus
poveikis aplinkai, be to, sudaro galimybę ligoms plisti.
Prieš šešerius metus taip pat buvo nustatytas kiaulių maras,
bet tuomet kiaulės buvo išvežtos ir sudegintos Rietavo sanitarijos įmonėje.
Pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr.
1069/2009 2009 m. spalio 21 d., kuriuo nustatomos žmonėms
vartoti neskirtų šalutinių gyvūninių produktų ir jų gaminių sveikumo taisykles nužudytų gyvūnų atliekos šalinamos kaip atliekos deginant.
Gyvename civilizuotame pasaulyje ir gyvulių lavonų surinkimas ir utilizavimas turi būti civilizuotas. Lietuvoje šiuo metu yra
moderni įmonė Rietave, kur utilizuojami kritę gyvuliai.
Prašome pateikti informaciją:
– dėl ekstremalios situacijos UAB „Beržų kompleksas“;
– ar pasirinktas kiaulių utilizavimo būdas tinkamas ir atitinka
teisės aktų reikalavimus;
– ar nesukels ekologinės katastrofos vietos ir Jonavos m.
gyventojams;
– koks nustatytas monitoringas.

BUS LAIKINAI
UŽDAROMA PERVAŽA

Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariai
Algimantas Dabašinskas,
Vytautas Venckūnas
revoliucionieriais ir tuo baigėsi
jo rūpestis.
Žmonės mąsto į priekį (valdininkai, matyt, gyvena šiandiena) ir jau susirūpinę, kur bus dedami „Zujų paukštyno“ paukščių
gripu susirgę paukščiai. Jie baiminasi, kad panašus atvejis gali
pasikartoti kaip „Beržų komplekse“. Be kita ko, vištų mėšlas stipriau dvokia. Bet juk ne po nosimi merui, Seimo nariui. O kas
tie žmonės jiems... Parėkaus,
pavargs ir nustos. Nustos net
domėtis. Užmirš, kad į juos nusivalė kojas, ištikus nelaimei ir
neaiškumams. Ir taip pastoviai.
O po kiek laiko būsimi kandidatai, galbūt ir šiandieniniai vadovai, prie parduotuvių lyg niekur
nieko pakabins savo gražias (ir
brangias) nuotraukas ir vėl ketverius metus „pagerbs“ mus

nuo scenos, pamatysime juos
komiksų pavidalu žurnaluose,
feisbuke ir pan.
Pastaruoju metu, nors pasikeitė merai, ne tik žmonėms, bet
ir savo bendradarbiams, seniūnaičiams, seniūnams, Tarybos
nariams sprendžiant problemas
– nulis dėmesio.
O šiuo atveju du Tarybos
nariai pasielgė nederamai, tikri demagogai pagal R. Sinkevičių, nes parašė rajono merui
Eugenijui Sabučiui paklausimą
„Dėl afrikinio kiaulių maro „Beržų komplekse“. Atsakymo taip ir
nesulaukė nei Tarybos posėdžio
metu, nei po jo.
Paklausimą viešiname, kad
jūs, kaip rinkėjai, žinotumėte,
jog dar vienas kitas Tarybos narys, vykstančiais įvykiais Jonavoje, ir domisi, ir nori spręsti.

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

SKAMBUČIŲ CENTRUI
Reikalingi (-os)
OPERATORIAI (-ĖS)
Reikalavimai: kompiuterinis
raštingumas,
komunikabilumas,
greita orientacija, malonus
bendravimas su klientais
(slenkantis darbo grafikas).
Tel. 8 624 33332.

TIRAŽAS 14

000 egz.

AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“ informuoja,
kad dėl geležinkelio pervažos
remonto (asfaltavimas) Šilų
sen., Jonavos r., Lakštingalų
g. esanti geležinkelio14+750
km pervaža autotransporto
eismui bus uždaryta nuo rugpjūčio 16 d. 7 val. iki rugpjūčio 18 d. 16 val.
Autotransporto eismas
bus nukreiptas aplinkiniais
keliais.

Statome namus.
Dengiame stogus.

Šiltiname namus vata.
Atliekame ir kitus įvairius
statybos darbus.

Tel. 8 656 42293

REIKALINGA BARMENAS (-Ė)
- PADAVĖJAS (-A).
Tel. 8 600 29087.
Reikalinga
KIRPĖJAI (-OS).
Tel. 8 680 71048.
REIKALINGA
VIRĖJAS (-A), VIRĖJO
(-OS) PADĖJĖJAS (-A).
Tel. 8 672 65453.

„Jonavos garsas“ išeis 2017 m.
rugsėjo 8 d. (Reklama priimama
iki rugsėjo 5 d. 16 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Mėgstam griauti, o ne kurti ir statyti
Edmundas Gedvila
Dabar nemadinga naudotis
liaudies išmintimi, kartų patirtimi, bet vis tiek prisiminkime, kad
šimtmečiais kaupta žmonijos išmintis tiksliai atspindi dabartį ir posakis, jog žuvis pūva nuo
galvos – kaip niekad aktualus.
Mūsų valstybės istorijos liudininkas, mūsų sostinės pasididžiavimas – Gedimino kalnas ir ant
jo stovinti pilis – katastrofinės
būklės. Prastovėjusi šimtmečius, mačiusi karus, marus, okupantus ir vėl sulaukusi, kad jos
bokšte suplevėsuotų lietuviška
vėliava, šiandien griūva. Kodėl?
Kodėl gražiausias Lietuvos fontanas išardytas, baseinas užverstas žemėmis, o jo griaučiai
uždengti tentu? Nusiaubti Profsąjungų rūmai, sunaikintas Žalgirio stadionas. Kodėl Jonavoje
užmirštas pramonės parko projektas, kodėl pagal investicijų
pritraukimą mes velkamės uodegoje? Galima vardinti ir vardinti. Nors pinigai iš Europos
Sąjungos plaukia maišais, bet
valstybė ir savivaldybės iki ausų
skolose (pastaraisiais metais ir
Jonavos savivaldybė paskendo skolose). Žmonės, paskelbę
evakuaciją, nenuilstamai palieka šalį. Nei jaunimas, nei senimas nemato perspektyvos, nuleidę rankas, nenori nei galvoti,
nei dirbti. O po kiekvienų eksperimentų per rinkimus, vis tikėdamiesi šviesesnių dienų, kaskart
išvysta tik menkiau mąstančius
reformatorius, kurie neša valstybei ir jos žmonėms nestabilumo
jausmą. Patirtis, sugebėjimai ir
mokslas paniekinti, šios dienos
šūkis – aš taip galvoju ir taip turi
būti. Pagal tą šūkį jau trečias dešimtmetis permainos (reformos)
vykdomos nepaliekant ramybėje nei darželinuko, nei pensininko. Pastoviai grasinama karo
grėsme. Čia bijo gyventi net pabėgėliai. Sudaromos puikios sąlygos turtėti išrinktųjų kastai ir
skursti tūkstančiams žmonių.
Pagrindu Seime, ministerijose
priimtas ne sugebėjimo dirbti rodiklis, o sugebėjimas prisitaikyti, būti paklusniam, kas žlugdo
žmogaus orumą ir asmenybę.
Masiškai egzistuoja protekcionizmas, bendrapartiečių, giminių, pažįstamų sodinimas į darbo vietas, kartais visiškai bukų,
nekalbant apie kompetenciją.
To išdava: darbo imitacija, neapgalvotų, galima sakyti, kvailų
sprendimų priėmimas. Kvailys
niekada nepriims į darbą protingesnio. Ir vis mes stebimės, kur
mes judame.
Paimkime, kad ir Jonavoje pastaruoju metu vykstančius
procesus. Mindaugo Sinkevičiaus šou pasirodymai sugebėjo įtikinti rinkėjus, ir rajoną valdo paklusnių vadui socialdemokratų dauguma. Tai leidžia priimti bet kokius sprendimus ir ką
aiškiai pademonstravo dabartinis meras Eugenijus Sabutis liepos 27-ąją vykusiame paskutiniame prieš vasaros atostogas
Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdyje svarstant 4 klausimą „Dėl sutikimo reorganizuoti
Jonavos krašto muziejų ir savivaldybės teatrą prijungiant prie
Jonavos rajono kultūros centro“.
Kam bet koks valstybės
priešas, okupantas kirsdavo
galvas? Inteligentijai, kultūros
puoselėtojams, tautos kalbai,
rašytojams, anksčiau, kai turė-

jo tautoje autoritetą, kunigams.
Šviesuomenei. Tikrai, o ne tariamai. Štai ką išgirdau dirbdamas laikinuoju Kultūros centro
direktoriumi iš tuomečio mero
M. Sinkevičiaus, kuris, kalbėdamas apie rajono kultūros puoselėjimą, pareiškė, kad seniūnijose kultūros centrų (filialų)
nereikia. Juos reikia uždaryti,
o prireikus nuvažiuoti ir pakoncertuoti. Tai mane papiktino. Iš
tuometinio vicemero, kultūros
kuratoriaus E. Sabučio išgirdau
nuomonę, kad būtina sujungti Kultūros centrą su Savivaldybės teatru. Šį jo pasakymą-nurodymą ignoravau, nes, mano
manymu, tai sužlugdytų teatro
veiklą, sustabdytų jo galimybę
gauti paramą iš teatro gerbėjų,
sustabdytų jo ryžtą tapti profesionaliu teatru, nurašytų visus
anksčiau pasiektus laimėjimus
ir svarbiausia – atimtų galimybę savarankiškai spręsti ir projektuoti savo ateitį. Apie Jonavos krašto muziejaus, Viešosios bibliotekos prijungimą prie
Kultūros centro išgirdau vėliau,
kai jau mero E. Sabučio potvarkiu buvo sudaryta „tikrų kultūros gerbėjų, žinovų ir meno entuziastų“ darbo grupė (Bronislovas Liutkus (rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga),
Artūras Neimontas (rajono savivaldybės tarybos narys, socialdemokratas), Alfonsas Meškauskas (rajono savivaldybės
tarybos narys, socialdemokratas), Vijolė Šadauskienė (administracijos direktoriaus pavaduotoja, socialdemokratė), Danutė Petronienė (Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja), Vytautas Žebrauskas (Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas, socialdemokratas), kurios
pirmininkė – rajono savivaldybės tarybos narė, socialdemokratė Birutė Gailienė.
Žinoma, prieš tai reikėjo Kultūros centro direktoriaus, kuris,
kaip priimta, turi būti valdančiosios partijos narys ir visiškai pagal patirtį ir mentalitetą atitikti
rajono mero E. Sabučio ir jo patrono patirtį ir mentalitetą. Taigi
numatytoms reformoms vykdyti, matyt, labai tiko Sergejus Jefimenka, turintis kūno kultūros
mokytojo-sportinių šokių trenerio specialybę (apie jo mokytojavimą bei „Bonus“ vaikų treniravimą puikiai visi žino). Kultūros veiklos „entuziastas“ nesunkiai laimėjo konkursą (apie
konkursų laimėtojus juokinga
net kalbėti) ir pradėjo veiklą.
Pirmiausia buvo pažeminta ilgametė kultūros ir meno specialistė, Jonavą ir Lietuvą reprezentuojančio folkloro kolektyvo
„Laduta“ meno vadovė Elena
Živaitienė. Jos patyrimas, atsidavimas menui – nepakartojamas aukso grynuolis – galėjo
būti pavyzdys jaunesnei kartai.
Deja. Sustojo kultūrinė veikla
Bukonių kultūros centre. Be vadovo liko ir Liepių kultūros centras (nors ten dar gal juridiškai
figūruoja Aristinas). Dar anksčiau buvo sukurtas Batėgalos
daugiafunkcis centras. Paklausus tuometinio vicemero E. Sabučio, ką veikia kultūros srityje
Batėgalos kultūros centro specialistė, gavau atsakymą, kad
jis (E. Sabutis) važiavo tris kartus ir durys buvo uždarytos. Paskutiniai renginiai, vykdomi Jonavos kultūros centro, tapo šou

pasirodymais (ryškiausias to
pavyzdys Joninės). Jeigu anksčiau Jonavos kultūros centras
buvo suaugęs su klubu „Homo
ludens“, tai šiuo metu ir su klubu „Bonus“. Tai tokia, manyčiau, kultūros ir meno žlugdymo pradžia.
Mano anksčiau paminėtas
sujungimas sulaukė pasipriešinimo. Jonavos r. savivaldybės
viešosios bibliotekos kolektyvas, palaikytas įtampoje ir netikrumo atmosferoje, į mero E.
Sabučio sudarytą „profesionalų“ darbo grupės „klausimyną“
nepapuolė. Argumentuotą pasipriešinimą parodė Jonavos rajono savivaldybės teatro direktorė Regina Kestenienė, Jonavos krašto muziejaus direktorė
Daiva Petrikėnienė pasiūlė reformuoti muziejų sumažinant
etatus, tarp kitko, ne direktorė
juos išpūtė, o valdžia, įdarbindama vis naujus ir naujus žmones, kaip pavyzdžiui, dabartinio vicemero Erlando Andrejevo motiną. Nors Jonavos r. savivaldybės teatro administracijos kolektyvas mažas, bet ir
jį meras taip pat sugebėjo padidinti vienu etatu, žinoma, ne
specialistu.
Etatai, biudžeto lėšų taupymas (taupymas svarbiausia kultūros sąskaita), pastatų priežiūra, labiau suaktyvinta kultūrinė, muziejinė veikla ir t. t., pasak darbo grupės pirmininkės ir
„specialistės“ šioje srityje Birutės Gailienės, daugelio manymu, tai tik žodžių rinkinys, nes
šiuo metu veikiančios įstaigos ir
turi tuo darbu užsiimti.
Mano, kitų nuomonė gali būti
grynai subjektyvi, bet mes paskaitykim, ką rašo specialistai.
Jonavos rajono savivaldybės merui
Eugenijui Sabučiui
DĖL JONAVOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TEATRO
Nuo pat Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos (LMTS) įsikūrimo
1991 m. Jonavos rajono savivaldybės teatras tapo vienu aktyviausių ir efektyviai veiklą vystančių narių. 1993 m. LMTS priėmus į pasaulinę mėgėjų teatro
asociaciją (AITA/IATA) tikruoju nariu ir jai suteikus Nacionalinio centro statusą, Jonavos rajono savivaldybės teatro veikla
tapo itin pastebima tarptautiniu
lygiu: dalyvauta per 20 tarptautinių festivalių užsienyje nuo Lenkijos iki JAV, per 60 tarptautinių
festivalių Lietuvoje, per 150 respublikinių mėgėjų teatrų festivalių.
Jonavos rajono savivaldybės
teatro režisierių statyti spektakliai kasmet tampa Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų teatrų apžiūros-šventės „Atspindžiai“ bei
Lietuvos vaikų ir jaunimo teatrų
apžiūros-šventės „Šimtakojis“
laureatais ir diplomantais. Šalies ir tarptautiniu mastu itin vertinami jonaviečių vykdomi projektai: analogų Lietuvoje neturintis neįgaliųjų ir socialinės atskirties grupių integracijai skirtas „Lygybės medis“, šiemet vykęs jau 10-ąjį kartą; tarptautinis
mėgėjų teatro forumas „Aidas“,
organizuojamas jau 13-ąjį kartą
ir išsiskiriantis ne tik pasauline
rodomų spektaklių geografija,
bet ir plačia edukacine, lavinamąja veikla kūrybinių dirbtuvių,

laboratorijų, seminarų, paskaitų ir refleksijų forma; nuo 2008
m. organizuojamas tarptautinis
vaikų ir jaunimo teatrų festivalis
„DEK“, suburiantis į Jonavą kūrybingą jaunimą.
Aktyvi socialinė ir kūrybinė
Jonavos rajono savivaldybės
teatro veikla, jo pastangos burti vietos bendruomenę, stiprinti teatro mėgėjų pozicijas nuolat įvertinama Lietuvos nacionalinio kultūros centro organizuojamose šventėse „Tegyvuoja teatras“, įvairiais apdovanojimais
ir nominacijomis. Vis stiprėjantis bendradarbiavimas su Klaipėdos universiteto Menų akademija, VDU studentais ir teatrologais, teatro veiklos pagrindu rašomi diplominiai ir magistro darbai įrodo Jonavos rajono savivaldybės įdirbio ir indėlio į Lietuvos kultūros formavimą svarbą.
Įstaigos, kurios veikla 2007
m. tapus atskira biudžetine organizacija, likvidavimas ar reorganizavimas taptų didžiule netektimi šalies kultūriniam gyvenimui, sukurtų beprecedentį pajėgios ir perspektyvios įstaigos
sunaikinimo atvejį. Atsižvelgiant
į ypatingus kolektyvo nuopelnus, kviečiu Jus unikalų ir kūrybingą Jonavos savivaldybės teatrą išsaugoti Lietuvos kultūrai.
Pagarbiai,
Pasaulinės mėgėjų teatrų
asociacijos AITA/IATA
Lietuvos nacionalinio centro tarptautinių ryšių vadovė,
Klaipėdos
universiteto
Menų akademijos Teatro katedros vedėja doc. dr. Danutė
Vaigauskaitė
Lietuvos nacionalinio kultūros centro atostogaujantis vadovas pasipiktino pasiekusia žinia apie numatomą Jonavos rajono savivaldybės teatro reorganizavimą ir įpareigojo atitinkamą
raštą E. Sabučiui parengti šio
centro Teatro poskyrio vadovę
Ireną Maciulevičienę, jau daug
metų dirbančią įstaigos Teatro
poskyryje, kuris kuruoja šalies
mėgėjų teatrus.
Jonavos rajono savivaldybės merui
Eugenijui Sabučiui
DĖL JONAVOS RAJONO
SAVIVALDYBĖS TEATRO REORGANIZAVIMO
Jonavos rajono savivaldybės teatras – vienas ryškiausių
Lietuvos mėgėjų teatrų, gerai žinomas šalyje ir užsienyje. Oficialus savivaldybės teatro statusas suteiktas 1994 m., direktore
paskiriama Regina Kestenienė.
Nuo 1995 m. kartu su meno vadovu Jonu Andriulevičiumi režisiere dirba Živilė Dimšaitė - Martinaitienė, 2006 m. įsteigusi savivaldybės teatro Jaunimo studiją. 2014 m. Dainų šventės Teatro dienoje „Dyvų dyvai“ puikiai
pasirodė ir jaunimas, ir suaugusieji. Teatre sukurta per 50 spektaklių. Ypatingą vietą repertuare
užima kraštiečių dramaturgų kūryba: P. Vaičiūno „Prisikėlimas“,
R. Samulevičiaus „Laukimas“,
„Lokys“, „Nenusimink, Tomai“,
V. Juknelio „Kakalynė“. 1999 m.
Jonavos rajono savivaldybės teatras ir režisierius Jonas Andriulevičius buvo pripažinti „Geriausiu suaugusiųjų mėgėjų teatru ir

vadovu“ ir pirmieji šalyje pelnė
„Aukso paukštę“. Atsižvelgiant
į aukštą spektaklių meninį lygį,
aktyvią kūrybinę organizacinę
veiklą, atstovavimą Lietuvai užsienyje, teatrui suteikta I (aukščiausia) kategorija. 2009 m. Jonas Andriulevičius išrinktas Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos
prezidentu ir sėkmingai vadovauja jai iki šiol. Teatras rengia
dramaturgo Raimundo Samulevičiaus atminimui skirtą tarptautinį mėgėjų teatrų forumą „Aidas“, kuris yra įtrauktas į Lietuvoje rengiamų tęstinių prioritetinių mėgėjų meno 2018-2021
metų renginių sąrašą. Kultūros
ministerijai patvirtinus šį sąrašą,
prioritetiniai renginiai bus dalinai
finansuojami Lietuvos kultūros
tarybos.
Jonavos rajono savivaldybės
teatro reorganizacija, prijungiant
teatrą prie kultūros centro, kelia
didžiulį susirūpinimą dėl teatro
ateities ir būsimo statuso. Maloniai prašome išsaugoti Jonavos
rajono savivaldybės teatrą, kuris
ne tik garsina Jūsų rajoną šalyje
ir mūsų šalį užsienyje.
Pagarbiai
Irena Maciulevičienė
Lietuvos nacionalinio kultūros centro Teatro poskyrio
vadovė
Kadangi buvau vienas iš iniciatorių organizuoti Savivaldybės teatrą (iš pradžių Kultūros centro sudėtyje, vėliau teatras vaikiškas kelnaites išaugo ir tapo savarankišku), praradęs žadą nuo tokių reformų
kreipiausi į mūsų rajone išrinktą Seimo narį Rimantą Sinkevičių, argumentuodamas kreipimąsi Kultūros centro direktoriaus „sugebėjimų“ įvertinimu
bei Savivaldybės teatro pasiekimais ir prielaidomis, kaip tie
pasiekimai buvo pasiekti. Seimo nariui papildomą informaciją bei dokumentų kopijas įteikė
ir Savivaldybės teatro direktorė Regina Kestenienė. Taip pat
akcentuodamas Krašto muziejaus, kurio ištakos neatskiriamai suaugusios su kultūros klubo „Taurosta“ veikla, Atgimimu
ir Sąjūdžiu mūsų rajone, šiandieninę svarbą Jonavos krašto istorinei atminčiai ir kultūrai,
vien kokį tautinės tapatybės užtaisą turi čia nuolat organizuojama etnokultūrinė edukacija ir
t. t., ir pan.
Panaikinti šių, daugiau kaip
po 30 metų, savo kelią nuėjusių
kultūros židinių savo brandumu
ir darbais pasiektą juridinį savarankiškumą ir vėl nublokšti į
nulinį tašką, paversti tarsi būreliais įstaigos, kurios dabartinio vadovo pozicija gana kompromituojanti patį Kultūros centrą. Tai būtų galima įvardinti dar
viena istorine klaida. Mūsų Seimo nario pozicija šiuo klausimu
atsispindėjo basavimo metu. Jo
padėjėja-sekretorė Birutė Gailienė ne tik balsavo už sujungimą, bet net ir kalbą išdrožė ragindama kitus taip pat balsuoti.
Kaip ten bebūtų, bet sprendžiamąjį balsą turi Jonavos rajono savivaldybės taryba. Buvo
išsiųsta papildoma medžiaga
visiems tarybos nariams (išskyrus iniciatorius), kadangi svarūs argumentai nuo Tarybos
narių buvo slepiami. Prieš bendrą frakcijos pasitarimą Tarybos nariai – Andrejus Štomber-
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gas, Vytautas Venckūnas, Algimantas Dabašinskas, Bronislovas Liutkus, Juozas Jokimas –
įteikė merui E. Sabučiui argumentuotą pareiškimą.
Jonavos rajono savivaldybės merui Eugenijui Sabučiui
Jonavos rajono savivaldybės tarybai

niojojo brolio – socialdemokratų – bei žaisti jų padiktuotus žaidimus.
Laikom pareiga supažindinti su Tarybos narių pasisakymų
turiniu.

PAREIŠKIMAS
Jonava
2017-07-24
JUNGTINĖS FRAKCIJOS
POZICIJA DĖL 28 SAVIVALDYBĖS POSĖDŽIO 4 KLAUSIMO „DĖL SUTIKIMO REORGANIZUOTI JONAVOS KRAŠTO
MUZIEJŲ IR SAVIVALDYBĖS
TEATRĄ PRIJUNGIANT PRIE
JONAVOS RAJONO KULTŪROS CENTRO“
Išsami teikiamų dokumentų
analizė minėtu svarstomu klausimu parodė, kad:
1. Išankstinis priimtas politinis sprendimas, neturint ekonominės, finansinės, teigiamųneigiamų padarinių visuomenei
analizės, yra rizikingas dėl galimai neigiamų padarinių visuomenei.
2. Darbo grupės išvadose
nepagrįstai pateikiamos kontrolieriaus tarnybos audito išvados
kaip bendras negatyvas. Dalis
audito pastabų yra įgyvendinta
arba vykdoma pagal nustatytą ir
suderintą grafiką.
3. Darbo grupė nenagrinėjo kitų organizacinių priemonių
Krašto muziejaus ir Savivaldybės teatro veiklai pagerinti, nes
tokio uždavinio neturėjo. Susidaro nuomonė, kad darbo grupės išvados buvo orientuotos į
išankstinio sprendimo pateisinimą.
4. Neatsižvelgta į abiejų „prijungiamų“ įstaigų išvystymo
iki pageidautino profesinio lygmens vizijos ir lėšų poreikio
įgyvendinimui.
5. Pagal savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos išvadas
dėl finansinio audito rezultatų
(2017-04-24 Nr.5K-04) Jonavos
kultūros centras turi pakankamai šalintinų finansinės veiklos
pažeidimų.
6. Meno, kultūros komisija,
koordinuojanti kultūrinį gyvenimą rajone, nesvarstė šio klausimo ir nepateikė išvadų.
Siūlome:
Grąžinti darbo grupei klausimą nagrinėti iš naujo, pasitelkiant specialistus. Išnagrinėti visapusiškai visų trijų įstaigų veiklą ir pateikti pasiūlymus, priemones, mažinančias jų valdymo išlaidas – t. y. įstaigų valdymo struktūras, etatus, finansinių lėšų racionalų panaudojimą,
įgyvendinant projektus, kurie
numatyti strateginiame plėtros
plano programoje 2017-2019 m.
pagal p. 3.2.2, turint tikslą optimizuoti kultūros įstaigų tinklą,
stiprinant materialinę bazę, pagerinti kultūrinę veiklą rajone.
Jonavos r. savivaldybės
Jungtinė frakcija
Seniūnas J. Jokimas. Nariai:
A. Dabašinskas, B. Liutkus, A.
Štombergas, V. Venckūnas
Maloniai nustebino, kad dalis
rajono savivaldybės tarybos narių lyg ir pabudo iš letargo miego, gal prisiminė, kad priklauso
kitoms partijoms, o gal atsibodo
neargumentuotai klausyti vyre-

Alina Batulevičienė (Darbo
partija):
Šiandieną mes priimam nedažną sprendimą mūsų savivaldybėje dėl įstaigų sujungimo,
kuris iš esmės reiškia tam tikrą
viešojo sektoriaus optimizavimą. Pati idėja gal nebloga dėl
to, kad lyg ir sutaupom, lyg ir nedubliuojam funkcijų, bet viena,
kas yra aišku, kyla daug klausimų, kaip iš tikrųjų viskas bus
įgyvendinama. Teisės skyriaus
vedėjas išsakė argumentą, kad
mums svarbu pirmiausia – politinis sprendimas. Bet labai sudėtinga priimti politinį sprendimą, kai nežinai sąlygų. Lyg prašytum banko paskolos, nežinodamas, kokia bus palūkanų norma.
Darbo grupės išvadose vadovaujamasi audito išvadomis,
kurios šiandien įvykdytos. Mes,
siekdami įstaigų kokybės ir
efektyvumo, reikalaudami rezultatų, pirmiausia turime sudaryti galimybes įgyvendinti tuos keliamus tikslus, o ne iškart griebtis sujungimo. Šiandien akivaizdu, kad galime pasiekti tų rezultatų, kurių siekiam sujungdami,
nedarydami to sujungimo ir nekeldami papildomo streso darbuotojams, neeikvodami ir savo
žmogiškųjų išteklių toms ilgoms
diskusijoms, kurios vargina ir
darbo grupę, ir kitus darbuotojus.
Šiandien mūsų rajone gyvena 42 tūkst. gyventojų. Skaičius
nuolatos mažėja, todėl mes būsime priversti grįžti ir grįžti prie
įvairių mažinimo procesų, prie
biudžeto išlaidų mažinimo.
Todėl labai svarbu pasižiūrėti į tokius procesus šiek tiek platesniu – strateginiu požiūriu. O
ne taip, kad tiesiog sugalvojome šiandien – ir sujunkime. Todėl negalime palaikyti skubotų
sprendimų, kurie nėra iki galo išdiskutuoti, nėra iki galo parengti planai ir padaryti namų darbai.
Mes, kaip liberalų frakcijos atstovai, siūlome sugrąžinti
šį klausimą išdiskutuoti, kad žinotume už ką mes balsuojam ir
kas bus daroma su šiomis įstaigomis.

Algimantas Dabašinskas
(Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai):
Man taip pat kelia didelį nerimą, kodėl toks skubotas sprendimas, kodėl taip skubiai buvo
sudaryta darbo grupė? Mes gi
vos prieš mėnesį patvirtinom
visų šių įstaigų – tiek Kultūros
centro, tiek Krašto muziejaus,
tiek Savivaldybės teatro – veiklos ataskaitas. Išanalizavom.

Didelių pastabų šitų įstaigų darbui neturėjom. Dabar – parengtas projektas reorganizuoti šias
įstaigas.
Aš suprantu, kad stambinimas kartais ir turi privalumų, bet
šiuo atveju, manau, tokia centralizacija, perimanti visas šias
tris įstaigas į vienas rankas, kai
Kultūros centro vadovas taip neseniai paskirtas, manau, paskubinta. Tuo labiau, kad reikia atsižvelgti ir į tas funkcijas, kurias
šios įstaigos atlieka. Krašto muziejaus visiškai kita veikla. Kultūros centro taip pat veikla stipriai skiriasi. Ar tikslinga pavesti vienam Kultūros centro vadovui spręsti šitas gan sudėtingas
problemas?
Aš irgi siūlyčiau, kad reikėtų grąžinti šitą sprendimo projektą ir pačioms įstaigoms palikti
spręsti etatų klausimus.

Vytautas Venckūnas
(Tėvynės sąjunga – Lietuvos
krikščionys demokratai):
Visų pirma, mes neišryškinom tos problemos ir vizijos,
apie kurią dabar kalbam. Reikia
pasakyti labai aiškiai, visiems
tiesiai, kad šiandien savivaldos
struktūroje nėra tokio skyriaus,
kuris koordinuotų visą kultūrinį darbą Jonavos rajone. Kituose rajonuose yra Kultūros skyriai ir jie valdo visą kultūrinę veiklą. Šiandien mes turim (Švietimo, kultūros ir sporto skyriuje)
vieną vadybininką kultūrinei veiklai, kuris užkrautas statistinėmis ataskaitomis ir t.t. Privalome
šiandien pasakyti, kad turime tik
Švietimo skyrių. Turime pasakyti šiandien ir tai, jeigu norime
kokio nors darinio, kad visą kultūrinę veiklą, visą atsakomybę
mes deleguojam Kultūros centrui, tam reikia atlikti tokius organizacinius pertvarkymus. Tada
aš suprasčiau, kad mes kuriam
kažkokį naują darinį, kuris duos
kažkokią si energiją kultūriniam
gyvenimui visame rajone.
Man visiškai nepatiko, kai paaiškino, jog nusižiūrėta nuo Vilkaviškio. Aš sakiau, kad tai yra
blusa ant Jonavos kailio. Nereikia lyginti. Mes esam 9 miestas
respublikoje ir vienas stambiausių rajonų, kuris sukoncentruotas mieste. Tai čia yra, sakykim,
ta terpė, į kurią turim atsiremti. Mechaninis sujungimas dviejų įstaigų sumažinant etatų skaičių – ir iš to mes gaunam kažkokį ekonominį efektą, iš darbo
užmokesčio? Nežinau, paklauskit Meškausko, jis pasakys: „Kitais metais nebus to jūsų fondo“.
Ir viso gero.
Kitas dalykas. Šiandien ta
ekonomika, apie kurią kalbam,
sumažėjo nuo pradinio sakymo
– 80 – 100 tūkst. eurų iki, na,
sakysim, 50 plius 20 tūkstančių,
70 tūkst. eurų. Tai pasako, kad
toje pažymoje, juristo pasirašytoje, visiškai ne ekonominė kalba, kad tai visiškai niekinis dokumentas. Ir aš prašyčiau, kolegos, į tą dokumentą net nežiūrėti. Tuščias dalykas. Ką noriu pasakyti? Jeigu Krašto muziejaus
direktorė pateikia optimizavimo
projektą ir rašo, kad vykdytų optimizuotą veiklą ir ją vystytų, reikalinga 9,5 etato. Tai mes šian-

dien toje pažymoje, niekinėje,
matom sumažinta nuo 13 iki 6,5
etato. Tai ką mes turime? Turime tik 7 etatus muziejuje.
Niekaip aš nesusigaudau. Ir,
būtent, dėl tos ekonomikos, kai
mes šiemet per Jonines išleidom į dangų apie 50 tūkst. eurų
vandens fiestai – gražu, bet tiek
pat ir sutaupėm. Va, prašau,
jums – ekonomika visa. Aš noriu
pasakyti ne tai, kad nereikėjo to
daryti, tai yra tokia niekinė dalis,
apie kurią materializuotai nereikia net kalbėti.
Kalbėkime apie kultūrinę veiklą, kurią šiandien reikalinga stimuliuoti Jonavoje. Su sportu yra
tvarkoje. Padaryta viskas gerai.
O su kultūriniu gyvenimu – nėra
nieko. Ir jeigu mes padarysime
tiktai mechaninį darinį, nieko ir
nebus.
Noriu dar vieną dalyką pasakyti: mes labai džiaugiamės Jonavoje, kada nutiesiam šaligatvį, gatvę ir t.t.. Net iš džiaugsmo šokinėjam, kada iš šalies
mus pagiria. Be paklauskit iš šalies, ką jūs nuveikėte kultūriniame gyvenime? Jei darom sujungimą, tai mažinam to kultūrinio
gyvenimo kristalizaciją. Kultūra – tai ir yra daug kristalizacijos centrų, kurie jungia visą visuomenę, bendruomenę. Šiandien to nėra.
Prie visos pagarbos, tikrai
norėčiau pokyčių kultūriniame
gyvenime, kultūrinėje veikloje,
bet tą su tuo jungti, aš nematau
jokio argumento. Sakau, jeigu
nėra vizijos – jos nėra ir nebus.
Jei vizija atsiremia į 70 tūkst.
eurų, tai pereikim su kepure per
Jonavą, surinkim, atiduokim tam
iniciatoriui, tegul jis gyvena. Palikim tuos žmones ramybėje ir
pareikalaukim iš jų atsakomybės ir veiklos.
Ačiū.

Andrejus Štombergas
(Lietuvos valstiečių ir žaliųjų
sąjunga):
Dėl ateities. Ar nereikėtų
prieš reorganizuojant žinoti tikslus: koks tas muziejus turi būti?
Koks teatras? Kultūros centras?
Prieš reorganizuojant pirma
tie dalykai turėtų būti apšnekėti,
sustrateguota ir pasakyta. Ar ne
taip turėtų būti? O jūs nuo kito
galo: panaikinsim, prijungsim ir
t.t. Ar čia yra reorganizacija ar
paprasčiausia – noras „patvarkyti“? Ir viskas.
Aš nesuprantu, kaip aš turiu
balsuoti, jei nežinau tikslių darbų ir kas ten bus? Man labai rūpi
ir Teatras, ir Muziejus, ir kartu –
Kultūros centras.

Remigijus Osauskas
(Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis):
Pirmiausia noriu padėkoti
ir dar kartą atkreipti kolegų dėmesį į Vytauto Venckūno pasisakymą, kuriame iš tikrųjų nu-

skambėjo visi argumentai, kodėl
ši reorganizacija nėra teisingas
žingsnis. Belieka man pridėti tik
keletą konkrečių faktų.
Pirma, apie skaičius. Nors
dabar, kaip suprantu, jie nueina į antraplanį reikalą. Nuo 100
tūkst. prieš kelias dienas gautame laiške Tarybos nariams
ši suma sumažėjo iki 70 tūkst.
eurų. Kas leidžia sutaupyti 70
tūkst. eurų? Tai 6,5 etato – suskaičiuojam tik 4. Bent jau, kai
teikiat Tarybos nariams tokį dokumentą, pasikalbėkit su įstaigų
direktoriais, jie tikrai pasakys,
kad pusė etatų ten yra įvardinta
kaip pareigybės. Tie 4 etatai yra
ta dalis, kur pati muziejaus direktorė siūlo reorganizuoti. Jeigu mes kalbam apie pinigus, iš
tiesų tas efektas bus pasiektas
nedarant šio daugiafunkcio centro.
Antra. Kita tema, kuri buvo
paliesta. Tai veiklos efektyvinimas. Sakot, čia didžiausias dėmesys turėtų būti. Bet, kolegos,
argi to žmogaus, kuris nesilanko nei muziejaus renginiuose,
nei teatre, argumentas – kad
Muziejus miręs, Teatras miręs,
yra argumentas? Netgi šiandieną nėra Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus vedėjo. To žmogaus, kuris galėtų atsakyti ir nusakyti visa tai, kaip jis mato kultūros ir švietimo politiką rajone,
kokie turėtų būti žingsniai, nėra.
Nuomonės apie tai, ką blogai
daro Teatras arba kokia šiandieninio Muziejaus veikla netenkina, nėra iš Švietimo, kultūros ir
sporto skyriaus. Nėra iš Kultūros tarybos jokios išvados dėl
šitos veiklos. Ir žinot, kada komitete paklausiau būsimojo šių
trijų įstaigų, kaip sakau, daugiafunkcio centro, vadovo, kada
paskutinį kartą jis lankėsi Krašto muziejaus renginyje ar Teatro spektaklį žiūrėjo, atsakymas buvo, kad per pastaruosius
3 mėnesius nesilankė. Tai tada
sakau: „Per paskutinius 12 mėnesių prisiminkit“. Ir tai nepasakė. Tai kokias mes norime matyti šito naujojo Kultūros centro
veiklas, jeigu vadovas net nesilanko renginiuose?
Taigi, kolegos, gerbdamas
merą, humanitarinio išsilavinimo žmogus, manau, kad ir darbo grupės vadovė Birutė yra
šios srities atstovė, tikrai netikiu, kad jie lengva ranka gali pritarti tokiam sprendimui – jūs pasakykit, kas stovi už šio sprendimo? Kokie tikrieji argumentai
yra šios reorganizacijos? Nes
nei pinigai, nei veikos efektyvinimas. Jūsų argumentai neįtikina niekuo.

Kęstutis Macionis (Lietuvos
Respublikos liberalų sąjūdis):
Kas man kliūva? Kaip ir kitiems kolegoms, tą patį deklaravau ir komiteto posėdyje. Mes
šiandien turim priimti politinį
sprendimą, kad galėtų būti žengiami tolimesni žingsniai – kitame Tarybos posėdyje jau tvirtintume sąlygas.
Bet ar būtų verslo sfera, ar
tame pačiame politiniame gyvenime nepasirašomos koali-

Nukelta į 7 psl.
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Dabar pats metas apsipirkti mokyklai
Beliko vos mėnuo iki mokyklos. Daugelis moksleivių ir tėvų jau ima galvoti apie pirkinius naujam mokslo sezonui. Ir išties – dabar pats metas apsilankyti prekybos vietose ir ramiai apsipirkti mokslo metams, nes paskutinėmis rugpjūčio dienomis laukia grūstys ir beprotiškas lėkimas.

IŠVENGSITE SPŪSČIŲ IR
SKUBĖJIMO
Prieš keletą metų atlikta mokinių
tėvų apklausa parodė, kad dauguma jų
– daugiau nei 70 proc. – mokyklines prekes perka paskutinėmis rugpjūčio dienomis. Deja, pasak prekybininkų, situacija
iki dabar mažai pasikeitė – didžiausias
pirkėjų antplūdis jaučiamas būtent tomis
dienomis.
„Pačiomis paskutinėmis rugpjūčio ir
pirmomis rugsėjo dienomis sulaukiame
itin daug pirkėjų. Todėl kviečiame, jei tik
turite galimybę, atvykti ir apsipirkti mokslo metams jau dabar. Prekybininkai jau
pasiruošę visas reikalingas prekes, tad
rasite visko, ko reikės. Nereikės skubėti,
galėsite atidžiai pasirinkti, išklausyti pardavėjų patarimų, išsirinkti prekių iš gausaus asortimento“, – sako Kaune įsikūrusio prekybos miestelio „Urmas“ marketingo vadovas Jonas Plenta.

KAINOS NESIKEITĖ
Daugeliui tėvų aktualu kokios šiemet mokyklinių prekių kainos ir kiek reikės išleisti norint suruošti į mokyklą savo
vaikus. Nors, anot rinkos analitikų, laukiama mokyklinių prekių krepšelio pabrangimo, „Urmo“ prekybininkai sako,
kad nuo pernai kainos beveik nesikeitė ir išlaidos mokyklai turėtų būti panašios. Įvairių tyrimų ir apklausų duomenimis priešmokykliniam apsipirkimui (su
drabužiais) tėvai dažniausiai išleidžia iki
150 eurų.
Kaune įsikūręs prekybos miestelis
„Urmas“ atliko čia veikiančių parduotuvių kainų tyrimą. Parinkus geriausiai kainos ir kokybės santykį atitinkančias prekes, pirmoko kanceliarinių prekių rinkinys su kuprine kainuoja apie 25 Eur, o
penktoko – apie 30 Eur. Be jokios abejonės, kaina gali būti ir didesnė, jei vertinate išskirtinę kokybę ir žinomus prekinius ženklus.
Kita vertus, jei pagrindinis rodiklis, į

kurį kreipiate dėmesį pirkdami – kaina
– tuomet šie mokykliniai reikmenys gali
kainuoti ir žymiai pigiau.

NUO PIEŠTUKO IKI KUPRINĖS
Viena iš geriausių vietų „Urme“ įsigyti kuprinę bei kanceliarinių prekių (sąsiuvinių, popieriaus, rašiklių, pieštukų ir kitų
mokyklai reikalingų dalykų) – mokyklinių
prekių mugė, veikianti Vakarinės galerijos pradžioje, greta prekybinių traukinių
pastatytose palapinėse.
Jei nenorite viso prekių krepšelio
rankioti patys, čia galite įsigyti paruoštus pirmoko rinkinius, kuriuose yra beveik viskas, ko reikia pirmokui mokykloje. Daugelis ten esančių priemonių tiks ir
aukštesnių klasių pradinukams.
Jei visus reikalingus dalykus norite
pasirinkti patys, čia jūsų laukia tikrai didelis asortimentas, kuriame rasite ir kokybiškus ispaniškus „Alpino“ bei vokiškus „Schneider“ produktus.
Neatidėliodami apsipirkimo paskutinėms rugpjūčio dienoms turėsite daugiau laiko pasidairyti ir kitose prekybos
miestelio parduotuvėse, palyginti ir įvertinti pasiūlą bei pasirinkti tai, kas jums
labiausiai tinka.

DRABUŽIŲ MOKSLEIVIAMS GAUSA
Žinoma, mokiniui reikalingos ne tik kanceliarinės prekės, bet ir drabužiai, avalynė, kuprinė, sportinė apranga. Prekybos miestelyje „Urmas“ įsikūrusios daugiau kaip 2500 parduotuvių, iš kurių daugiau kaip pusė prekiauja drabužiais. Daugelyje jų rasite ir dydžių, tinkamų įvairaus amžiaus moksleiviams ir iš tokios gausos
tikrai išsirinksite.
Ypač daug drabužių parduotuvių – Vakarinėje galerijoje. Čia iš tolo akį traukia mokykliniai
švarkai, žavios palaidinės, bliuzonai, megztinukai, kelnės, sarafanai ir sijonukai. Čia pat galima
išsirinkti ir batus bei sportinę aprangą.
Prekybininkai sako, kad žmonės po truputį jau pradeda rūpintis pasirengimu mokyklai ir
dairosi mokyklinių švarkų, šiltesnių rudeninių
drabužių.
„Ypač populiarios palaidinės ilgomis rankovėmis su besikeičiančia paveikslėlių spalva –
tereikia perbraukti per juos ranka. Mokyklinius
švarkus rekomenduojame pirkti šiek tiek didesnius, kad žiemą būtų galima pasirengti šilčiau
po juo. Turime skirtingų spalvų, tad žmonės
gali pasirinkti pagal mokyklos reikalavimus“, –
pastebėjimais pasidalijo jie.
Drabužių dydžiai – patys įvairiausi. Tiks ir
pradinukams, ir vyresniems moksleiviams. Kokybiškų sportinių drabužių vyresniems moksleiviams aptiksite Žaliojoje galerijoje įsikūrusiose sporto prekių parduotuvėse.
Keliaudami aplankyti atsinaujinusio Kauno, užsukite į prekybos miestelį „Urmas“,
įsikūrusį Pramonės prospekte 16. Miestelio darbo laikas darbo dienomis nuo 9 iki
18 valandos, šeštadieniais nuo 9 iki 17 valandos, o sekmadieniais – nuo 9 iki 15 val.
Beje, rugpjūčio 15 dieną prekybos miestelis
„Urmas“ dirbs nuo 9 iki 15 val.
Užs. Nr. 15
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Sveikata ir grožis

Vaikščiojimas basomis –
pirmoji pagalba nuo kojų grybelio

Pataria provizorė
Vida Jokimienė
Vaikščiojimas basomis stiprina imunitetą ir užkerta kelią
kojų grybeliui atsirasti.
Jeigu kojos prakaituoja, tikimybė susirgti grybeliu padidėja.
Žinoma daugiau kaip 100 000
grybų rūšių. Jie gyvena labai ilgai, todėl kovoti su jais sunku.
Kojų grybelį būtina gydyti keletą mėnesių. Ir tai nėra garantijos, kad jis neatsinaujins.
Paraudę ir pleiskanoti plotai
ant padų ir tarpupirščiai, nemalonus niežulys – tai grybelio požymis. Kartais grybelis atsiranda po nagais – tada nepagelbsti net tepalai. Iškyla pūslelės,
kurias skauda – būtina kreiptis
pas gydytoją.
„Jonavos vaistinėje“, vienintelėje gamybinėje vaistinėje
mūsų mieste, galima rasti liaudies receptais pagrįstų pagamintų tepalų ir skysčių grybeliui gydyti. Jie parduodami be
receptų ir yra pamėgti dėl savo
teigiamų savybių. Kaip pavyzdys, skystis, kurio sudėtyje yra
rezorcino, fenolo, acto. Šiuo tirpalu valomos grybelio pažeistos vietos. Dar vienas labai
efektyvus tepalas kovojant su

pėdų grybeliu yra su exoderilio
skysčiu bei kitais priedais. Šis
vaistas bene paklausiausias
dėl savo gydymo rezultatų. Šių
išvardintų vaistų pašalinis poveikis labai menkas, tačiau naikinamų grybelių spektras labai
platus.
Labai naudingi yra vaistingųjų augalų mišiniai, skirti kontrastinėms vonelėms. Vienas
tinkamiausių mišinių – tai ramunėlės žiedai ir ąžuolo žievė. Jonavos vaistininkai rekomenduoja tris valgomus šaukštus mišinio užplikyti 1 litru verdančio vandens, pavirinti 30
min., nukošti ir naudoti šį nuovirą kojų vonelėms.
Žinokite, kad ir arbatmedžių aliejus turi fungicidinį (nai-

kina grybelį) poveikį. Jį pasirinkus, į vonelę vandens įlašinkite 5-10 lašų šio aliejaus, įmerkite kojas ir palaikykite apie 10
min. Šią procedūrą reiktų kartoti kasdien. Nusausinus kojas,
ant grybelio vietos taip pat patartina užlašinti keletą lašų arbatmedžio aliejaus.
Jei dar neradote sau tinkamo gydymo būdo, vaistinėje
galima užsisakyti ir specialios
pudros, kuri mažina niežėjimą
ir naikina besivystantį grybelio
micelį.
Praktiškas patarimas: kai
nešalta, dėvėkite orą praleidžiančią avalynę. Kai kojos
sausos – grybelis neturi terpės
kur vystytis.
Grybelį būtina visiškai išgydyti. Jei tepalais nepasiekėte reikiamo rezultato, laikykitės priešgrybelinės dietos, kuri
gerina kojų kraujotaką, stiprina
viso organizmo atsparumą.
Neužmirškite, kad turite laikytis svarbių higienos taisyklių.
Pavyzdžiui, baseine reiktų avėti
specialią avalynę, juk kojų grybelis užkrečiamas! Sergantis
asmuo privalo naudotis atskirais rankšluosčiais ir plaušine.
Tik ilgalaikis ir teisingas gydymas duos rezultatą.

Optikos salonas

SONINETA

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

• Akių diagnostika
• Akinių bei kontaktinių lęšių parinkimas
• Profilaktinis patikrinimas
Iki 2017-09-15 – visiems akinių rėmeliams 50% nuolaida
Pas akių gydytojus pageidautina išankstinė registracija tel.: 53021 arba mob. 8 656 09224.
Vasaros metu akinių meistras dirba II-IV 16 - 18val.

A. ŠIMKAUS KLINIKA

TEIKIA išblaivinimo paslaugas.
GYDO skydliaukės mazgus (be operacijos), širdies ritmo sutrikimus, hipertoniją,
reumatą, sąnarių ligas, nutukimą.
ATLIEKA echoskopiją.
Tel. 8 674 50862
Profesionali burnos higiena
Dantų gydymas
Implantavimas
Dantų protezavimas
Periodontologija
Chirurgija
Dantų balinimas
Dantų puošyba
Dentalinės rentgeno nuotraukos

PERKOPUS 40-METĮ, REGĖJIMO KOREKCIJAI GERIAUSI –
PROGRESINIAI AKINIŲ LĘŠIAI
Jeigu jums truputį daugiau
nei 40 metų ir jūs niekada neturėjote regėjimo problemų, bet
vieną dieną nustebote, kad negalite perskaityti teksto, nepulkite į paniką. Tiesiog atėjo laikas imtis priemonių pagerinti
regėjimą ir sulėtinti jo prastėjimą.
Matymo aštrumą lemia lęšiuko savybės išsigaubti ir suplokštėti. Jaunystėje akies lęšiukas yra apvalus, labai vandeningas, elastingas, laikomas
raumens ir raiščių. Šie raiščiai
ir priverčia lęšį keisti formą. Kai
raumuo susitraukia, raiščiai atsipalaiduoja, lęšiukas išsigaubia, tada žmogus gerai mato iš
arti. Kai žiūrime į tolį, priešingai, raumuo atsipalaiduoja, o
raiščiai įsitempia, dėl to lęšiukas tampa plokštesnis ir žmogus vėl gerai mato. Tačiau lę-

šiukas yra vienas iš nedaugelio žmogaus organų, kuris auga
visą gyvenimą. Jį sudaro apvalkalas, žievė ir branduolys. Kadangi lęšiukas išsidėstęs tokioje akies vietoje, kur augti, t. y.
didėti tūriu, jis negali, jo augimas pasireiškia branduolio storėjimu (tankėjimu, kietėjimu).
Taigi maždaug apie 40-uosius
žmogaus gyvenimo metus lęšiukas jau tampa gana kietas,
mažiau elastingas ir tai trukdo jam išsigaubti, t. y. užtikrinti gerą matymą iš arti.
Akys jau negali taip gerai
sufokusuoti vaizdo įvairiais atstumais. Dažniausia gydytojų diagnozė – amžiaus toliaregystė. Tai natūralus procesas, kuris laikomas norma, o ne liga.
Amžiaus toliaregystės atsiradimo laikas ne visiems vienodas.
Vieni tai pajunta ankščiau, kiti

vėliau. Tai priklauso nuo žmogaus bendros sveikatos būklės,
vartojamų vaistų, darbo ypatumų. Jokie vitaminai ar akių pratimai čia labai nepagelbės.
Pats paprasčiausias būdas
problemai spręsti yra skaitymo
akiniai. Tačiau šie akiniai neišsprendžia problemos koreguojant žiūrėjimą į tolį ir vidutiniu
atstumu, todėl daugumai žmonių reikalingi dveji akiniai, kuriuos nuolat kaitalioti yra nepatogu. Be to, nei su akiniais,
skirtais skaityti, nei su akiniais,
gelbstinčiais žiūrėti į tolį, jūs nematysite vidutiniškai nuo 1 iki 3
m atstumu. Tokiu atveju puikus
sprendimas – akiniai su progresiniais lęšiais. Dažniausiai jie
ir skiriami vyresniems nei 40
metų žmonėms, kai dėl anksčiau minėtų amžinių pokyčių
ima prastėti regėjimas.

Odontologinės paslaugos atliekamos pažangiausių technologijų pagalba, naudojant kokybiškas,
profesionalias medžiagas bei modernią įrangą.
J. Ralio g. 8-3, Jonava
Tel. 8 349 60202, mob. 8 685 24354, mob. 8 640 55506
El. paštas: info@raidentas.lt
Odontologijos klinika ,,Raidentas” Jonavoje

PROGRESINIAI AKINIŲ LĘŠIAI TOLI GRAŽU NE TAS PATS, KAS ĮPRASTI LĘŠIAI
Progresiniai lęšiai – naujos
kartos akinių lęšiai prastai matantiems iš arti ir į tolį. Jų pagrindinis privalumas yra tas,
kad jie leidžia aiškiai matyti ne
tik į tolį bei iš arti, o taip pat leidžia aiškiai matyti tarpinius atstumus.
Išoriškai progresiniai lęšiai
atrodo kaip paprasti, bet jų paviršius labai sudėtingas: dioptrijos keičiasi palaipsniui nuo tolio
stiprumo iki skaitymo. Viršutinė
akinių dalis turi plačią zoną, pritaikytą žiūrėti į tolį. Žvilgsnį kreipiant žemyn, pereiname į mažesnę, apatinę, zoną su stipresnėmis dioptrijomis, skirtomis žiūrėti iš arti, ir į gana
siaurą koridorių žiūrėti į objektus, esančius vidutiniu atstumu.
Šios skirtingos zonos tarpusavyje sujungtos vadinamuoju
progreso koridoriumi, kuris suteikia švelnų dioptrijų perėjimą
nuo viršutinio iki apatinio taško.
Toks padalijimas yra artimiausias natūraliam regėjimui.
Progresinių akinių lęšių

asortimentas labai įvairus. Tokie akiniai gali būti skiriami pastoviai nešioti, kiti – tik vairuoti, dar kiti – dirbti iš arti (su jais
nerekomenduojama vairuoti) ir
pan.
Progresiniai akinių lęšiai gali
būti plastikiniai, mineraliniai,
skaidrūs arba fotochrominiai.
Tiesa, įsigydamas progresinius akinius, žmogus turi žinoti, kad iš pat pradžių bus tam tikrų nepatogumų. Tai dažniau
susiję su centrine nervų sistema. Prie visko turi priprasti ne tik akys, bet ir smegenys.
Adaptacinis periodas trunka iki
mėnesio. Svarbu, kad žmogus
žiūrėtų pro vadinamąjį regėjimo kanalą progresiniame lęšyje. Geriausia pradėti nešioti tokius akinius nuo tada, kai tik iškyla pirmosios regėjimo problemos, nes su amžiumi adaptacija prie tokių akinių ilgesnė. Progresinių akinių parinkimas turi
būti atliktas profesionaliai. Išrašant progresinius akinius, svarbu ne tik gerai sukoreguoti re-

gėjimą, bet ir išsirinkti tinkamą
rėmelį akiniams bei teisingai išcentruoti lęšius rėmelyje. Optikoje dirbantys specialistai suteiks visą reikalingą informaciją ir padės išsirinkti Jūsų poreikius atitinkančius progresinius
akinius.
Optikos salone „Ortoptikos centras“ progresiniai
akinių lęšiai nuo 75 EUR.
Progresinių akinių gamyba užtrunka iki 2 savaičių.

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

UŽUOLAIDOS

JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI

Kliento pageidavimu pasiuvame
pagal pasirinktą modelį

romanetės,
širmos,
austrijietės,
lovatiesės

Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),
DĖMESIO! Nuo rugsėjo 1 d. persikelsime į erdvias
patalpas Kauno g. 4 (šalia grožio salono „Elit“)
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

Užsukite į optikos saloną
„Ortoptikos centras“, kuris įsikūręs Jonavoje, J.Basanavičiaus g. 4/
Vytauto g. 2, šalia knygyno („Gintarinė vaistinė“
patalpose).
Darbo laikas: I-V 9-18
val., VI 9-14 val.
Tel. 8 673 38748. Užs.16

Perku tarybinius
medalius ir
ženkliukus,
senas nuotraukas
bei sidabro
gaminius.
Tel. 8 652 05694
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Nekilnojamojo turto agentūros „Joneda“ 21-erių metų
darbo patirtis leidžia kiekvienam klientui pateikti
kvalifikuotą ir detalų nekilnojamojo turto objekto
pardavimo planą.
Kviečiame susipažinti su mūsų darbo metodika

JŪSŲ NEKILNOJAMOJO TURTO
OBJEKTO PARDAVIMO PLANAS

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

Objekto pateikimas
 Apžiūrėsime ir kokybiškai nufotografuosime jūsų nekilnojamojo turto objektą
 Išryškinsime visus objekto privalumus, kas padės pritraukti
daugiau pirkėjų ir gauti didžiausią kainą
 Suteiksime konsultaciją, kaip pateikti objektą potencialiems
klientams
 Reklamuosime populiariausiuose NT skelbimų portaluose
(aruodas.lt, skelbiu.lt, alio.lt ir kt.), savo internetiniame portale
joneda.lt ir „Facebook“
 Reklamuosime savo 14000 egz. tiražu leidžiamame laikraštyje „Jonavos garsas“ ir kitose Jonavos m. žiniasklaidos priemonėse
Pardavimo procesas
 Informuosime pirkėjus, esančius „Jonedos“ pirkėjų registre
 Investuosime į pirkėjų paiešką ir atliksime darbą už jus
 Informuosime apie jūsų objekto pardavimo eigą, potencialius
pirkėjus ir jų pasiūlymus
Darbas su pirkėjais
 Dalyvausime būsto apžiūroje su potencialiais pirkėjais
 Jeigu potencialūs pirkėjai pageidaus, atvešime juos į apžiūrimo objekto vietą
 Sutaupysime jums laiko atrinkdami motyvuotus pirkėjus
 Sudarysime galimybę dėl galutinės kainos derėtis objekto
pardavėjui ir pirkėjui, jei reikės – atstovausime pardavėją derybose
 Nukreipsime pirkėjus konsultuotis pas paskolų brokerius
(mūsų partneriai DNB banke „Jonedos“ klientams teikia paskolas su palankiomis specialiomis sąlygomis)
 Išspręsime kitus pirkėjui kilusius klausimus
 Organizuosime būsto turto vertinimo ataskaitą
Sandorio užbaigimas
 Paruošime preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį
 Suorganizuosime notarinės pirkimo-pardavimo sutarties paruošimą
 Suorganizuosime konsultacijas su mūsų partneriais (teisininkai, finansininkai, notarai, turto vertintojai, matininkai ir kt.)
 Pateiksime visus sandoriui reikalingus dokumentus notarui
 Dalyvausime notariniame sandorio įforminime
 Pateiksime reikalingų pažymų sąrašą ir padėsime jas gauti
 Suorganizuosime būsto energetinio naudingumo pažymą
 Suorganizuosime kadastrinius matavimus su matininkais
 Suorganizuosime trečiųjų šalių sutikimus/ leidimus (kaimynai,
bendrasavininkai, bankai, antstoliai, Vaiko teisių apsaugos skyrius, teismas ar kt.)
 Užtikrinsime saugų sandorio registravimą ir atsiskaitymą
Siūlome jums visą paslaugų paketą palankiomis kainomis!
Jūsų objektai + mūsų sukaupta patirtis = sąžininga ir naudinga partnerystė
1 KAMB.
A. Kulviečio g. blok. 5 a., namas III a.
Bendr. pl. 31,55 m². Kamb. pl. 13,92 m²,
virt. pl. 9,37 m², korid. pl. 5,07 m², vonios
kamb. pl. 2,10 m², WC pl. 1,09 m². Laminuotosios grindys, plastikiniai langai,
vonios sienos išklijuotos plytelėmis,
tvarkingas, su kai kuriais baldais. Kodinė laiptinės spyna. Kaina 12800 Eur. Tel.
8-655 54404
Chemikų g. 9 a. mūr. namas IV a. Bendr.
Pl. 34,74 m². Virtuvė sujungta su kambariu,
vonia ir tualetas kartu, įstiklintas balkonas.
Tvarkingas, įrengtas: kambaryje ir koridoriuje dažytos sienos, laminuotosios grindys,
vonioje – plytelės, plastikiniai langai, šarvuotosios durys. Parduodamas su baldais
ir buities technika. Yra tamsusis kambarys
ir rūsys. Butas šiltas ir šviesus. Tvarkinga ir
erdvi laiptinė, lauko durys su kodine spyna,
veikia liftas. Šalia prekybos centrai, netoli mokyklos. Kaina 18000 Eur. Tel. 8-655
54404
Kosmonautų g. mūr. renovuotas 9 a.
name IX a. Bendr. pl. 28,74 m², kamb. pl.
12,80 m², virt. pl. 8,17 m², korid. pl. 2,86
m², vonios pl. 3,33 m², sandėliukas 1,58
m². Laminuotosios grindys, šarvuotosios durys, platus ir ilgas balkonas.
Butas tvarkingas. Liftas veikia, kodinė

laiptinės spyna. Šalia autobusų stotis,
miesto centras, mokykla, darželis, parduotuvės. Kaina 12000 Eur. Tel. 8-655
54404
Lietavos g. blok. 5 a. namas V a. Bendr. pl. 39,39 m², virtuvės pl. 9,5 m². Vonia ir WC atskirai. Plastikiniai langai,
šarvuotosios durys, sienos išklijuotos
tapetais, geras stogas. Parduodama su
kai kuriais baldais. Patogi vieta – šalia
parduotuvės, poliklinika, darželis, mokyklos. Kaina 14900 Eur. ATPIGO! Tel.
8-655 54404
Rukloje, Ruklio g. (5 a. mūr. namas, III a.,
bendr. pl. 35,74 m², koridoriaus pl. 6,73 m²,
vonios ir WC pl. 3,66 m², kamb. pl. 15,54 m²,
virtuvės pl. 8,14 m², tamsiojo kamb. pl. 1,67
m². Yra rūsys). Kaina 2900 Eur. Tel. 8-655
54404
2 KAMB.
Kosmonautų g. blok. 5 a. namas, V a.
Bendr. pl. 43,94 m², kamb. pl. 15,77 m²
ir 13,78 m², virtuvės pl. 6,03 m², koridoriaus pl. 5,55 m², vonios ir WC – 2,81
m². Parduodamas su baldais ir buitine
technika (skalbimo mašina, viryklė, gartraukis, šaldytuvas). Virtuvėje įrengta
integruojama buitinė technika. Butas
suremontuotas: laminuotosios grindys,
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kambariuose sienos išklijuotos tapetais, koridoriuje ir virtuvėje – dažytos,
vonios kambarys išklijuotas plytelėmis.
Plastikiniai langai, šarvuotosios durys,
pakeisti vamzdžiai, elektros instaliacija,
kokybiškos vidaus durys. Butas labai
šviesus ir šiltas, maži komunaliniai mokesčiai. Pro langą atsiveria miesto panorama. Kodinė laiptinės spyna, namas
bus renovuojamas. Ramūs ir draugiški
kaimynai. Strategiškai labai patogi vieta:
šalia turgus, autobusų stotis, darželis,
mokykla, parduotuvės, poliklinika. Kaina 23800 Eur. ATPIGO! Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. blok. 5 a. renovuotas namas, III a. Bendr. pl. 43,86 m², kambarių
pl. 15,77 m² ir 13,78 m², virtuvės pl. 5,31
m², koridoriaus pl. 6,19 m², vonios ir WC
2,81 m². Kambarių ir koridoriaus sienos
išklijuotos tapetais, virtuvės sienos iškaltos
plastikinėmis lentelėmis. Koridoriuje ir virtuvėje – laminuotosios grindys. Šalia darželis,
parduotuvės, mokykla, poliklinika, autobusų
stotis. Kaina 23500 Eur. Tel. 8-655 54404
Rukloje, Ruklio g. (5 a. blok. namas, 5
a. Bendr. pl. 47,63 m². Suremontuotas,
sienos dažytos, laminuotosios grindys.
Pakeisti vamzdžiai ir elektros instaliacija. Virtuvės komplektas, viryklė, dušo
kabina. Vonios kambarys ir WC kartu,
balkonas. Kaina 8000 Eur. Tel. 8-655
54404
Šilų k., Lokio g. (mūr. 3 a. namas, III a. Bendr. pl. 53,51 m², koridorius 10,09 m², sandėliukas 2,25 m², WC 1,35 m², virtuvė 9,17 m²,
kambarys 11,67 m², kitas kambarys 16,48
m². Yra rūsys. Autonominis šildymas dujomis, pakeisti vamzdžiai, laminuotosios grindys, plastikiniai langai, šarvuotosios durys,
naujas gyvatukas, vonia ir klozetas. Kieme
yra ūkinis pastatas, žemės sklypas daržui,
šiltnamis. Netoli darželis). Kaina 16500 Eur.
Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Chemikų g. blok. 9 a. namas, IV a. Veikia liftas. Bendr. pl. 64,24 m². Kamb.
pl. 17,27 m², 11,09 m² ir 14,11 m², virt.
pl. 9,43 m². Vonia sujungta su WC, erdvus koridorius. Du įstiklinti balkonai,
iš vidaus šiltintos kambarių lauko sienos. Grindų danga – parketas, kiliminė
danga, laminuotosios grindys, plytelės.
Pakeisti vamzdžiai, vonios kambaryje
plytelės. Šarvuotosios durys, signalizacija, telefonspynė. Parduodama su kai
kuriais baldais ir buitine technika (virtuvės komplektas, miegamojo baldai,
prieškambario spinta, dujinė viryklė,
gartraukis ir kt.). Butas tvarkingas, galima iš karto kraustytis gyventi be didelių
investicijų. Kaina 33000 Eur. Tel. 8-655
54404
Sodų g. blok. 5 a. name, V a. Bendr. pl.
47,23 m², kamb. pl. 17,07 m², 9,36 m² ir
7,53 m², virt. pl. 6,05 m², korid. pl. 4,42
m², vonios ir WC kamb. pl. 2,81 m². Laminuotosios grindys, plastikiniai langai,
šarvuotosios durys, kodinė laiptinės
spyna. Yra balkonas, rūsys. Reikia remontuoti vonios ir WC kambarį. Lieka kai kurie baldai (virt. komplektas,
svetainės sekcija ir spinta, miegamojo
kampas) ir buitinė technika (viryklė, gartraukis). Šalia darželis, mokyklos, miesto centras, tvenkinys. Kaina 23000 Eur.
ATPIGO! Tel. 8-655 54404
Aušros g. (mūr. 5 a. namas, IV a., bendr.
pl. 64,72 m², kambariai 18,58 m², 12,96 m²,
11,56 m²; virtuvė 9,68 m², koridorius 8,49 m²,

vonia 2,22 m² (dabar padidinta, o koridorius
sumažintas), WC 1,23 m². Butas tvarkingas,
labai platus balkonas. WC išklijuota plytelėmis, šarvuotosios durys. Parduodamas su
kai kuriais baldais. Butas vidinis, šiltas, maži
šildymo mokesčiai. Namas renovuotas, už
renovaciją sumokėta. Tvarkingi ir ramūs kaimynai. Tvarkinga laiptinė, kodinė durų spyna. Šalia miesto centras, upė. Kaina 43000
Eur. Tel. 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr.
pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², kambarių
pl. 14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 m². Bute pakeisti langai, įstatytos natūralaus medžio vidaus durys, išorės durys – ąžuolinės. WC ir
vonia atskirai). Kaina 35000 Eur. Tel. 8-655
54404
NAMAI
Sodo namą „Užuovėjos“ b-je, Jurkonių
k. Bendr. pl. 90,72 m². Pirmojo aukšto
pl. 21, 17 m², mansardos 15,62 m², rūsio 42,02 m². 5 kambariai (2 pirmame
a., 2 mansardoje ir vienas rūsyje). I a.
yra WC ir dušas, mansardoje – WC. Du
balkonai. Katilas, boileris, židinys, dujų
balionas. Centrinis šildymas. Paliekamos nupirktos medžiagos sienoms,
grindims ir luboms suremontuoti. Su
baldais ir buitine technika. Du šalia
esantys žemės sklypai: 8,07 a. (jame
pastatytas namas) ir 6,31 a. Sklypai
aptverti. Išpuoselėta teritorija. Šalia autobusų stotelė, netoli upė. Kaina 40000
Eur. Tel. 8-655 54404

NT PIRKĖJŲ
DĖMESIUI!
DNB bankas
„Jonedos“ klientams
teikia paskolas
su specialiomis
sąlygomis.
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, vanduo – šulinys. Apie 15
km nuo Jonavos m., patogus privažiavimas
asfaltuotu keliu. Kaina 8000 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 kel-
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tuvu, 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
prijugtas prie namo 24 m². Pirmame aukšte
yra du kambariai, virtuvė, vonia ir WC. Antrame aukšte yra keturi kambariai ir holas.
Miesto vandentiekis, vietinė kanalizacija,
centrinis šildymas kietu kuru. Kaina 59000
Eur. Tel. 8-655 54404
SODYBOS
Vaivadiškių k., Bukonių sen. Gyvenamasis medinis apmūrytas namas, kurio
bendr. pl. 84,30 m², kamb. pl. 21,24 m²,
17,73 m² ir 14,81 m², virt. pl. 12,90 m²,
korid. pl. 10,54 m², sandėliuko pl. 2,54
m², verandos pl. 4,34 m². Plastikiniai
langai, tvarkingas vidus. Šildymas –
vietinis centrinis (kietojo kuro katilas).
Su baldais. Šaltas vanduo atvestas iki
ūkinio pastato. Lauko tualetas ir rūsys,
ūkinis pastatas. 29 a namų valdos žemės sklypas. Asfaltuotas privažiavimas, apie 5 km nuo Jonavos miesto.
Kaina 35000 Eur. Už papildomą kainą
parduodamas ir 1 ha žemės ūkio paskirties sklypas, esantis netoliese sodybos.
Tel. 8-655 54404
Parduodama sodyba Jonavos r., Šveicarijos
sen., Varpių k. Rąstinis namas, kurio bendr. pl. 47,61 m²: rūsys 6,48 m², koridorius
6,72 m², sandėlis 4,20 m², virtuvė 14,82
m², kambarys 15,39 m². Namas, ūkiniai
pastatai, lauko tualetas, šulinys. 72 a namų
valdos žemės sklypas. Asfaltuotas, patogus
privažiavimas, vaizdinga vieta, netoli Neris.
Kaina 30000 Eur. Tel. 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 20000
Eur. Tel. 8-655 54404
SODAI
S/b „Paneriai“, Mardokiškių k., Kulvos sen.,
Jonavos r. (mūr. namelis, kurio bendr. pl.
33,34 m²; 6 a žemės sklypas). Kaina 10000
Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Pušynas“, Beržyno g. Šveicarijos
sen., Gulbiniškių k. 9,6 a žemės sklypas, sodo namas (bendr. pl. 41,23 m²).
Plastikiniai langai, kadastriniai matavimai. Graži vieta, šalia sklypo teka upelis. Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai matavimai,
6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur. Tel.
8-655 54404
S/b „Stumbras“, Žalioji g. Neįrengtas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), šulinys,
elektra, lauko tualetas, tvora, 6 a žemės
sklypas). Kaina 6500 Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Šilelis“, Šilų sen., Stoškų k., Agrastų
g. 7,88 a žemės sklypas, medinis namelis
daiktams sudėti, šulinys laistyti daržą. Atlikti
kadastriniai sklypo matavimai. Kaina 4500
Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Užuovėja“, Jurkonių k. mūr. 2 a. namas. Bendr. pl. 61,97 m², kambarys 18,48
m², kitas kambarys 15,52 m², virtuvė 7,81
m², koridorius 6,58 m², priestatas 13,58
m². Yra rūsys (46,48 m²). Virtuvėje pečius
su sienele, didelis balkonas. Šulinyje geras
vanduo. Ant kalno, labai gražus vaizdas, ribojasi su vienais kaimynais, aplink miškas.
Netoli stotelė. Iš upės tiekiamas vanduo
laistyti. Kaina 32000 Eur. Tel. 8-655 54404
SKLYPAI
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k.,
Upninkų sen. (našus dirvožemis, priva-
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Naujam derliui geriausiai dirvą paruoš mikrobiologinis preparatas
Irmina Pryvalova
Nors ir stabdant lietui, ūkininkai pradėjo derliaus nuėmimo
darbus. Daugelis jau planuoja kitą žingsnį – po derliaus nuėmimo liekančių šiaudų skaidymą ir dirvožemio derlingumo
atstatymą. Biologinių bakterinių preparatų gamintojos „Bioenergy LT“ atstovė, UAB „Vaifina“ direktorė Sandra Kaupienė
rekomenduoja naudoti mikrobiologinį preparatą „Ruinex“.

VIENAS IŠ
REIKALINGIAUSIŲ

„Nuėmus derlių, vienu svarbiausių preparatų ūkiuose turėtų
tapti „Ruinex“. Tai mikrobiologinis
preparatas, kurį panaudojus išsiskiria fermentai ir kitos medžiagos, aktyviai skaidančios augalines liekanas“, – teigia S. Kaupienė.
Preparatas skatina augalinių liekanų mineralizaciją, augalines liekanas paverčia naudingu humusu, taip pat yra galin-

gas lignino ir celiuliozės naikintojas. Bet tai – ne vienintelė „Ruinex“ nauda. Preparato sudėtyje
esantys grybai Trichoderma sp.
išskiria antibiotines medžiagas,
kurios naikina augalų ligas sukeliančius patogenus bei slopina jų
aktyvumą. Taigi „Ruinex“ didina
lauko augalų derlingumą. Jis tinka visų tipų dirvožemiams ir yra
purškiamas po derliaus nuėmimo ant augalų liekanų iki sėjos.
Jei dėl įtempto darbų grafiko nepavyks išpurkšti preparatų nuė-

mus derlių, juos būtinai reikės išpurkšti prieš sėją arba po sėjos
derinyje su herbicidais.

NATŪRALUS AZOTO
KAUPIMAS

Ūkininkai siekia užauginti stiprius ir gyvybingus augalus, todėl labai atsakingai reikėtų pasirinkti tręšimo būdą. UAB „Vaifina“ direktorė teigia, kad berti
ar purkšti azoto trąšas ant šiaudų yra neracionalu ir nešiuolaikiška. „Ūkininkai azoto trąšas išberia ant susmulkintų šiaudų, kurie vėliau užariami, bet ar prieš
tai jie pagalvoja, kokią azoto trąšų formą pasirinkti? Azotas turi
būti amonio formos, nes nitratinio mikroorganizmai praktiškai
nenaudoja. Geriausia būtų naudoti amonio sulfatą arba srutas,
bet praktikoje dažniausiai siūloma didinti salietros normą. Tai
reiškia, kad trąša pateks į gruntinius vandenis“, – problemas vardina pašnekovė.
Ji rekomenduoja šiaudus apipurkšti biologinių bakterinių preparatų „Ruinex“ ir „Azofix“ deriniu. Azoto bakterijos sintetina
azotą ir aprūpina juo organines
liekanas skaidančius mikroorganizmus. Minėtas derinys taip pat
skatina azoto kaupimąsi dirvožemyje – vadinasi, augalai jo turės
netgi pavasariniam startui.

IŠEITIS – DERINIAI

Nuėmus derlių, šiaudų skaidymui ir natūralių dirvožemio savybių atstatymui rekomenduojama naudoti biologinį preparatą „Ruinex“.

žiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur.
Tel. 8-655 54404
4 sklypai Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r. 2,2852 ha žemės ūkio paskirties
sklypas, kuris ribojasi su mišku ir keliu; yra
netoli upės; dalis sklypo – draustinis. 2,7837
ha miškų ūkio paskirties žemė; draustinis.
Sklypų kaina 40 Eur/a. 0,2146 ha žemės
ūkio paskirties sklypas prie Neries upės (nesiriboja) ir kelio. 0,2275 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas prie upės (ribojasi) ir
kelio. Šių sklypų kaina 240 Eur/a. Visi 4 sklypai yra vienas šalia kito. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jonavos r. (0,46 ha žemės ūkio paskirties žemės, gera vieta). Kaina 8400 Eur. Tel. 8-655
54404
Daukliūnų k. (šalia Kauno oro uosto). 4,35
ha žemės ūkio paskirties sklypas. Geras
privažiavimas. Kaina 10000 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
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Išorų k.
(prie kelio Jonava–Kaunas, patogus privažiavimas, kadastriniai matavimai). Kaina
450 Eur/a. Tel. 8-655 54404
0,46 ha žemės ūkio paskirties sklypas
Jadvygavos k., Šilų sen. Kaina 30 Eur/a.
ATPIGO! Tel. 8-655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių
k, Šilų sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo,
derantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai,
šulinys (vanduo patikrintas – švarus),
šalia vandentiekis, kanalizacija, elektra, asfaltuotas privažiavimas, 4 km
nuo miesto). Kaina 8000 Eur. Tel. 8-655
54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties

sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (geodeziniai matavimai, ženklinimai, šalia
komunikacijos, elektra. 4 km iki Jonavos
miesto centro, graži vietovė, netoli kelio Jonava–Kėdainiai. Kaina 600 Eur/a. Tel. 8-655
54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina
9000 Eur. ATPIGO! Tel. 8-655 54404
0,31 ha sklypą Praulių k., Saulės g. Paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos. Kadastriniai matavimai.
Gale sklypo teka upelis Varnaka. Kaina
11500 Eur. Tel. 8-655 54404
2 sklypai Ragožių k. 16,29 a ir 15 a. Atlikti kadastriniai matavimai. Paskirtis
– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos. Kaina 650 Eur/a. GALIMA PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI. Tel. 8-655
54404
2 sklypai po 25 a Ragožių k., Pievų g. Atlikti
kadastriniai matavimai. Paskirtis – vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjmų pastatų teritorijos.
Kaina 600 Eur/a. Tel. 8-655 54404
3 namų valdos sklypus Ragožių k., Dijokiškių g. po 18 a. Kaina 700 Eur/a. ATPIGO! Tel. 8-655 54404
1,43 ha žemės ūkio paskirties sklypas Ragožių k. (šalia kelio Jonava–Kėdainiai). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
Žemės ūkio paskirties sklypas Šveicarijos sen., Ratušėlių k. Sklypo plotas 3,31
ha. Sklypo paribyje teka upelis, iškastas
tvenkinys. Kaina 120 Eur/a. ATPIGO! Tel.
8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. (žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamieji namai,
geras privažiavimas). Kaina 11600 Eur. Tel.
8-655 54404
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Augalinių liekanų mineralizaciją tyrinėjantys mokslininkai taip
pat tvirtina, kad šį procesą stabdo azoto trąšų bėrimas rudenį po sėjos. Dėl cheminių procesų dirvožemio sluoksnį, kuriame
yra užarti šiaudai, pasiekia nitratu virtęs azotas, o tokia jo forma neturi įtakos šiaudų skaidymuisi. Karbamido poveikio šiaudų skaidymui laikotarpis taip pat
per trumpas, tad susidaręs azo-

UAB „Vaifina“ direktorė Sandra Kaupienė ūkininkams rekomenduoja biologinius bakterinius preparatus.

tas bus naudojamas tik augalų
augimui.
UAB „Vaifina“ direktorė rekomenduoja išeitį – naudoti biologinių bakterinių preparatų derinį. Jei vegetacijos laikotarpiu augalai buvo apipurkšti preparatu „Azofix“, po derliaus nuėmimo
augalines liekanas reikėtų apipurkšti „Ruinex“ ir „Penergetic K“
deriniu, jei ne – rekomenduojamas „Azofix“, „Ruinex“ ir „Penergetic K“ derinys.
„Šiais metais dėl vyravusių
drėgnų, vėjuotų orų, saulės trūkumo,- susidarė palankios sąlygos plisti fuzariozei, kuri jau pažeidė daug žieminių kviečių. Dėl

didelio šios ligos paplitimo rekomenduoju prie minėtų preparatų derinių pridėti ir „Bactoforce“,
kuris sumažina patogenų populiaciją dirvožemyje“, – pataria S.
Kaupienė.
Kiekvienas atvejis – individualus, tad natūralų dirvožemio
derlingumą atstatančius ir augalus stiprinančius preparatus platinančios įmonės vadovė kviečia
susisiekti telefono numeriu 8
682 28842, pasitarti ir daugiau
sužinoti apie biologinių bakterinių preparatų naudą. Įmonė
siūlo palankias kainas ir atsiskaitymo sąlygas.
Užs. Nr.14

Mėgstam griauti, o ne kurti ir statyti
Atkelta iš 3 psl.
cinės sutartys nežinant, sakykim, tos būsimos koalicijos programos, kas taps ministrais,
kiek tų ministrų bus. Versle taip
pat. Nesuderinus sutarties sąlygų ir nuomonių, sutartis nepasirašoma. Gyvenime dedi
parašą ir priimi sprendimą, kai
žinai visas sąlygas, surašytas
juodu ant balto. Šiandien tų sąlygų nežinom. Turim pateiktus
tam tikrus skaičius, kalbama
apie etatus, dubliavimą, bet realios analizės arba tos būsimos struktūros veiklos pasidalinimo, tikrosios ekonomikos,
mes šiandien nematome. Man
tas asmeniškai ir trukdo priimti teisingą sprendimą, nematant tos sutarties, pavadinkim,
iki galo.
Nežiūrint argumentų, pasiūlymų, pastabų, specialistų nuomonių, socialdemokratai, nepratarę Tarybos posėdžio metu nė žodžio, išskyrus
B. Gailienę ir merą E. Sabutį,
buldozeriu pervažiavo kultūros vertybes ir istorinę atmintį, tuo pradėdami griauti kultūros puoselėjimą iš pamatų, užmušdami žmonių iniciatyvą ir
norą išlaikyti bent tai, kas iki
šiol sukurta.
Be to, rajono meras visų
prieš pasisakiusių kalbas, specialistų nuogąstavimus įvertino

kaip nuomones. Matyt savo –
kaip dievo žodį.
Skelbiame balsavusių Tarybos narių pavardes ir partijas. Priminsime apie jų „pasiekimus“ kultūros srityje ir ne tik
prieš rinkimus.
Klausimas: Dėl sutikimo
reorganizuoti Jonavos krašto
muziejų ir Jonavos rajono savivaldybės teatrą prijungiant
prie Jonavos rajono savivaldybės kultūros centro
Balsavimo rezultatai: PRIIMTAS
Už: 12 [Gailienė Birutė
(socialdemokratė), Garbauskas Povilas (socialdemokratas), Mediekša Liudas (socialdemokratas), Kaminskas Jonas (socialdemokratas), Meškauskienė Nijolė (socialdemokratė), Šidlauskas Vidmantas
(socialdemokratas), Meškauskas Alfonsas (socialdemokratas), Širvelienė Marijona (socialdemokratė), Gailius Laurynas (socialdemokratas), Sabutis Eugenijus (socialdemokratas), Šalaševičius Artūras
(socialdemokratas), Rolandas
Skuja (socialdemokratas)].
Prieš: 7 [Osauskas Remigijus (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis), Zakarauskaitė Reda (Lietuvos Respublikos liberalų sąjūdis, Štombergas Andrejus (Lietuvos valstie-

čių ir žaliųjų sąjunga), Venckūnas Vytautas (Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai), Liutkus Bronislovas (Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga), Dabašinskas Algimantas (Tėvynės sąjunga –
Lietuvos krikščionys demokratai), Paulauskas Dainius (Darbo partija)].
Susilaikė: 3 [Macionis
Kęstutis (Lietuvos Respublikos
liberalų sąjūdis), Jokimas Juozas (Tvarka ir teisingumas),
Batulevičienė Alina (Darbo
partija)].
Manau, kad kol gyvi entuziastai visuomenininkai, muzikantai, artistai, tautinių dainų
ir šokių atlikėjai, kraštotyrininkai, etnokultūrininkai, liaudies
amatų kūrėjai, kol gyvi žmonės, gerbiantys ir puoselėjantys savo krašto istoriją ir kultūrą, neužmiršę savo ir savo
tautos šaknų, tol naujos kartos
įvairiai pasivadinę mankurtai
neįveiks jų bei jų rėmėjų.
Kova visa to žodžio prasme prasidėjo Lenkijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Slovakijoje,
pas mus tikrieji kultūros žmonės taip pat pradėjo netylėti,
maištauti prieš įsivyraujantį šūdmenį ir vis drąsiau pasisakyti už tautinio savitumo ugdymą,
už savo kalbos, kultūros išsaugojimą bei puoselėjimą. Padėkime jiems.
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Jovita ir Mariau,

Būkite vienas kitam saulė –
ji kelią nušviečia.
Būkite vienas kitam rasa –
ji dulkes nuo kaktos nušluosto.
Būkite vienas kitam vandeniu –
jis ištroškusį pagirdo.
Būkite vienas kitam draugu,
tikru draugu, kuris gyvenime
viską atstotų.
Parduodu naudotą juostinį transporterį (40 m ilgio,
0,5 m pločio). Kaina 1500
Eur. Tel. 8 600 29087.

Vestuvių proga sveikina draugai
2017-08-12

Ukrainietiški
motoblokai
Motor Sič
MB - 9

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!

Mus rasite adresu: Klaipėdos g. 28

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

Tel. 8 699 34 063

(prie parduotuvės „Gintaro baldai“).

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS
IŠPARDUOTUVĖ
Prezidento g. 3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsirinkti:
• įrankių (kompresoriai, drėlės,
akumuliatoriniai suktukai, medienos apdirbimo staklės ir t.t.)
• smulki buitinė įranga.
• Patalynė, lovatiesės.
• Užuolaidos.
Compensa
DRAUDIMO
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

KAPŲ TVARKYMAS

TEL. 8- 686 17897

(kaina 1250 Eur)
ir jų priedai. Tiesiai
iš gamintojo. Sertifikuota,
su garantija.
Galima pirkti lizingu.
Tel. 8 - 650 75017.

KAPO DENGIMAS GRANITO PLOKŠTĖMIS
NAUJOVĖ! 3D VAIZDAS

GAMINU BALDUS

spintas su slankiosiomis
durimis, sekcijas,
komodas ir kt.
korpusinius baldus
PAGAL UŽSAKYMUS.

Tel. 8 654 91479

MALKOS

Tel. 8 635 54215

Advokato padėjėjas
Vytautas Bartkus,
Kauno 1-oji advokatų
kontora „Lignugaris,
Liutkevičius ir partneriai“
Konsultuoja įvairiais
teisės klausimais
Rengia dokumentus
Atstovauja teismuose
Klaipėdos g.2/J. Ralio g.11,
Jonava
Tel. 8- 611 17957

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ
METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.
DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys
Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601
17935, (8-349) 50005
PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.
Gali būti daužti,
nevažiuojantys,
MOKAME BRANGIAI
pasiimame patys,
atsiskaitome iš karto,
sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 647 87959
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.
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UAB „AUTORIDER“

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

0,75 ha namų valdos paskirties sklypas
Šveicarijos sen., Stepanavos k. Šalia
kelio Jonava–Kaunas. Kaina 600 Eur/a.
Sklype yra reklaminis stendas, kurio
kaina – 6000 Eur. Tel. 8-655 54404
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio
paskirties, asfaltuotas kelias ir šalia visos
komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. 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
0,77 ha žemės ūkio paskirties sklypą Varpių k.
Jonavos r. Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių k.,
Šveicarijos sen. Prie miško, labai graži vieta.
Visai netoli Jonavos miesto. Kaina 11600 Eur.
Tel. 8-655 54404

NEMOKAMAI išsipjauname ir išsivežame peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio paskirties žemių, pamiškių, griovių.
Nuo 1,5 ha.
PERKU MIŠKĄ.
Tel. 8 601 30865.
Redaktorė
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015,
8-685 25658

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

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

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

Atliekame pramoninį dailylenčių (lentelių,
tvoros, terasos ir kt.)
dažymą ceche.
Darbus galime atlikti su jūsų mediena arba
medieną galite įsigyti
pas mus.
Dažome kokybiškais, laiko patikrintais
suomiškais dažais.
Prekiaujame dažais.

Tel. +370 614 12828
www.medluksus.lt

Superkame automobilius!
Važiuojančius,
nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.
Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.
Paimame patys.
Tel. 8 699 48134
GARAŽĄ
Garažą Lietavos g., g/b „Beržas“. Rūsys, trifazė elektra. Kaina 4600 Eur. Tel.
8-655 54404
GAMYBINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas – buvusias stalių dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 339,3 m²
pastatas) ir 301,94 m² mūr. garažą su buitinėmis patalpomis 2 a. Centrinis šildymas,
vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 a žemės
sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 8-655 54404
KOMERCINĖS
PASKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jonavos r. (5
km nuo miesto, bendr. pl. 260,82 m², pokylių
salė, virtuvė su pilna įranga, miegamieji (kai
kurie su atskirais dušais ir WC), pirtis, sauna,
biliardas, nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, patogus privažiavimas). Kaina 150000
Eur. Tel. 8-655 54404

©„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

