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Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo šventė:
už realaus pasaulio yra anapusinis

Danutė Abramavičienė
Lapkričio mėnuo prasideda
dvejomis šventėmis. Lapkričio
1-oji – Visų Šventųjų šventė,
lapkričio 2-oji – Mirusiųjų pagerbimo šventė (Vėlinės).
Vėlines Lietuvoje šventė dar pagonys, tada jos vadinosi Ilgės (nuo žodžio „ilgėtis“). Pagonybės laikais lietuviai, tikėdamiesi gero derliaus,
per Ilges dažydavo kiaušinius
juodai bei raudonai ir nešdavo
juos į kapines. Dar vienas iš
papročių buvo namuose, susėdus prie stalo, pasakoti kuo
šiurpesnes istorijas apie vėles, kad, išėjus į tamsą, būtų
baisu. Jeigu Vėlinių naktį į namus užklysdavo nepažįstamasis, jis būdavo svetingai priimamas, nes tikėta, kad jis vėlių pasiuntinys. Lietuvių buvo
gerbiamos „klajojančios vėlės“ – tai ne savo mirtimi mirę
ir kūdikiai. Buvo tikima, kad

šios vėlės po langais prašo
gyvųjų maldų.
Lietuvoje įsigalėjus krikščionybei, Ilges pakeitė Vėlinės. Krikščionybė teigia, kad
nevalia pamiršti to, jog šis pasaulis yra tik laikina būsena –
už realaus pasaulio yra anapusinis. Žemiškojo gyvenimo trapumo ir laikinumo suvokimas
žadina neviltį, kelia klausimą,
koks bus mano likimas peržengus mirties slenkstį? Šventame Rašte galima rasti atsakymą: „palaiminti mirusieji, kurie miršta vienybėje su Viešpačiu“. Šventa ir išganinga mintis
– melstis už mirusiuosius. Tai
yra ir paguoda gyviesiems. Minint mirusiuosius, jiems galima
pagelbėti aukomis – altoriaus,
meldimosi, išmaldos. Tai stropiai daro kiekvienas už savuosius, kad vėliau ir už jį patį būtų
aukojama. Tai nėra išganymo
užtikrinimas, tai, kaip moko liturginiai maldynai, yra žmogiškoji pareiga.
Jautri, garbinama vieta –
mirusiųjų amžinojo poilsio vieta – kapinės. Vėlinių proga papasakosiu apie vienas žymiausių pasaulyje kapinių, kur teko
lankytis ne kartą, kur patyriau
stiprių įspūdžių, kur atsivėrė
prisiminimų versmės.

Trokštate stangrios lygios odos?
Kovojate su celiulitu?
Norite sulieknėti?
GYDYTOJAI
Trūksta energijos?
REKOMENDUOJA
Dirbate sėdimą darbą?
Tinsta kojos?
Po gimdymo norite susigrąžinti formas?
STUDIO FIGURA - TAI, KO JUMS REIKIA!!!
Stangrinantys, liekninantys, anticeliulitiniai
limfodrenažiniai masažai Roll shaper bei
presoterapijos aparatais, kardiotreniruokliai, vibro plokštė
- viskas Jūsų sveikatai bei dailioms kūno linijoms!!!

DĖMESIO!!! RUDENS ŠVENČIŲ AKCIJA 12 KARTŲ UŽ 10-TIES KAINĄ!!!! (Iki 11-04).

VIENOS ŽYMIAUSIŲ
KAPINIŲ PASAULYJE:
MILIJONINIS MIRUSIŲJŲ
MIESTAS – PER LAŠEZO
KAPINĖS PARYŽIUJE
Prestižiškiausios Paryžiaus
kapinės, įkurtos ant vienos iš
septynių miesto kalvų, įvardijamos išraiškingiausiomis, įmantriausiomis bei lankomiausiomis. Daugelyje katalogų galima
perskaityti – tai vienos žymiausių, jei ne pačios žymiausios
kapinės visame pasaulyje. Būdama Paryžiuje, be daugybės
miesto įžymybių, būtinai aplankau Per Lašezo kapines. Čia visada daug žmonių – turistų, fotografų. Girdisi daug kalbų, ne
tik prancūzų.
Kapinės yra rytiniame Paryžiaus pakrašty, aukštai ant kalvos, apaugusios milžiniškais
medžiais. Medžiai teikia užuovėją ne tik kūnui, bet ir sielai.
Ši miškinga ir kalvota vieta kadaise priklausė Liudviko XIV-ojo
nuodėmklausiui, pravarde „Tėvas Lašezas“ (Pere La Chaise),
kuris gyveno namelyje ant kalno. 1803 m. Napoleono įsakymu vietovė buvo išpirkta ir 1804
m. gegužės 21 d. oficialiai atidarytos kapinės, pavadintos dvasininko jėzuito Fransua de la
Chaise (1624–1709) vardu.
Iš pradžių kapinėse buvo laidojama retai, nes jos buvo toli

Advokato Lino Mažono
iš Kauno
Teisinės paslaugos
Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a.,
Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241
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Spalio 23-iąją vykusiuose pakartotiniuose rinkimuose į Lietuvos Respublikos Seimą Jonavos apygardoje varžėsi du kandidatai, pirmajame rinkimų ture gavę daugiausiai rinkėjų balsų. Tai socialdemokratas, dabartinis Seimo narys, susisiekimo ministras Rimantas
Sinkevičius ir Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos atstovas,
ilgametis Jonavos rajono ūkininkų sąjungos pirmininkas bei
vienas iš įkūrėjų, ilgametis kredito unijos „Jonavos žemė“ stebėtojų tarybos pirmininkas, buvęs rajono savivaldybės tarybos narys Gintaras Stašionis.
Pakartotiniuose rinkimuose dalyvavo 12 285 arba 33,34
proc. balsavimo teisę turinčių
Jonavos krašto rinkėjų. Pirmajame rinkimų ture, spalio 9 d.,
prie balsadėžių atėjo 16 914
arba 45,88 proc. rinkėjų. Net 10
proc. daugiau nei šįkart.
Jonavos apygardos rinkė-

jų sąraše įrašyti 36 846 rinkėjai,
kurie pagal deklaruotą gyvenamąją vietą turėjo išreikšti savo
pilietinę valią vienoje iš 26 rinkimų apylinkių.
Vyriausiosios rinkimų komisijos duomenimis, rinkimus laimėjo Rimantas Sinkevičius, už
kurį balsavo 6 084 arba 58,54
proc. rinkėjų.
Gintarą Stašionį Seime norėjo matyti 4 043 arba 38,49
proc. rinkėjų. Ūkininkaujantis
Viešojo administravimo magistras laimėjo daugelyje kaimiškų apylinkių: Juškonyse už jį
savo balsus atidavė net 77,59
proc. rinkėjų, Žeimiuose –
67,72 proc., Batėgaloje – 62,96
proc., Kulvoje – 59,59 proc.,
Bukonyse – 58,17 proc., Rukloje – 55,08 proc., Kuigaliuose – 54,81 proc., Užusaliuose –
53,28 proc. rinkėjų.
Ketvirtos kadencijos Seime
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GYVENTOJŲ IR PREKIAUTOJŲ ŽINIAI!
Informuojame, kad nuo lapkričio 1 dienos
keičiamas Jonavos ūkininkų turgavietės darbo laikas.
Turgavietė, adresu Fabriko g. 48, dirbs kiekvieną šeštadienį nuo 7 val. ryto.
UAB ,,Jonavos paslaugos'' administracija
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Laukiame Jūsų: Chemikų g.39, tel. 8 650 80016
FB: Studiofigura Jonava

Prieš

Jonavoje laimėjo socialdemokratas
Rimantas Sinkevičius

TEIKIA išblaivinimo paslaugas.
GYDO skydliaukės mazgus (be operacijos), širdies
ritmo sutrikimus, hipertoniją,
reumatą, sąnarių ligas, nutukimą.
ATLIEKA echoskopiją.
Tel. 8 674 50862

TIRAŽAS 14

Odontologijos klinka „Estetica Dentis“
Prezidento 15, Jonava
Visos odontologinės paslaugos vienoje vietoje:
• Implantacija
• Protezavimas
• Dantų ligų gydymas
• Šaknų kanalų gydymas mikroskopu
• Profesionali burnos higiena
• Dantų balinimas
• Vaikų dantų gydymas
• Panoraminės ir dentalinės dantų nuotraukos
• Protezavimo paslaugos PSDF lėšomis pagal teritorinių ligonių kasų eilę.
Gydymui naudojama nauja moderni įranga ir tik kokybiškos sertifikuotos medžiagos.
Tel: 8 699 92115, 8 349 60050, 8 687 98005

000 egz.

Brangiai superka
įvairius automobilius,
mikroautobusus,
džipus, motociklus.
Pasiima, sutvarko
dokumentus.
Dirba be išeiginių.
Tel. 8 602 26717
„Jonavos garsas“ išeis 2016 m.
lapkričio 18 d. (Reklama priimama
iki lapkričio 15 d. 16 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Geras žmogus –
ne profesija? Argi?

Žvilgsnis

Edmundas Gedvila
Šiandien siūlau pasvarstyti
viena, mano galva, gana aktualia tema. Tai – gero žmogaus
įtaka ir vieta šiame pasaulyje.
Šio straipsniuko pavadinimas
turbūt daugelį iš pirmo žvilgsnio privertė nusivilti, bet, galbūt,
be reikalo, nes kartais, o pastaruoju metu gal ir dažnai, gero
žmogaus sąvoka taikoma tiems
žmonėms, kurie neturi „dantų“,
„stuburo“ (kalba eina apie asmens darbinę veiklą). Tiksliau,
asmenybėms be savybių.
Darbas žmogaus gyvenime
sudėjus sudaro daug gyveni-

TARP GERŲ ŽMONIŲ TURI
BŪTI TIK GERI ŽMONĖS.
KAIP STOVINČIAME
PELKĖTAME VANDENYJE –
TIK MIKROBAI IR VARLĖS.
mo metų, ir ne vienas bestuburis dvikojis jame patogiai praleidžia vos ne visą gyvenimo laiką. Pastumtas ką nors padaro
arba stuktelt negeram žmogui
gerą žmogų reikia daug kartų.
Geras žmogus, kitų gerų žmonių pagalba papuolęs į valdžios
arba aukštos valdžios ešelonus, lieka geru žmogumi savo
pavaldiniams. Jis niekam neišsakys pastabos, nieko už tingėjimą ar nekompetenciją neatleis iš darbo, jo pavaduotojai
bei aplinka bus sudaryta tik iš
tokių pat gerų žmonių. Bet daugeliu atvejų darbine prasme –
neveiksnių, t. y. neturinčių ryžto
priimti bet kokį sprendimą. Pa-

togiausia taktika – nieko nematau, nieko negirdžiu, su viskuo
sutinku.
Neduok dieve, netyčia į kolektyvą prasibraus koks siūlantis, kritikuojantis, trumpai kalbant, iniciatyvus ir norintis permainų bei nuoširdžiai dirbti žmogus. Jis bus sudorotas
ir apspjaudytas per trumpą laiką. Tarp gerų žmonių turi būti tik
geri žmonės. Kaip stovinčiame
pelkėtame vandenyje – tik mikrobai ir varlės. Ramu ir tylu, tik
kartais pasigirsta negarsus, bet
savas kvaksėjimas. Kai norima
pratęsti liokajų giminę.

PATIKIMAS ŽMOGUS
Mūsų visuomenėje labai
svarbi patikimo žmogaus etiketė. Manau, kad kiekvienam
būtų malonu, kai tavimi žmonės
pasitiki. Bet Lietuva – keistenybių kraštas. Tiek gero žmogaus
statusas, tiek ir patikimo (vagis
– taip pat niekas tiesiai šviesiai
nesako, o vartoja žodžius – pasisavino, įsisavino ir t. t.) įgavo
labai įdomų žmogaus apibūdinimą. Vietoj to, kad šiuo žmogumi galėtum pasitikėti, kaip
anksčiau sakydavo – su juo galima eiti į žvalgybą, dabar patikimas, su kuriuo gali įsisavinti biudžeto (rajono, valstybės),
Europos Sąjungos lėšas. Jeigu jūs pasidomėtumėte, kiek
milijardų įsisavinta (pasisavinta), prakeiktumėte ir save, liberaliai tylintį, ir prieš tai buvusią
valdžią, ir visą teisėsaugą kartu paėmus.
Šiuolaikinis patikimas žmogus sugeba ne tik pats įsisavinti, bet ir pasidalinti. Stebėdamas patikimus žmones šalyje ir užsienyje, galiu iš pasipylusio purvo žiniasklaidoje suprasti, kad patikima žiniasklaida jau
suprato arba buvo jai duotas si-

DABAR PATIKIMAS TAS, SU
KURIUO GALI ĮSISAVINTI
BIUDŽETO (RAJONO,
VALSTYBĖS), EUROPOS
SĄJUNGOS LĖŠAS.
gnalas – fas. Patikimas žmogus
tapo nepatikimu – ir buvo patvarkytas. Eksperimento tvarka
stebėjau vieno pareigūno svaiginantį šuolį karjeros laiptais.
Šuolis buvo svaiginantis, nes
nuo pirmų darbo dienų, matyt,
įgytas gimstant refleksas dalintis davė teigiamus rezultatus.
Pradėjus „degti“, laiku buvo paslėptas taip pat pilname aruode, tik ne tiek į akis krentančiose pareigose. Šis ir išliko patikimas. Tai bent talentas.

IŠRINKTIEJI
Ką mes mylim, tai mylim.
Tai dalyvaujančius rinkimuose į
įvairius postus. Aukštuose postuose sėdintys asmenys kartais
atrodo kaip dievo dovana Lietuvai. Gatavi į rankutę pabučiuoti, o jeigu dar formaliai aplanko,
viešai pasikalba – bučkis į visas
kūno dalis. Tiesa sueigoje – virtuvėje mes juos vanojam. Po
rinkimų reitingai vėl prasti, kitų
iškyla iki aukštybių (žiūrint, kiek
„įsisavino“ reitingų agentūros ir
žiniasklaida). Kalbos nėra, kad
po rinkimų įvyksta, kaip sako,
pyrago dalybos. Kas sugebės
geriau įsisavinti pinigų srautus
iš ES, tas gaus turtingą ministeriją. Po to, kas sugebės sugalvoti „naudingus“ tautai projektus.
Įsitikinęs, kad artimiausiu
laiku besmegeniai tautiečiai papirktos arba nuolankios žiniasklaidos dėka bus pratinami prie
minties statyti branduolinę elektrinę, nors rinkimai parodė, kad
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SIŪLO DARBĄ:
REIKALINGA
Kirpėjos ir manikiūrininkė. Tel. 8 680 71048

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

Santechnikas ieško darbo. Tel. 8 646 54416
“Vičiūnų“
įmoniųįmonių
grupė – tai
viena mo“Vičiūnų“
grupė
– tai viena moderniauderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių,
ekonomiškai
stipriausių
ir didžiausių verslo bensių verslo bendrovių Lietuvoje. Grupės įmonės
plėtoja
produktų gamybos,
droviųmaisto
Lietuvoje.
Grupėsplatinimo,
įmonės plėtoja maisto propardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio verslus. 70 įmonių ir
duktų
gamybos,
platinimo,
pardavimo,
logistikos,
ir vysto žemės
9 modernūs
fabrikai veikia
17 Europos
šalių, čia dirba
daugiau nei pervežimo
7500
žmonių. „Viči” ženklu pažymėta produkcija keliauja į daugiau nei 56 pasaulio
ūkio
verslus.
80
įmonių
ir
12
modernių
fabrikų
veikia
17
Europos
šalių, čia
šalis. „Vičiūnų” įmonių grupė nuolat investuoja į naujus verslo projektus, pledirba
daugiau
nei į7500
žmonių.rinkas.
„Viči" ženklu pažymėta produkcija keliauja į
čia veiklos
sritis, žengia
naujas pasaulines
„Vičiūnų” grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.

daugiau nei 58 pasaulio šalis. “Vičiūnų" įmonių grupė nuolat investuoja į nauUAB “Baltic Fish Export” - moderni, žuvies perdirbimo įmonė Kaujus
verslo projektus, plečia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.
no LEZ’e , ES reikalavimus atitinkantys logistikos sandėliai. Fabriko produkcija
platinamagrupės
Lietuvojeverslas
ir visame pasaulyje.
„Vičiūnų"
koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.
Šiuo metu mums reikalingi

UABGAMYBOS
"Baltic DARBININKAI.
Fish Export" - moderni, žuvies
Darbo pobūdis:
perdirbimo
įmonė
Kauno LEZ'e, kurios produk• žuvies dorojimas, šaldymas, fasavimas, pakavimas.
• darbas
+10 laipsnių temperatūros
patalpose su šaldytais
ir atvėsintais pasaulyje.
cija
platinama
Lietuvoje
ir visame
žuvies produktais. Dirbama pamainomis, slenkančiu darbo grafiku. GeŠiuo metu mums reikalingi

ros darbo sąlygos, moderni įranga.

GAMYBOS DARBININKAI

Reikalavimai:
• pagrindinis išsilavinimas;
• atsakomybė, darbštumas;
• darbas gamybinėje įmonėje privalumas.

Darbo pobūdis:

Mes jums siūlome:
• žuvies
šaldymas, fasavimas, pakavimas.
• darbą
naujojedorojimas,
modernioje įmonėje.
• visas
socialines
garantijas
ir laiku
mokamą darbo užmokestį.
• darbas
+10
laipsnių
temperatūros
patalpose su šaldytais ir atvėsintais
• geras darbo sąlygas ir visą darbui reikalingą aprangą.
žuvies
produktais.
Dirbama
pamainomis,
slenkančiu darbo grafiku. Geros
Nuvežimą
į darbą bei parvežimą
įmonės
transportu.

darbo
sąlygos, moderni įranga.
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
Reikalavimai:
link. Didelis pastatas su užrašu “Vičiūnų grupė”).

• 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, (Kauno LEZ teritorijoje, Karmėlavos link.
Didelis pastatas su užrašu "Vičiūnų grupė").

Kauno gatvėje – bandomasis Lietuvos
automobilių kelių direkcijos projektas

„Jonavos garsas“ sulaukė ne vieno skaitytojų klausimo, pasvarstymo ir pasipiktinimo, kas daroma neseniai, vos
prieš kelerius metus, naujai išasfaltuotoje ir sutvarkytoje Kauno g. atkarpoje nuo Taikos g. –
Kauno g. sankryžos ties Panerio pradine mokykla J. Ralio g.
link. „Kodėl iš pat pradžių dirbama neapgalvotai, kodėl to nebuvo padaryta kapitališkai remontuojant gatvę, kodėl švaistomi mokesčių mokėtojų pinigai, žinant iš spaudos, kad vienas metras asfaltuoto kelio kainuoja tūkstančius eurų? Kam to
reikia?“, – tokie klausimai kyla
jonaviečiams.
Pasak gyventojų, Kauno gatvėje intensyvus transporto judėjimas būna nuo ankstaus
ryto (nuo ~6 val.) ir ypatingai
nuo 7.30 iki 8 val., apie 11.30,
14 ir nuo 16 val. darbo dienomis, savaitgaliais – taip pat (turi
įtakos pamaldos bažnyčioje).
Tuomet susidaro automobilių
spūstys ir eilės šioje atkarpoje iki pat J. Ralio g. sankryžos,
iš kurios, beje, nurodytomis valandomis beveik tampa beviltiška pasukti (iš Kauno gatvės)
į kairę. „Čia bene jau 15 metų
pati avaringiausia Jonavos vieta. Čia jau seniai reikalingas ir
šviesoforas. Beje, tokiai eismo

situacijai įtakos turi ir Kauno
gatvėje esančios net kelios mokyklos: vienoje pusėje – Panerio pradinė, „Neries“ pagrindinė
ir Politechnikos, šia gatve daugelis moksleivių traukia ir į Se-

namiesčio gimnaziją. Ar nevertėjo geriau tuos pinigus skirti
šviesoforui įrengti, būtų buvusi akivaizdi nauda. Dabar ne tik
Vasario 16-osios g., bet ir Kauno g. ne gerinamas transpor-

to pralaidumas, o kaip tik užprogramuojamos dar didesnės
spūstys. Kodėl problemos ne
sprendžiamos, o dar labiau aštrinamos?“ – klausia Jonavos
gyventojai.

Atsakyti skaitytojams į rūpimus klausimus, išsklaidyti kilusias abejones, paaiškinti situaciją
ir atliekamų darbų tikslus, išdėstyti paties viziją šiuo klausimu paprašėme Jonavos r. savivaldybės Miesto reikalų komiteto vadovo, Saugaus eismo komisijos pirmininko Erlando Andrejevo.

KOMENTARAS

Erlandas Andrejevas
Kodėl nebuvo anksčiau
tai daroma, kai buvo tvarkoma Kauno g.? To nebuvo, nes
tai – pilotinis projektas, kurį tik
neseniai pasiūlė LAKD (Lietuvos automobilių kelių direkcija). Į Jonavos rajono savivaldybę direkcija kreipėsi ir klausė, ar norėtumėme dalyvauti šiame projekte. Jei jis pasiteisins, tokios priemonės bus
diegiamos ir kituose Lietuvos
miestuose. Tad atsisakyti pilotinio projekto, kai Jonavos rajono biudžetui tai nieko nekai-

nuoja, mano manymu, būtų
netinkamas sprendimas, juolab kad pernai, liepos mėnesį,
VŠĮ „Kelių ir transporto tyrimo
institutas“ stebėjo automobilių judėjimą šioje gatvėje ir rezultatai pribloškė: ties Kauno
g. 100-uoju namu beveik pusė
vairuotojų (48,62 proc.) viršijo
leistiną greitį, o kai kurie skriejo daugiau nei 100 km/h greičiu. Akivaizdu, kad gatvėje tiksi
nelaimingo atsitikimo „bomba“.
Tikiuosi, įgyvendinus šį projektą, mes sustabdysime „kelių
erelius“. Taip pat reikia priminti, kad šioje gatvėje yra ne viena moksleivių ugdymo įstaiga,
tad jų saugumas ir ypač svarbus.
Taip pat noriu informuoti,
kad šiam projektui skirtos lėšos negali būti skirtos jokiai kitai idėjai įgyvendinti – nei šviesoforui, nei geresniam ap-

švietimui, nei mokyklos renovacijai... Tai projektas, kuriuo siekiama sustabdyti greitai važiuojančius automobilius. Deja, taip jau yra. Kadangi investicijų nenorime stabdyti, priimame tai, ką duoda.
Dėl Kauno ir J. Ralio g.
sankryžos. Taip, ji yra pakankamai problemiška. Svarstėme ir dažnai svarstome apie
šią vietą, bet reikia nepamiršti,
kad iš vienos sankryžos pusės
yra tik keli šimtai metrų iki tilto,
o iš kitos pusės – keli šimtai
metrų iki žiedo. Taigi šioje sankryžoje pastatytas šviesoforas
galimai sustabdytų eismą ir atsirastų spūstys, kas sukeltų
dar didesnių eismo problemų.
Viliuosi, kad automobilių srautas stabilizuosis pabaigus tvarkyti tiltą prie AB „Achema“. Jeigu taip neatsitiks – vėl grįšime
prie šio klausimo.

JONAVOJE LAIMĖJO
SOCIALDEMOKRATAS
RIMANTAS SINKEVIČIUS
Atkelta iš 1 psl.
siekusio R. Sinkevičiaus pergalę
lėmė tai, kad už jį aktyviai balsavo miesto apylinkių rinkėjai, kurių
yra daugiau, nei rinkėjų kaimiškose apylinkėse.
Jei Rimantas Sinkevičius nugalėjo tik keturiose kaimiškose
apylinkėse – Čičinuose, Panoteriuose, Šiluose ir Šveicarijoje,
tai mieste sėkmė lydėjo visose
apylinkėse: Lietavos – net 69,10
proc., Rimkų – 68 proc., Senamiesčio – 67,47 proc., Mokyklos – 67,02 proc., Juodmenos –
66,31 proc., Kregždutės – 66,29
proc., Bibliotekos – 65.37 proc.,
Lakštingalų – 65,29 proc., Kalnų
– 65,20 proc., Saulutės – 65,06
proc., Ateities – 60,81 proc., Baldininkų – 58,79 proc. rinkėjų atidavė balsus už dabartinį Seimo
narį, taipogi Jonavos rinkėjų išrinktą prieš ketverius metus.
Rimantas Sinkevičius yra vienas iš 59 dabartinių parlamentarų, išrinktų į naująjį Seimą.

LIETUVOJE – PERGALĘ
ŠVENČIA LIETUVOS
VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ
SĄJUNGA
Seimo rinkimus laimėjo Ramūno Karbauskio vadovaujama

Nukelta į 3 psl.
38704300121
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Geras žmogus –
ne profesija? Argi?
Atkelta iš 2 psl.
slaptas projektas gali ir žlugti.
Išrinktiesiems viskas atleidžiama jau kitą dieną po įvykdytos valstybinės kiaulystės.
Atmintis be lavinimo atrofuojasi, kaip ir ligonio, pragulėjusio
kelis mėnesius, nemankštintos kojos, kai bando šis atsistoti. Kažkodėl mūsų dauguma atsimename tik tai, kas įvyko vakar, ir tai blankiai. Neatsimename nei teisėjų keistų sprendimų, nei prokuratūros viražų, nei
politikų sprendimų, kurie veda
mūsų Respublikos piliečius į
sielvartą, diskomfortą ir balsavimą kojomis (kaip žiurkės iš
skęstančio laivo).

ŠIUOLAIKINIS PATIKIMAS
ŽMOGUS SUGEBA NE TIK
PATS ĮSISAVINTI, BET IR
PASIDALINTI.
Viena valdžios niekšybė po
kitos tik stiprina jos galias ir
sampratą, kad su vergais gali
daryti, ką nori. Jie ankstesnes
niekšybes bus pamiršę, o naujoms, „gerbdami“ geradarius,
kurie nuo savo stalo pabarsto trupinių, visada pritars. Naujiems projektams, naujiems įsisavinimams (net keista, kur jie
ir deda tas milijardines sumas?)
Aiškumo dėlei kaip vieną
iliustraciją pateiksiu pokalbio ištrauką iš savaitraščio „Respublika“, kur besibaigiančios kadencijos Seimo narys, Ekonomikos komiteto pirmininko pavaduotojas Artūras Skardžius
atsako į žalgiriečio Gedimino
Jakavonio klausimą.
„G. Jakavonis: Atlikote didelį darbą dėl dujų terminalo, dėl
laivo „Independence“ pirkimo.
Viskas guli. Kaip ir dėl banko
„Snoras“ uždarymo. Parlamentinis tyrimas atliktas, iki šiol jokių rezultatų. Ar kas nors atsižvelgs į tai, ką mes darome?
A. Skardžius: Tie tyrimai
vyksta. Konservatoriams labai
skaudu buvo, kad tyrimo metu
paaiškėjo laivo „Independence“ reikalai. Jis viso labo galėjo kainuoti 250 mln. JAV dolerių. Mums išnuomotas dešimčiai metų už bemaž tris kartus
didesnę sumą – 740 mln. dolerių pagal to meto kursą.
Mes tiesiog tyrimo metu nustatėme, kad pinigai keliauja ne
į Norvegiją, o į Bermudus. Iš
Bermudų – į Kiprą. Prisidengiama energetine nepriklausomybe ir bandoma iškraustyti tautai
kišenes. Turėsime artimiausius
dešimt metų dar nešti tą naštą.
Galiu suprasti, kad Rusijos
„Gazprom“ siekia politinių tikslų. Bet sutartis su „Statoil“ buvo
sudaryta už korupcinę kainą,
prisidengiant nepriklausomybe.
Kodėl aš taip teigiu? Todėl,
kad ispanai, prancūzai ir britai pirko dujas dešimčia eurų,
arba 34 proc., pigiau, nei mes
nusipirkome. Iš mūsų pavogė
54 mln. Kalbu apie suskystintų
dujų rinkos kainą.
O laivą „Independence“ pagal sutartį mes turėsime dar ilgai, iki 2024 m.
Jeigu žiūrėtume visą Lietuvos suvartojimą, tai tas kiekis
buvo penktadalis visos rinkos.
Tokie dalykai diskredituoja valstybę. Todėl žmonės ir
bėga. Kas nori mokėti svetimą skolą. O čia ateina paplė-

šikauti.
Dažnai pensininkai klausia, kodėl negrąžinamos pensijos, kodėl nedidėja atlyginimai. 2009 m. pasiskolinta už
9,3 proc. palūkanų, 2010 m. –
už 7 proc., 2011–2012 m. – už
6,6 proc. Procentais pasiskolinta 7,5 milijardo JAV dolerių.
Palyginkite, latviai per krizę skolinosi už 3,2 proc. palūkanų, o mes – nuo 6,6 iki 9,3
proc. Tai mūsų skolos tvarkymas kainuoja dvigubai brangiau, išleisime keliais milijardais daugiau. Per metus mes
išleidžiame apie milijardu litų
daugiau, nei galėtume išleisti.
Dėl skolų grąžinimo. 2010
m. paimta paskola bus išmokėta 2020 m., kita skola – 2017
m. 2011 m. paimta paskola bus
išmokėta 2021 m., 2012 m. –
2022 m.
Vietoj to, po milijardą litų,
arba 350 mln. eurų, mes galėtume atiduoti pensininkams,
bet pinigai keliauja į Skandinavijos bankus, nes buvo skolintasi ne iš Tarptautinio valiutos
fondo.
Sudėkime visus tuos baisius dalykus: laivo nuomą,
dujų įsigijimą iš „Statoil“, bankų paskolas, tai tie žmonės,
kurie gavo aukščiausius valstybės apdovanojimus. (Ar ne
paradoksas? – E.G.)
Suskaičiuokite tuos milijardus, mieli pensininkai. Kitados
į Lietuvą atvykdavo vikingai su
kardais ir nuo to kentėjo mūsų
pajūrio kraštas. Šiandien visa
tai daroma su mūsų energetinės nepriklausomybės šaukliais. Daroma baltomis apykaklėmis, bet principai yra pakankamai žiaurūs.

KAŽKODĖL MŪSŲ
DAUGUMA ATSIMENAME
TIK TAI, KAS ĮVYKO
VAKAR, IR TAI BLANKIAI.
NEATSIMENAME NEI
TEISĖJŲ KEISTŲ
SPRENDIMŲ, NEI
PROKURATŪROS VIRAŽŲ,
NEI POLITIKŲ SPRENDIMŲ,
KURIE VEDA MŪSŲ
RESPUBLIKOS PILIEČIUS Į
SIELVARTĄ, DISKOMFORTĄ
IR BALSAVIMĄ KOJOMIS
(KAIP ŽIURKĖS IŠ
SKĘSTANČIO LAIVO).
Dėl „Independence“ laivo.
Dalyvavome toje komisijoje,
buvo gana ilgas tyrimas. Tuometinis Viešųjų pirkimų tarnybos vadovas Ž. Plytnikas buvo
gavęs nurodymus, kiek jis prisipažino neoficialioje aplinkoje, iš tam tikrų valstybės vadovų. Jis atsisakė tirti pirkimą už
1 mlrd. 800 mln., įvardindamas
tai kaip mažareikšmį pirkimą.
Jam neužkliuvo tas pirkimas.
Tiesiog muilinamos tautai
akys. Tai sudaro beveik trečdalį visų viešųjų pirkimų, kalbame apie 7 mlrd. litų. Ir štai
išpumpuojami pinigai į Bermudus, prisidengiant mūsų partneriais norvegais, tai yra žiauru.“
Tokių tyrimų apstu, tokių pavyzdžių begalės. Būkim ir toliau gerais, patikimais žmonėmis. Pastoviai užsimiršę arba
užsimerkę prieš niekšus, rinkime juos, garbinkime juos, paplokime, kai jie gauna „pelnytus“ apdovanojimus ir dvarus.

AČIŪ, MIELIEJI!

Visiems prie balsadėžių atėjusiems jonaviečiams, nepaisant
jų pasirinkimo, sakau ačiū - didžiuojuosi kiekvienu iš jūsų, kad išlikote pilietiški ir atlikote savo pareigą!
Ypatingai dėkoju savo balsą patikėjusiems man. Jūsų palaikymas mane įpareigoja – jaučiu didžiulę atsakomybę, todėl sąžiningu darbu ir atsakingais sprendimais stengsiuosi pateisinti
man parodytą pasitikėjimą.
Aš, kaip ir Jūs, noriu, kad Lietuva būtų vieninga, susitelkusi,
kad visi jos piliečiai galėtų jaustis oriai, būtų saugūs ir užtikrinti
dėl savo ir savo vaikų ateities. Todėl Jūs, Jūsų problemos ir Jūsų
gerovė visuomet bus mano dėmesio centre.
Laikausi nuomonės, kad Seimo narys ir vietos savivalda turi
dirbti ranka rankon: suremsime pečius ir drauge toliau puoselėsime bei gražinsime Jonavą. Tam prireiks mūsų visų pastangų.
Dar kartą dėkoju už Jūsų tikėjimą kairiosiomis vertybėmis ir
pasitikėjimą manimi!
Nuoširdžiai Jūsų
Rimantas Sinkevičius
Užs. Nr. 56

Vilija Blinkevičiūtė: Europos Parlamentas įvertino
Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetų veiklą

Rimantas Kazlauskas
Su Europos Parlamento nare Vilija Blinkevičiūte
kalbamės apie vyresnio amžiaus žmonių mokymąsi.
- Už ką Lietuvos Trečiojo amžiaus universitetams
įteiktas Europos Parlamento
apdovanojimas?
- Prieš dvidešimt dvejus
metus įsteigtas Medardo Čoboto Trečiojo amžiaus universitetas šiuo metu asociacijos
sutartimi vienija net 40 neformalaus švietimo įstaigų, kuriose mokosi ir įvairiose priemonėse dalyvauja daugiau nei 10
tūkst. vyresnio amžiaus žmonių. Ne kartą teko bendrauti su šių universitetų klausytojais bei dėstytojais. Galime tik
pavydėti jų aktyvumo, smalsumo ir kūrybingumo. Įvertindama šios veiklos svarbą bei indėlį puoselėjant Europos Sąjungos vertybes pasiūliau Trečiojo amžiaus universitetų asociaciją Europos piliečio apdovanojimui. Džiaugiuosi, kad
mano siūlymui buvo pritarta. Į
iškilmingą apdovanojimo įteikimo ceremoniją Europos Parlamente pakviečiau Trečiojo amžiaus universitetų vadovus iš
įvairių Lietuvos miestų ir rajo-

Europos piliečio apdovanojimo ceremonija Europos Parlamente / nuotr. iš asm.
archyvo

nų. Tikiuosi, kad šis aukštas
tarptautinis įvertinimas paskatins juos dar aktyviau dirbti, o
mūsų valdžią - dar labiau remti šių labai reikalingų švietimo
įstaigų veiklą.
- Kodėl reikia skatinti vyresnio amžiaus žmones mokytis?
- Dabar jau niekas neabejoja mokymosi visą gyvenimą
svarba. Europos Parlamentas ne kartą teigė, jog tai būtina sąlyga žmonėms prisitaikyti prie sparčiai kintančių darbo rinkos sąlygų. Šiam tikslui
skiriamos ir nemažos Europos
Sąjungos biudžeto lėšos. Tačiau svarbu skatinti ir vyresnio

amžiaus žmonių, kurie jau nebedirba, mokymąsi. Tai padeda jiems įgyti naudingų žinių ir
išlikti aktyviais bendruomenės
nariais. Juk bet kokio amžiaus
žmogus turi jaustis esąs reikalingas ir naudingas visuomenei. Dažnai susitinku su vyresnio amžiaus žmonėmis ir įsitikinau, kad jiems rūpi Lietuvos
ir Europos Sąjungos aktualijos, galimybės tobulėti, keliauti, dalyvauti kultūriniuose renginiuose bei daugelis kitų dalykų. Mokydamiesi bei aktyviai
bendraudami jie gali rasti atsakymus į rūpimus klausimus bei
realizuoti savo siekius.

Užs. Nr. EP-9

Jonavoje laimėjo socialdemokratas Rimantas Sinkevičius
Atkelta iš 2 psl.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga (LVŽS), iš viso parlamente užsitikrinusi 54 mandatus. Prie
partijos prisijungė du nepriklausomi, patys išsikėlę kandidatai.
Taigi LVŽS naujajame Seime turės 56 mandatus.
Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai (TSLKD) liko antri, kurie parlamente
turės 31 atstovą.
Dabartinei valdančiajai daugumai atstovaujanti Lietuvos socialdemokratų partija turės 17
parlamentarų.
Lietuvos liberalų sąjūdis iškovojo 14 mandatų. Po aštuonis
mandatus atiteko Lietuvos lenkų rinkimų akcijai – Krikščioniškų
šeimų sąjungai bei partijai „Tvarka ir teisingumas“. Darbo partija iškovojo 2 mandatus, o Lietuvos žaliųjų partija ir politinė partija „Lietuvos sąrašas“ turės tik po

vieną Seimo narį. Kaip žinia, laimėjo trys nepriklausomi, patys
išsikėlę kandidatai.

SENBUVIUS NUŠLAVĖ
NAUJOKŲ BANGA

Seimo kanceliarijos duomenimis, atkūrus nepriklausomybę
per kiekvienus rinkimus vidutiniškai būdavo neišrenkama apie
82 tautos išrinktųjų. Šiemet buvo
prognozuota, kad Seimo nario
kėdę praras apie 75 senbuviai.
Tačiau tą pačią kėdę rinkėjai patikėjo tik 59 Seimo senbuviams.
Daugiausia naujų veidų – rinkimus triuškinančiai laimėjusioje Ramūno Karbauskio ir Sauliaus Skvernelio sutelktoje Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungoje,
kuri iki šiol Seime turėjo vienintelę atstovę – Rimą Baškienę. Prie
jos iškart prisijungė kaip nepartinis kandidatas rinkimus laimėjęs
Povilas Urbšys.
Kas trečias naujokas bus ir

31 mandatą iškovojusioje Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų frakcijoje.
Lietuvos liberalų sąjūdžio
frakcijoje darbuosis du šeimos
atstovai – Eugenijus Gentvilas
su sūnumi Simonu. Be jo frakcijoje bus dar aštuoni naujokai.
Socialdemokratų
frakcijoje pokyčių mažiau – jų gretas
papildys finansų ministrė Rasa
Budbergytė, užsienio reikalų ministras Linas Linkevičius ir
premjero patarėjas sveikatai Antanas Vinkus.
Tiek pat naujokų, kiek socialdemokratų gretose, turės ir beveik perpus mažesnė partijos
„Tvarka ir teisingumas“ frakcija.
Prie penkių buvusių frakcijos narių prisidės advokatas Rimas Andrikis, radijo stoties „Pūkas“ savininkas Kęstutis Pūkas ir buvęs Vilniaus meras Juozas Imbrasas.
"Jonavos garso" inf.
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Vėlinės – mirusiųjų pagerbimo šventė:
už realaus pasaulio yra anapusinis
Atkelta iš 1 psl.
nuo Paryžiaus. Norint pritraukti
paryžiečių, kapinėse imta laidoti
itin garsius žmones, tokius kaip
Moljeras, Lafontenas. Žmonės
taip pamėgo šias kapines, kad
per trumpą laiką čia palaidojo dešimtis tūkstančių. Kapinės
tapo tokios populiarios, kad XIX
a. jų ribas teko praplėsti daugiau
nei šešis kartus. Dabar didingosios Per Lašezo kapinės užima
44 ha plotą ir jose jau stinga vietos.
Kam teko lankytis šioje įsimintinoje buveinėje, tas neliko
abejingas. Gamtos šlamesys,
galingų medžių ošimas ir šykštūs saulės spinduliai pro šakų
lajas ramina, kelia pagarbą, įpareigoja. Per Lašeze amžinąjį poilsį surado daugybė valstybių ir
politikos veikėjų, revoliucijų ir
karų vadų, mokslininkų, rašytojų
ir poetų, kultūros, meno, madų
korifėjų. Čia oras, regis, pritvinkęs bohemos dvasios. Valandų
valandas klaidžiodama žymiausiojo kapinyno alėjomis, grožiesi
didingais paminklais, ieškai už-

rašų tarp žolynų ir gėlynų! Įvairiomis pasaulio kalbomis su pagarba skaitai: Onore de Balzakas (Honore de Balzac, 17991850), Marselis Prustas (Marcel Proust, 1871-1922), Frederikas Šopenas (Frederic Chopin,
1810-1849) Edita Piaf (Edith
Piaf, 1915-1963), Džimas Morisonas (Jim Morrison, 19431971), Oskaras Vaildas (Oscar
Wilde, 1854-1900), Sara Bernard (Sarah Bernhardt, 18441923), Moljeras (Moliere, 16221673), Žoržas Bize (Georges
Bizet, 1838-1875), Žoržas Rodenbachas (Geroge Rodenbach, 1855-1898). XIX a. prancūzų poetas, pavaizduotas lyg
kylantis iš kapo su rože rankoje. Čia visi paminklai originalūs,
išraiškingi, atspindintys amžinojo poilsio atgulusiųjų gyvenimą ir
dvasią.
Vaikštai ir skaitai. Amerikiečių šokėja Isadora Dunkan.
Prieš akis iškyla jos audringas ir
kupinas meilės gyvenimas. Vien
ką mums mena metai, praleisti su lyriškuoju rusų poetu Sergejumi Jeseninu? Kas gali išlik-

ti abejingas? Čia šėlsta jausmų,
emocijų, prisiminimų jūra, čia ramina ir audrina, žadina vaizduotę ir apnuogina paslaptis. Gyvenimas ir mirtis, meilė ir kančia visada šalia.
Per Lašezo kapinėse palaidota daugiau nei milijonas žmonių, garbintų ir vertintų, brangintų ir mylėtų, palikusių mus ir
laukiančių mūsų. Ištisas milijoninis mirusiųjų miestas! Paminklai Per Lašeze didingi ir neįtikėtini, įmantrūs ir išraiškingi, pra-

bangūs ir įspūdingi. Tai tiesiog
koplyčios su altorėliais, suoleliais ir stalais, nukrautais gėlėmis, žvakėmis, indais su vaišėmis. Įrengta taip, rodos, gyvena gyvieji, laukia susitikimo. Be
galo stipru, labai maloniai nuteikia, regis, priimtina šitaip bendrauti su savaisiais.
Klajodama ramiomis Per Lašezo paunksmėmis, vaikščiodama puikiomis vejomis ir alėjomis, glostoma rudenėjančios
saulės, jaučiausi lyg vaikščio-

čiau šventais piligriminiais takais, lyg melsčiaus šventoj altoriaus tyloj. Apima toks savųjų
ilgesys, kurio neišsakysi išraiškingiausiais žodžiais. Išgyveni
kažką tokio, ko niekada nepajėgi ištrinti iš atminties, nes nenori ištrinti, kas slegia, gniuždo, skaudina. Sunku išeiti iš mirusiųjų karalystės, dar sunkiau
paskui save užverti galingus,
masyvius kapinių vartus.
Taip pat jaučiuosi kaskart, kai
grįžtu iš tėviškės, kur aplankau
savo gimtuosius namus, kur išminu savo vaikystės takus, kur
dedu gėles ir degu žvakes ant
savo brangių tėvų kapų, kur amžinai tvyro skaudus ilgesys, kur
meilė tėvams neturi senaties.
Atminty taip ir skamba kažkada
Druskininkų laikraštyje perskaitytos neįvardinto autoriaus eilutės:
Mirtis – tai slenkstis, bet ne
pabaiga,
Brangiausi žmonės eina ir
palieka,
Tačiau nuo jų nusidriekia
šviesa –
Jie atminty gyvi išlieka.

Kolektyvai, kurie gali papuošti Jūsų šventę
Edmundas Gedvila
Laikinasis Jonavos kultūros
centro direktorius
Šiandien norime pristatyti mūsų geriausius kolektyvus,
kurie koncertuoja ne tik Lietuvoje, bet ir ne vienas – užsienio šalyse.
Šįkart mūsų tikslas ne pasigirti, o šiuo pristatymu norėtume pasiūlyti įsitikinti mūsų kolektyvų galimybėmis įmonių, įstaigų, bendrovių šventėse, turime ką pasiūlyti įvairių religinių
švenčių proga ir koncertams
parapijos (ir ne tik) bažnyčiose.
Rajono savivaldybės vicemerui ir administracijos direktoriaus pavaduotojai pasiūliau,
kad savivaldybės atstovams
vykstant į draugiškas šalis, su
kurių savivaldybėmis pasirašytos partnerystės sutartys, pasiimti ir mūsų vieną ar du kolektyvus ir su daina ar šokiu nudžiuginti šeimininkus.
Šiame sąraše yra ir septyni nauji kolektyvai. Trys iš jų susikūrė prieš pora mėnesių, bet
jau gana profesionaliai gali pasirodyti publikai.
Čia nepaminėti mūsų Kultūros centro kolektyvai dar turi
daug repetuoti, kelti savo meistriškumą. Tai daugiau Kultūros
centro filialų (kur mes stengiamės sustiprinti etatus specialistais, meno vadovais, o jų mums
šiuo metu dar vis trūksta) kolektyvai. Atsitiktinių žmonių, atsidūrusių per pažintis arba per
partijas, bet nesugebančių dirbti, manome, artimiausioje ateityje liks vis mažiau ir mažiau.
Kviečiame visus jonaviečius
aktyviai naudotis galimybe ir išsirinkus iš daugybės siūlomų
komercinių renginių – koncertų,
spektaklių - apsilankyti, nes pagrindinė (didžioji) salė nuo naujųjų metų bus uždaryta remontui.
Maloniai kviečiame lankytis renginiuose. Fojė atidaroma
valanda prieš renginį (nors ir šitoje patalpoje mes vykdom remonto darbus). Maloniai kviečiame nuo žvarbaus rudens pasišildyti puodeliu kavos ar ar-

batos, vaikus pradžiuginti jų
mėgstamais skanėstais.
Jūsų žiniai kolektyvai, kurie
gali papuošti Jūsų šventę.
Dėl išsamesnės informacijos maloniai prašome skambinti mėgėjų meninės veiklos vyriausiajai meno vadovei Elenai Živaitienei, mob. tel. 8 611
59883, el. p. elena.zivaitiene@
gmail.com
JONAVOS KULTŪROS
CENTRO IR FILIALŲ MĖGĖJŲ
KOLEKTYVAI, GALINTYS
REPREZENTUOTI JONAVĄ
ŠALYJE IR UŽSIENYJE.

elena.zivaitiene@gmail.com
Šiuolaikinio
šokio
„Contempo“
Vad. Vilma Širkaitė
Tel. 8 657 46809
Versme46@gmail.com

grupė

Džiazo studija „JAZZSTUDIO“
Vad. Aleksandras Dunis
Tel. 8 682 14211
alexdunis@gmail.com
Instrumentinis
ansamblis
„Rapsodija“
Vad. Edvardas Ratautas
Tel. 8 687 46483

Mišrusis choras „Žemyna“
Vad. Violeta Michelkevičienė
Tel. 8 636 06037
euvioleta@gmail.com

Liaudiška kapela „Jonė“
Vad. Jadvyga Rusilienė
Tel. 8 687 11389
jadvyga.rusiliene@gmail.com

Moterų choras „Guoba“
Vad. Neringa Kukarinienė
Tel. 8 650 72653
neringakukariniene@gmail.com

Mados - šokių studija „Kedavra“
Vad. Česlovas Časas
Tel. 8 699 54962
klubasmiks@mail.ru

Moterų vokalinis ansamblis
„Presto“
Vad. Solveiga Maslauskaitė
Tel. 8 604 40490
solvyte.k@gmail.com
Vaikų popchoras „Šuldu buldu“
Vad. Elegijus Laimikis
Tel. 8 687 57709
elegijus.laimikis@jonava.lt
Vyresniųjų liaudiškų
grupė „Varūna“
Vad. Rita Pilypienė
Tel. 8 683 95421
pienetau@gmail.com

šokių

Vaikų folkloro ansamblis
„Ramtatukai“
Vad. Judita Margevičienė ir Loreta Ratautienė
Tel. 8 611 59908
judita.margeviciene@gmail.
com
Tel. 8 621 12764
basetle@gmail.com
Folkloro ansamblis
„Laduta“
Vad. Elena Živaitienė
Tel. 8 611 59883

Pantomimos trupė
Vad. Virgilijus Bortkevičius
Tel. 8 612 35653
Solistė ir vokalinis duetas
Vad. Kamilė Balabonaitė
Tel. 8 655 17645
Juškonių kultūros centro
šiuolaikinio šokio grupė „Norim dar“
Vad. Rima Blažienė
Tel. 8 671 51930
rima.marius.blaziai@gmail.
com
Ruklos kultūros centro merginų vokalinė grupė
Vad. Aleksandras Dunis
Tel. 8 682 14211
alexdunis@gmail.com
Panoterių kultūros centro jumoro grupė „Liktarna“
Vad. Janina Adomaitienė
Tel. 8 675 75614
janina.adomaitiene@gmail.com
Užusalių kultūros centro rusakalbbių folkloro ansamblis
„Ivuška“

Vad. Vitalija Šatkienė
Tel. 8 676 03109
Šveicarijos kultūros centro
liaudiška kapela „Varpena“
Vad. Dalia Toločkienė
Tel. 8 698 02753, 8 611 54894
gruodite@gmail.com
Užusalių kultūros centro jaunimo teatras
Vad. Inga Ramunė Šimaitienė
Tel. 8 673 38930
cibukas@mail.ru
Upninkų kultūros centro liaudiška kapela „Širvinta“
Vad. Justinas Diržinskas
Tel. 8 652 76708
Čičinų kultūros centro liaudiška kapela „Kraitė“

Vad. Loreta Ratautienė
Tel. 8 606 75462, 8 621 12764
basetle@gmail.com
Kuigalių kultūros centro mergaičių vokalinė grupė „Galim“ ir solistai
Vad. Daiva Makutienė
Tel. 8 687 18204, 8 683-93501
daiva.makutiene@gmail.com
Panoterių kultūros centro suaugusiųjų teatras
Vad. Janina Adomaitienė
Tel. 8 675 75614, 8 683 25428
janina.adomaitienė@gmail.
com
Šveicarijos kultūros centro
vaikų popchoro „Spindulėliai“ solistės ir duetas
Vad. Dalia Toločkienė
Tel. 8 698 02753, 8 611 54894
gruodite@gmail.com
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Sveikata ir grožis

DĖMESIO TURINTIEMS KLAUSOS SUTRIKIMŲ

Padaugėjo susirgimų leptospiroze,
kurią platina graužikai
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS
centro (ULAC) duomenimis,
šiais metais Lietuvoje padaugėjo susirgimų leptospiroze. Iki
spalio 17 d. susirgo 12 asmenų, praėjusiais metais per tą
patį laikotarpį – keturi. Leptospirozė yra ūminė užkrečiamoji liga, kuria užsikrečiama leptospiroms patekus per pažeistą
odą ar sveikas gleivines tiesioginio sąlyčio metu su infekuotais gyvūnais, jų šlapimu ar kitais kūno skysčiais; liečiant infekuotų gyvūnų audinius, organus; vartojant infekuotus maisto
produktus ir vandenį. Liga prasideda staiga, temperatūra pakyla iki 39–40 laipsnių, skauda galvą, pilvą, blauzdų raumenis, ligonį pykina, parausta veidas, padidėja kepenys, atsiranda hemoraginis bėrimas, gelta
bei kiti nemalonūs ligos simptomai. Laiku pradėjus gydytis ligonis pasveiksta.
Leptospirozės ir kitų užkrečiamųjų ligų: tuliaremijos, bru-

celiozės, jersiniozės, pseudotuberkuliozės ir kitų sukėlėjų platintojai yra naminiai ir laukiniai
gyvūnai, graužikai.
Nepageidaujamais įnamiais
atvėsus orams tampa graužikai, kurie graužia maisto atsargas sandėliuose, rūsiuose; užteršia aplinką užkrečiamųjų ligų
sukėlėjais, kurie išskiriami su
šlapimu, turi neigiamą psichologinį poveikį. Lietuvoje dažniausiai sutinkami ir daugiausia problemų sukelia pilkosios ir juodosios žiurkės, naminės, dirvinės
pelės, paprastieji ir rudieji pelėnai, pelės mažylės ir kt. Dauguma graužikų užsikrečia ėsdami
laukuose ir miškuose užkrėstų
kritusių laukinių gyvūnų mėsą,
pašarus, gerdami užkrėstą vandenį, o sugrįžę į pastatus vėl
platina infekciją. Manoma, kad
graužikai užsikrečia ir poravimosi metu. Taigi graužikai yra nuolatinai užkrečiamųjų ligų nešiotojai ir platintojai.
Graužikai dažniausiai veisia-

si patalpose, kur yra netvarka,
kaupiami seni daiktai, laikomos
maisto, buitinės bei kitos nereikalingos atliekos ir pan. ULAC
specialistai pataria: tvarkyti aplinką, nesudaryti šiukšlynų,
sąvartynų, kur graužikai gali pasislėpti, susisukti lizdus ir rasti maisto atliekų; šiukšlių konteinerius laikyti ant betonuoto
pagrindo, uždengtus, neperpildytus; saugoti maistą, vandenį nuo galimo užteršimo graužikų ekskrementais; nevartoti maistui graužikų apgraužtų ir,
be abejo, užterštų maisto produktų; vaisius daržoves kruopščiai nuplauti po tekančiu vandeniu; negerti vandens iš netvarkingų šachtinių šulinių ir atvirų
vandens telkinių; vengti tiesioginio sąlyčio su namuose auginamais žiurkėnais, kruopščiai nusiplauti rankas po narvelio tvarkymo; sekti graužikų atsiradimą
ir naikinti jų populiaciją.
Užkrečiamųjų ligų ir
AIDS centro inf.

Gripo vakcina jau pasiekė visas
asmens sveikatos įstaigas rajone
Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro prie SAM Jonavos skyriaus specialistai informuoja, kad sezoninio gripo vakcina, įsigyta valstybės biudžeto
lėšomis, jau pasiekė visas Kauno apskrities teritorijoje esančias
asmens sveikatos priežiūros įstaigas. Norintys apsisaugoti nuo
gripo ir jo komplikacijų kviečiami
kreiptis į savo šeimos gydytoją.
Kas gali pasiskiepyti nemokamai
Nuo 2007–2008 metų gripo
sezono Lietuvoje visi gripo rizikos grupėms priklausantys asmenys turi galimybę pasiskiepyti
nuo sezoninio gripo nemokamai,
skiepijimas apmokamas valstybės biudžeto lėšomis.
Nemokamai nuo gripo gali
būti skiepijami šioms rizikos grupėms priklausantys asmenys:
nėščiosios (bet kuriuo nėštumo
laikotarpiu); asmenys sergantys
lėtinėmis ligomis nepriklausomai
nuo jų amžiaus (taip pat ir vaikai); asmenys, gyvenantys socialinės slaugos ir globos įstaigose (taip pat ir vaikų globos įstaigose); sveikatos priežiūros įstai-

gų darbuotojai (taip pat ir odontologai); asmenys nuo 65 m. amžiaus ir vyresni.
Šios rizikos grupės išskirtos
atsižvelgiant į mokslu pagrįstą informaciją, kad susirgus gripu, ligos eiga gali būti sunkesnė, dažnesnės komplikacijos, kai prisideda bakterinė infekcija, paūmėja lėtinė liga, galimi net mirties
atvejai.
Nėščiosios moterys, susirgusios gripu, dažniau gydomos ligoninėje, galimas persileidimas
ar priešlaikinis gimdymas. Paskiepijus nėščiąją, galima apsaugoti nuo susirgimo gripu ir sunkios ligos formos, o taip pat, nuo
gripo apsaugomas būsimas naujagimis iki 5-6 pirmųjų gyvenimo
mėnesių, kol jis pats galės būti
skiepijamas nuo sezoninio gripo.
Asmenys, gyvenantys uždaruose kolektyvuose, turi didesnę galimybę pasidalinti turimais
sukėlėjais, todėl labai svarbu tokiuose kolektyvuose valdyti ligų
išplitimo riziką. Socialinės slaugos ir globos įstaigose dažniausiai gyvena vyresnio amžiaus
arba net keletu lėtinių ligų sergantys asmenys, kuriems gripas

Lapkričio 13 d. bus parenkami kokybiški Phonak klausos
aparatai.
Klausos protezavimo specialistai iš įmonės UAB „Biomedika“ lapkričio 17 d. pacientus priims nuo 10 val. Išankstinė registracija tel.: 8 (349) 53021, 8 656 09224.
Jūsų lauksime: Chemikų g. 35, optikos salone „Sonineta“.
Lapkričio 15 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
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
MASAŽO PASLAUGOS
PARAFINO TERAPIJA (glotnina ir lygina rankų bei kojų odą,
sumažina lėtinio artrito skausmus, pagerina sąnarių lankstumą,
gerina kraujotaką).
Grožio salonas „Domino“, Kosmonautų g. 2A.
Dirbame: I – V nuo 10 iki 19 val., VI-VII – pagal išankstinį užsakymą.
Tel. 8 609 59910. Kviečiame apsilankyti!

Dantų tiesinimas Jonavoje!

gali pasireikšti sunkesne ligos
forma bei komplikacijomis.
Sveikatos priežiūros darbuotojų skiepijimas būtinas dviem
tikslais – siekiant užtikrinti paslaugų teikimą epidemijos metu
bei apsaugoti itin jautrius gripui
asmenis, nuo užsikrėtimo gydymo įstaigoje.
Kiekvienu atveju dėl skiepo
nuo gripo reiktų kreiptis į savo
šeimos gydytoją.
Atkreipiame dėmesį, kad taupant laiką, rekomenduojama išnaudoti galimybę ir vienu metu
pasiskiepyti ne tik nuo gripo, bet
ir nuo difterijos/stabligės, pneumokokinės infekcijos ar kitų skiepais valdomų užkrečiamųjų ligų.
Dėl sezoninio gripo ir kitų skiepų suderinamumo rekomenduojama kreiptis į savo šeimos gydytoją

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

Monika Piečaitytė
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos
ministerijos
Kauno departamento
Jonavos skyriaus vyriausioji
specialistė

• Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, papuošalai)
Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė, tel. 60202, 8 640
55506.

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

Gydytojo R. Kvedaravičiaus

ODONTOLOGIJOS KLINIKA

Tel. (8-349) 60202. Darbo laikas: I-V nuo 8 iki 19 val.
Galima atsiskaityti Šiaulių banko, Snoro lizingu, Medlizingu
(12 % palūkanos be pradinio įnašo)
• Dantų gydymas.
Gyd. Sonata Giedraitienė, tel. 8 600 23963.
• Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas)
Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, tel. 8 608 51477.
• Dantų protezavimas, implantologija.
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8 685 24354.

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

Ar švietimo įstaigų darbuotojai kiekvienais
metais tikrinasi sveikatą?

Informuojame, kad rugsėjo 12–30 dienomis Valstybinė
darbo inspekcija prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos ir Nacionalinis visuomenės sveikatos centras prie
Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau – NVSC) vykdė
bendrą akciją – vaikų ugdymo įstaigų patikrinimai, siekiant išsiaiškinti, ar tinkamai
tikrinama šių įstaigų darbuotojų sveikata.
Akcijos metu, NVSC Kauno departamento Jonavos skyriaus specialistai patikrino 5 Jonavos rajono švietimo įstaigas,
vykdančias ikimokyklinio ugdymo ir bendrojo ugdymo mokyklų programas.
Buvo tikrinta, ar švietimo įstaigų darbuotojai profilaktiškai kiekvienais metais tikrina-

si sveikatą dėl tuberkuliozės.
Kontrolės metu buvo peržiūrėtos ir patikrintos 292 asmenų, dirbančių švietimo įstaigose, Asmens medicininės kortelės (sveikatos pasai) (F048/a).
Nustatyta, kad iš 197 pedagogų 4 (2 proc.) patikrinimo
metu buvo nepasitikrinę sveikatos dėl pateisinamų priežasčių
(vaiko priežiūros atostogos).
Iš patikrintų 95 sveikatos
pasų švietimo įstaigų darbuotojų, kurie tiesiogiai nevykdo
švietimo ir ugdymo programų,
nustatyta, kad 1 (1 proc.) dirbo nepasitikrinęs sveikatos ir 1
(1 proc.) sveikatą tikrinasi kas 2
metus.
Primename, kad vaikų įstaigų, taip pat kai kurių kitų įmonių, darbuotojų sveikatos tikrinimai atliekami siekiant apsaugo-

ti gyventojų sveikatą. Todėl darbuotojai privalo prieš pradėdami dirbti ir vėliau kasmet pasitikrinti sveikatą, ar neserga tuberkulioze, o pasitikrinti, ar neserga kitomis užkrečiamosiomis ligomis, – esant epidemiologinei būtinybei. Darbdavio
pareiga yra organizuoti privalomus darbuotojų sveikatos patikrinimus ir sudaryti sąlygas pasitikrinti sveikatą darbuotojų
darbo laiku. Darbuotojų pareiga – nustatyta tvarka pasitikrinti sveikatą.
Jurgita Arbočienė
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro
prie Sveikatos apsaugos
ministerijos
Kauno departamento
Jonavos skyriaus vedėja

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

DIENINĖS IR NAKTINĖS

UŽUOLAIDOS

JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI

Kliento pageidavimu pasiuvame
pagal pasirinktą modelį

romanetės,
širmos,
austrijietės,
lovatiesės

Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.
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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.
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, IV a.,
bendr. pl. 31,35 m², kamb. pl. 13,94 m²,
koridoriaus pl. 4,87 m², virtuvės pl. 9,4
m², vonios pl. 2,11 m², WC pl. 1,03 m².
Plastikiniai langai, šarvuotosios durys,
laminuotosios grindys kambaryje ir koridoriuje. Yra nauja prieškambario spinta,
virtuvinis komplektas, spinta, šaldytuvas ir dujinė viryklė). Kaina 12000 Eur.
Tel. 8-655 54404
Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, II a., bendr. pl.
32 m², kamb. pl. 14,08 m², virtuvės pl. 9,45
m². Bute pakeista santechnika, elektros instaliacija. Pakeisti langai, įstatytos šarvuotosios
durys. WC ir vonia atskirai. Butas parduodamas su virtuvės baldų komplektu, prieškambario komplektu ir sekcija). Kaina 11500 Eur.
Tel. 8-655 54404
Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. pl.
32,67 m², kamb pl. 13,96 m², virtuvės pl. 9,37
m², WC ir vonia atskirai). Kaina 10700 Eur.
Tel. 8-655 54404
Ruklio g., Ruklos mstl. (5 a. mūr. namas, III a.,
bendr. pl. 35,74 m², koridoriaus pl. 6,73 m²,
vonios ir WC pl. 3,66 m², kamb. pl. 15,54 m²,
virtuvės pl. 8,14 m², tamsiojo kamb. pl. 1,67
m². Yra rūsys). Kaina 3200 Eur. Tel. 8-655
54404
2 KAMB.
Panerių g. 5 a. blok. namas, V a. Bendr.
pl. 43,98 m², kamb. pl. 17,07 m² ir 13,78
m², virtuvės pl. 6,03 m², koridoriaus pl.
4,29 m², vonios pl. 2,81 m². Vonia ir WC
kartu. Parduodamas su visais baldais ir
buitine technika. Namas renovuotas, padidintas balkonas, šarvuotosios durys,
pakeistos vidaus durys. Sudėtos laminuotosios grindys, koridorius ir virtuvė
dažyti, kambariai tapetuoti, vonia iškalta
plastikinėmis lentelėmis. Pro balkoną
vaizdas į upę. Kaina 23000 Eur. Tel. 8-655
54404
Chemikų g. (9 a. blok namas, VI a., bendr.
pl. 50,57 m², koridorius 6,58 m², WC 1,01
m², vonia 2,11 m², virtuvė 9,47 m², kambarys
14,21 m², kambarys 17,19 m². Butas vidinis,
šiltas, maži mokesčiai už šildymą. Reikalingas remontas. Šalia prekybos centro „Norfa“). Kaina 18600 Eur. Tel. 8-655 54404
Šilų k., Lokio g. (mūr. 3 a. namas, III a.
Bendr. pl. 53,51 m², koridorius 10,09 m²,
sandėliukas 2,25 m², WC 1,35 m², virtuvė
9,17 m², kambarys 11,67 m², kitas kambarys 16,48 m². Yra rūsys. Autonominis
šildymas dujomis, pakeisti vamzdžiai,
laminuotosios grindys, plastikiniai langai, šarvuotosios durys, naujas gyvatukas, vonia ir klozetas. Kieme yra ūkinis
pastatas (bendr. pl. 626,46 m²), žemės
sklypas daržui, šiltnamis. Netoli darželis). Kaina 18000 Eur. Tel. 8-655 54404
Dvaro g., Markutiškių k., Šilų sen. (2 a. mūr.
Namas, I a., bendr. pl. 42,53 m², šildomas

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

Patikėkite savo nekilnojamojo turto pardavimo ar dokumentų tvarkymo rūpesčius mums!
Sąžiningai ir skaidriai Jums dirbame jau 21-erius metus!
Patikėtą mums parduoti objektą reklamuojame Jūsų nustatyta kaina ne tik spaudoje, bet ir mažiausiai
penkiuose gerai žinomuose šalies nekilnojamojo turto skelbimų portaluose.
PROFESIONALU, EFEKTYVU, PATIKIMA!
UAB „Joneda“, J. Ralio g. 5-19 (II aukštas), tel.: 8 655 54404, 54607.
krosnimis, virtuvė sujungta su koridoriumi (pl.
6,11 m²), pakeistos išorės ir vidaus durys, laminuotos grindys ir virtuvės sienos, vandentiekio ir kanalizacijos įvadai, rūsys. Yra garažas su rūsiu, malkinė, žemės sklypas prie
namo. Šalia stotelė, miškas, upelis, karjeras,
tvenkinys su pliažavietėmis. Asfaltuotas kelias iki namo. 9 km nuo Jonavos). Kaina 5000
Eur. Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Kauno g. (5 a. mūr. namas, I a. Bendr. pl.
64,59 m²; kamb. pl.: 20,10 m², 15,27 m² ir
14,62 m²; koridoriaus pl. 5,55 m², virtuvės
pl. 6,18 m², vonios pl. 2,05 m², WC pl. 0,82
m². Namas baigiamas renovuoti, pakeisti
radiatoriai, ant kiekvieno jų – skaitikliai.
Sudėtos laminuotosios grindys, įstiklintas balkonas. Vonia išklijuota plytelėmis,
svetainė ir vaikų kambarys išklijuoti tapetais. Svetainėje – pakabinamos lubos.
Virtuvė ir koridorius iškalti lentelėmis.
Parduodamas su kai kuriais baldais.
Tvarkingi kaimynai, tvarkinga laiptinė,
kodinė laiptinės spyna). Kaina 24000 Eur.
Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, IV a.,
bendr. pl. 60,87 m², kamb. pl. 11,26 m²,
17,07 m² ir 17,07 m², prieškambario pl.
6,27 m², virtuvės pl. 6,03 m², vonios pl.
1,96 m², WC pl. 1,21 m². Yra šaldytuvas,
dujinė viryklė. Tvarkingas namas – kodinės laiptinės durys, plastikiniai langai).
Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
Aušros g. (mūr. 5 a. namas, IV a., bendr.
pl. 64,72 m², kambariai 18,58 m², 12,96 m²,
11,56 m²; virtuvė 9,68 m², koridorius 8,49 m²,
vonia 2,22 m² (dabar padidinta, o koridorius
sumažintas), WC 1,23 m². Butas tvarkingas,
labai platus balkonas. WC išklijuota plytelėmis, šarvuotosios durys. Parduodamas su
kai kuriais baldais. Butas vidinis, šiltas, maži
šildymo mokesčiai. Namas renovuotas, už
renovaciją sumokėta. Tvarkingi ir ramūs kaimynai. Tvarkinga laiptinė, kodinė durų spyna.
Šalia miesto centras, upė. Kaina 43000 Eur.
Tel. 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr.
pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², kambarių pl.
14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 m². Bute pakeisti
langai, įstatytos natūralaus medžio vidaus
durys, išorės durys – ąžuolinės. WC ir vonia
atskirai). Kaina 30000 Eur. Tel. 8-655 54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis namas, V a., vidinis, du balkonai, bendr. pl.
60,93 m², kambarių pl. 13,98; 17,02; 13,91
m², virtuvės pl. 6,92 m² (plytelės), WC ir vonia atskirai (išklijuota plytelėmis), rūsys, žemi
šildymo mokesčiai, parduodama su baldais,
tvarkingas namas, ramūs kaimynai). Kaina
7500 Eur. Tel. 8-655 54404
4 KAMB.
Girelės g. parduodamas tvarkingas, erdvus,
šviesus 4 kambarių butas (sujungti du vieno
ir dviejų kambarių butai).Mūrinis 4 a. namas,
IV a. Renovuojamas. Bendr. pl. 83 m², virtuvės pl. 8,4 m², kambarių pl. 8,4 m², 14 m², 16
m², 16,2 m². WC ir vonia atskirai. Didelis balkonas per du kambarius, kitas balkonas sujungtas su kambariu, apšiltintas. Bute sudėti
kokybiški mediniai langai, šarvuotos durys,
laminuotos grindys, medinės vidaus durys.
Pakeista santechnika, elektros instaliacija,
yra kondicionierius, signalizacija. WC ir vonia
išklijuota plytelėmis, dviejuose kambariuose – fototapetai. Butas šiltas, maži šildymo
mokesčiai. Parduodamas su dalimi baldų ir
buitine technika. Tvarkinga, švari laiptinė. Ramūs, draugiški kaimynai. Galima kartu pirkti
ir garažą, esantį apie 70 m nuo namo. Buto
kaina 36000 Eur, garažo – 4000 Eur. Tel.
8-655 54404
NAMAI
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos raj.
Dviejų aukštų mūrinis namas su garažu,
ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a žemės sklypas. Namo bendr. pl. 262 m², gyvenamas
plotas 160 m², rūsys po visu namu 80 m²,

garažas prijugtas prie namo 24 m². Pirmame aukšte yra du kambariai, virtuvė,
vonia ir WC. Antrame aukšte yra keturi
kambariai ir holas. Miesto vandentiekis,
vietinė kanalizacija, centralinis šildymas
kietu kuru. Kaina 59000 Eur. Tel. 8-655
54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, rekonstruojamas, yra visi leidimai, miesto vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 158,2 m², 0,0334
ha žemės, mansarda, rūsys, balkonas). Kaina 23000 Eur. Tel. 8-655 54404
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1a. mūr.
namas su mansarda, bendr. pl. 130 m², baigiamas renovuoti, vandentiekis, kanalizacija,
lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, sodas,
17 a žemės sklypas. Kaina 30400 Eur. Tel.
8-655 54404
SODYBOS
Sodybą Kisieliškių k., Dumsių sen. (medinis rąstų namas, kuris yra apšiltintas,
dengtas medinėmis dailylentėmis, bendr.
pl. 40 m², kamb. pl. 23 m², virtuvės pl. 13
m², veranda, sandėliukas, šildymas kietuoju kuru, krosnimi. Keturi ūkiniai pastatai (9 m², 21 m², 15 m² ir 54 m²), tvarto
plotas 32 m², daržinės – 63 m², lauko virtuvės su rūsiu – 36 m². Yra pirtis, kiemo
rūsys. Paruošta vieta šiltnamiui (išbetonuoti pamatai). 1,68 ha žemės sklypas
(1,1 ha žemės ūkio ir 0,3 ha miško). Gausiai derantys vaismedžiai, vaiskrūmiai,
avietynas. Sklypo teritorijoje yra tvenkinys, o už poros metrų teka upelis. Apie 5
km iki Jonavos miesto). Kaina 25000 Eur.
Tel. 8-655 54404
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmūrytas gyvenamasis namas, bendr. pl. 77,28
m², centrinis šildymas krosnimis, mūrinė lauko virtuvė (pl. 12 m²), tvartas – 80
m², ūkio pastatai – 27 m² ir 47 m², 2 rūsiai,
šulinys, šiltnamis, 40 a žemės sklypas).
Kaina 10900 Eur. Tel. 8-655 54404

NT PIRKĖJŲ
DĖMESIUI!
DNB bankas
„Jonedos“ klientams
teikia paskolas
su specialiomis
sąlygomis.
SODAI
Sodą Naujatriobių k., Dumsių sen., s/b
„Ąžuolas“. Mūr. namelis, kurio bendr.
pl. 26,35 m². 1 a.: kambarys 13,88 m²,
virtuvė 6,92 m², 2 a.: kambarys 5,55 m².
Rūsyje (pl. 20,54 m²) yra židinys, virtuvėje – pečius. Du dideli balkonai (pirmame
ir antrame aukšte). 6 a žemės sklypas,
geodeziniai matavimai, atskiras įvažiavimas. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, skiepytos
obelys, derlinga žemė. Sodas labai tvarkingas, graži vieta, šalia miškas. Kaina
14000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Užuovėja“, Jurkonių k., Upininkų sen. Mūr 2 a. namas. Bendr. pl.
61,97 m², kambarys 18,48 m², kitas
kambarys 15,52 m², virtuvė 7,81 m²,
koridorius 6,58 m², priestatas 13,58 m².
Yra rūsys (46,48 m²). Virtuvėje pečius su
sienele, didelis balkonas. Šulinyje geras
vanduo. Ant kalno, labai gražus vaizdas,
ribojasi su vienais kaimynais, aplink
miškas. Netoli stotelė. Iš upės tiekiamas
vanduo laistyti. Kaina 32000 Eur. Tel.
8-655 54404
Sodą s/b „Pušaitė“ (5,75 a žemės sklypas,
mūrinis namelis su mansarda ir rūsiu. Bendr.
pl. 36,05 m², mansarda 11,68 m², kambarys
11,09 m², virtuvė 6,36 m², veranda 5,39 m²,
sandėliukas 1,53 m², rūsys 11 m². Namelis
šildomas kieto kuro krosnimi. Yra Elektra, šulinys, šiltnamis. Kaina 11000 Eur. Tel. 8-655

54404
Sodą s/b „Ežerėlis“ (6 a žemės sklypas,
85,98 m² mūr. namelis, virtuvėje pečius su
sienele, antrame aukšte krosnelė, yra rūsys,
malkinė, šiltnamis, šulinys). Kaina 15000 Eur.
Tel. 865554404
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 9 a žemės,
sklypas kraštinis). Kaina 5200 Eur. Tel. 8-655
54404
Sodą s/b „Šilelis“ (Stoškų k., 8 a žemės). Kaina 3200 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Žilvitis“, Jonavos r., Dumsių
sen., Salupių k., Lakštučių g. 3 (6 a žemės sklypas, 1989 m. statybos 47,14 m²
mūr. namelis su mansarda. I a. yra krosnis. Yra šiltnamis, šulinys – per pusę su
kaimynais. Užtvertas įvažiavimas į sodų
bendriją. Sodų bendrija šalia upės (sodininkai susitvarkę priėjimą prie upės),
netoli Zatyšių karjeras. Kaina 19000 Eur.
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušynas“, Beržyno g. Mūrinis
namas (2 aukštų, bendr. pl. 69,66 m²), yra
vanduo, Elektra, signalizacija), pakeistas
stogas. Yra pavėsinė, kiemo aikštelė,
pirtis. Sodas kraštinis, prie miško, graži vieta. Parduodama su baldais. Kaina
28000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², elektra,
vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 7400 Eur. Tel.
8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos r.
(medinis namelis, atlikti geodeziniai matavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur. Tel.
8-655 54404
Sodą s/b „Paneriai“, Mardokiškių k., Kulvos sen., Jonavos r. (mūr. namelis, kurio
bendr. pl. 33,34 m²; 6 a žemės sklypas).
Kaina 14000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįrengtas
mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 6 a žemės). Kaina 6500 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įrankiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 a žemės).
Kaina 6900 Eur. Tel. 8-655 54404
SKLYPAI
Parduodami 4 sklypai Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r. 2,2852 ha žemės
ūkio paskirties sklypas, kuris ribojasi
su mišku ir keliu; yra netoli upės; dalis
sklypo – draustinis. 2,7837 ha miškų ūkio
paskirties žemė; draustinis. Sklypų kaina
40 Eur/a. 0,2146 ha žemės ūkio paskirties
sklypas prie Neries upės ir kelio. 0,2275
ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas
prie upės ir kelio. Šių sklypų kaina 240
Eur/a. Visi 4 sklypai yra vienas šalia kito.
Tel. 8-655 54404
0,80 ha žemės ūkio paskirties sklypą Išorų k., Jonavos r. Kadastriniai matavimai,
šalia kelio. Kaina 450 Eur/a. Tel. 8-655
54404
Sklypą Šveicarijos k., Dumsių sen. (15 a
namų valdos paskirties žemės). Kaina 16200
Eur. Tel. 8-655 54404
Parduodami 5 namų valdos žemės sklypai Spanėnų k., Jonavos r. Sklypų plotai:
vienas sklypas 16 a, trys sklypai po 20
a ir vienas sklypas 27 a. 16 ir 20 a sklypų kaina – 750 Eur/a. 27 a sklypo kaina
– 700 Eur/a. padarytas projektas elektrai

įvesti. Labai geras privažiavimas, netoli
parduotuvė „Maxima“, kelias JonavaKaunas, miškas. Rami, graži vieta. Tel.
8-655 54404
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k.,
Upninkų sen. (našus dirvožemis, privažiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur.
Tel. 8-655 54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (geodeziniai
matavimai, ženklinimai, šalia komunikacijos,
elektra. 4 km iki Jonavos miesto centro, graži
vietovė, netoli kelio Jonava–Kėdainiai. Kaina
600 Eur/a. Tel. 8-655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k,
Šilų sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo,
derantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai, šulinys (vanduo patikrintas – švarus), šalia
vandentiekis, kanalizacija, elektra, asfaltuotas privažiavimas, 4 km nuo miesto).
Kaina 8000 Eur. Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r.
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu
ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamieji namai, geras privažiavimas). Kaina
11600 Eur. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jonavos r. (0,46 ha žemės ūkio paskirties žemės, gera vieta). Kaina 8400 Eur. Tel. 8-655
54404
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. (žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys , miškas,
4 km nuo miesto). Kaina 2500 Eur. Tel.
8-655 54404
1,43 ha žemės ūkio paskirties sklypas
Ragožių k. (šalia kelio Jonava–Kėdainiai). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių k.,
Dumsių sen. Kaina 11600 Eur. Tel. 8-655
54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos
sen. (1,18 ha miško ir 30 a kitos paskirties,
ribojasi su Juodmena). Kaina 17200 Eur.
Tel. 8-655 54404
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 8-655 54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina 11000 Eur.
Tel. 8-655 54404
GARAŽAI
Garažą g/b „Tauras“, Kauno g. (bendr.
pl. 18,10 m²). Kaina 2500 Eur. Tel. 8-655
54404
GAMYBINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas – buvusias stalių dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 339,3
m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. garažą su
buitinėmis patalpomis 2 a. Centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 a
žemės sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 8-655
54404
KOMERCINĖS
PASKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jonavos r.
(5 km nuo miesto, bendr. pl. 260,82 m², pokylių salė, virtuvė su pilna įranga, miegamieji (kai kurie su atskirais dušais ir WC),
pirtis, sauna, biliardas, nuosava katilinė,
sutvarkyta aplinka, patogus privažiavimas). Kaina 150000 Eur. Tel. 8-655 54404
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PARDUOTAS
NEKILNOJAMASIS
TURTAS, IŠLAIKYTAS
NUOSAVYBĖJE 10 M.,
NEAPMOKESTINAMAS
Primename, kad nuo 2016
m. sausio 1 d. pajamos, gautos už parduotą nekilnojamąjį
turtą, kuris nuo jo įsigijimo iki
pardavimo gyventojui priklausė mažiau nei 10 metų, apmokestinamos gyventojų pajamų mokesčiu. Iki šio pakeitimo galiojo 5 metų terminas.
Pajamų mokestis skaičiuojamas nuo skirtumo iš pardavimo pajamų atėmus įsigijimo
kainą. Skirtumas apmokestinamas taikant 15 proc. pajamų mokesčio tarifą.
Pavyzdžiui, jei gyventojas
2006-05-02 gautą dovanų žemės sklypą parduoda 201603-10, tai parduodamas žemės sklypas gyventojui priklausė mažiau nei 10 metų iki
pardavimo, todėl gautos turto pardavimo pajamos, atėmus dovanojimo sutartyje nurodytą vertę, bus apmokestinamos 15 proc. pajamų mokesčio tarifu.
Terminas nuo turto įsigijimo iki jo pardavimo skaičiuojamas metais, mėnesiais ir
dienomis. Įsigijimo data nustatoma pagal gyventojo pateiktą įsigijimą pagrindžiantį dokumentą, pvz.: pirkimopardavimo sutartį, dovanojimo sutartį, turto paveldėjimo
liudijimą ir pan.
Atkreipiame dėmesį, kad
anksčiau galiojusios lengvatos gyvenamojo būsto pardavimo pajamoms išlieka, t. y.
pajamų mokesčiu neapmokestinamos pajamos, gautos
pardavus gyvenamąjį būstą,
jei:
• šiame būste pastaruosius 2 metus iki pardavimo
buvo deklaruota gyventojo
gyvenamoji vieta;
• gyvenamoji vieta buvo
deklaruota trumpiau negu 2
metus, tačiau gautos būsto pardavimo pajamos per
vienerius metus nuo būsto
pardavimo yra panaudojamos kito gyvenamojo būsto įsigijimui, kuriame gyventojas deklaruoja gyvenamąją vietą.
Aktualią informaciją mokesčių klausimais fiziniai ir
juridiniai asmenys gali gauti paskambinę trumpuoju Mokesčių informacijos centro telefonu 1882 ar apsilankę VMI
interneto svetainėje www.
vmi.lt. Mokesčių informacijos centro trumpuoju telefonu
1882 teikiamos konsultacijos
įrašomos ir yra lygiavertės rašytinėms.
Valstybinės mokesčių
inspekcijos informacija

Jonavos kultūros centro liaudiškos muzikos kapela „Jonė“ kviečia prisijungti kontrabosu grojantį
muzikantą.
Tel. 8 687 11389.

DIDŽIOJI SALĖ
Lapkričio 2 d. 19 val. – Jonavos r. savivaldybės teatro spektaklis Jono Andriulevičiaus poetinė pokario drama pagal lietuvių
poetų kūrybą “Namo…”, rež. J.
Andriulevičius. Bilieto kaina 2,90
Eur.
Lapkričio 9 d. 18 val. – ,,Auksinės klasikos ir miuziklų dainos”
– dainininkė Vaida Genytė, smuikininkas Zbignevas Levickis, pianistė Lauryna Lankutytė. Gražiausios balso ir smuiko melodijos, kurios sužavės ir nustebins.
Bilieto kaina 10 Eur, pensininkams ir moksleiviams – 8 Eur.
Lapkričio 12 d. 17 val. – humoro šventė „Juokis – 2016“.
Naujas programas pristatys
aukštaičių „Bobų radijas“, dzūkų
„Dzyvų dzyvai“ ir suvalkiečių „Kanapa“. Bilieto kaina 6 Eur.
Lapkričio 16 d. 18 val. –
„Unikalūs atviravimai“ su Martynu Starkumi ir Vytaru Radzevičiumi, pokalbiai apie keliones po
pasaulį. Bilieto kaina 8 Eur, renginio dieną – 10 Eur. Neužimantys papildomos vietos vaikai iki 6
m. su tėvais įleidžiami nemokamai.
Lapkričio 22 d. 18 val. – teatralizuota cirko programa „Alisa stebuklų šalyje“. Bilieto kaina
6 Eur.
Lapkričio 29 d. 18 val. – „Domino“ teatro spektaklis „Prie dangaus vartų“. Bilieto kaina 9,50-17
Eur.
Lapkričio 30 d. 18 val. – argentinietiškojo tango spektaklis
„Tango Argentino“. Bilieto kaina
10 Eur, moksleiviams ir pensininkams – 8 Eur.
MENO GALERIJA
Spalio 28 d. 18 val. – menininkų grupės tapybos parodos
„Širšių medus“ atidarymas. Kūrėjai: Ignas Gleixner – tapyba, Lukas Kolmogorcevas – objektas,
Mindaugas Pridotkas – objektas,
Darius Rakauskas – piešimas.
Nemokama.
Lapkričio 11 d. 17 val. – jaunųjų menininkų iniciatyva „Kurk
kurk“ – edukacinės/pramoginės
kūrybinės dirbtuvės. Tai puiki galimybė susipažinti ir savo rankomis patirti grafiką - ne tik išbandyti technikas, bet ir sukurti savo

asmeninį atspaudą, atviruką ar
netgi susirišti originalią knygą.
Lapkričio 18 d. 18 val. – Eugenijaus Lugavojaus grafikos
darbų parodos „Laisvė ir menas“
atidarymas. Nemokama.
MIESTO KAPINIŲ KOPLYTĖLĖ
Lapkričio 1-oji, Visų Šventųjų diena
15 val. – Šv. Mišios Tremtinių
koplyčioje.
16 val. – literatūrinė-muzikinė
kompozicija „Pabūkim apgaubti
rimties...“.
13-15 val. – Justino Vareikio progimnazijos skautų akcija „Liepsnelės sieloms“ (prie paminklų ir miesto kapinėse).
Renginiai nemokami.
ŠV. APAŠTALO JOKŪBO
BAŽNYČIA
Lapkričio 6 d. 13 val. – koncertas „Išėjusiems“. Dalyvauja
Jonavos kultūros centro mišrusis choras „Žemyna“ ir Jonavos r.
savivaldybės teatro aktoriai. Nemokama.
KITI RENGINIAI
Kiekvieną sekmadienį 16
val. – šokių vakarai vyresniojo amžiaus žmonėms (Kultūros
centro fojė). Bilieto kaina 1 Eur.
Lapkričio 20 d. 14 val. – modelių atranka (211 auditorija).
Visus, norinčius gauti Jonavos kultūros centro savaitinį naujienlaiškį su renginių repertuaru, kviečiame rašyti laišką el. p. adresu: info@jkc.lt su
tekstu: „Noriu naujienlaiškio“.
Išsamesnė informacija interneto svetainėje www.jkc.lt
ir Jonavos kultūros centro
kasoje tel. nr. (8 349) 51868
JONAVOS VIEŠOJI BIBLIOTEKA
Lapkričio 3 d., ketvirtadienį,
17 val. Kauno apskrities viešosios bibliotekos projektas „Auksinis laureatų ruduo“ aplankys Jonavą. Viešojoje bibliotekoje (Žiemių g. 9, Jonava) viešės poetas
Viktoras Rudžianskas. Susitikimo metu bus pristatyta naujausia
autoriaus poezijos knyga „Juodoji dėžutė“ (Kauko laiptai, 2016
m.).
Viktoras Rudžianskas (g.
1957 m.) – poetas, žurnalistas,
pelnęs Kauno meno kūrėjų asociacijos bei Vytauto Gedgaudo
premijas už pokalbių ir esė kny-

gą apie kunigą ir poetą Ričardą
Mikutavičių, 2008 m. „Poezijos
pavasario“ laureatas, 2015 m. už
ilgametį kultūros puoselėjimą ir
nuoseklų darbą kultūrinės leidybos baruose įvertintas LR Kultūros ministerijos Bronio Savukyno premija. Poetas daug metų
vadovavo kultūros ir meno leidinio „Nemunas“ redakcijai, išleido
dvylika eilėraščių knygų.
Renginys nemokamas.
JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS
PARODOS
Iki 18 d. Kūrybinės grupės ATwins kolekcijos „Archajiški sodai“ fotografijų paroda (Dailės
skyriuje).
24 d. 17 val. Renatos Kilinskaitės fotografijų paroda „Pažadėtoji žemė: Jonavos žydų istorijos pėdsakais“ (Dailės skyriuje).
Paroda veiks iki gruodžio 15 d.
RENGINIAI
10 d. 16 val. Archeologės
Gabrielės Gudaitienės Pabartonių archeologinių kasinėjimų pristatymas (Dailės skyriuje).
EDUKACIJA
Visą mėnesį edukacinės valandėlės moksleiviams: „Senasis pašto kelias“.
Akcija, skirta pirmokams.
„Pačiupinėk muziejų“, skirta
visų mokyklų pirmokams susipažinti su muziejumi. Būtina
registracija tel. (8 349) 51446.
1-17 d. Edukaciniai užsiėmi-

mai moksleiviams: „Žvakių liejimas su forma“, „Žvakių liejimas
pylimo būdu“. Būtina registracija
tel. (8 349) 53388.
PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto „Nuo interpretacijos
link tradicijos“ vykdymas
16 d. 10 val. ir 12 val. Paskaita „Tautinio savitumo inspiracijos, integruotos modernioje madoje“. Lektorius: kūrybinės grupės A- Twins narys Andrius Mašauskas (Dailės skyriuje).
16 d. 11 val. ir 13 val. Kūrybinės dirbtuvės „Moderni lietuvybė:
etnotatuiruotės“. Dirbtuves ves
vizažo meistrė Emma Eglė Jočienė (Etnografijos skyriuje).
18-30 d. Edukaciniai užsiėmimai: „Šiaudiniai žaislai eglutei“,
„Saulutė“, „Kalėdų girlianda“.
Užsiėmimus ves Krašto muziejaus etnokultūros specialistė Rasa Libienė (Krašto muziejuje, rajono mokyklose, seniūnijose). Būtina registracija tel. (8
349) 53388.
UŽSIĖMIMAS TREČIOJO
AMŽIAUS UNIVERSITETO
KRAŠTO PAŽINIMO FAKULTETO
KLAUSYTOJAMS
10 d. 11 val. Paskaita „Jonavos žydų bendruomenės sunaikinimas 1941 m.“. Lektorė: Vita
Montvilienė (Dailės skyriuje).

Daugiau informacijos
www.jonavosmuziejus.lt

Buriami kolektyvai, kokių Jonavoje dar nebuvo. Galbūt tai,
ko tu seniai laukei
Jonavos kultūros centre renkama

PANTOMIMOS TEATRO TRUPĖ

Kviečiame 18 - 30 m. jaunimą.
Trupės vadovas – pantomimos aktorius ir režisierius Virgilijus Bortkevičius
Visų norinčių lauksime trečiadieniais ir penktadieniais nuo 17
val. Kultūros centro 311 auditorijoje.
Kilo klausimų? Skambinkite tel. 8 612 35653

KLASIKINIO DAINAVIMO STUDIJA

Kviečiame 18-30 metų jaunimą prisijungti prie klasikinio dainavimo studijos!
Muzikinis išsilavinimas nebūtinas.
Užsiėmimai vyks antradieniais 18 val. 215 auditorijoje, šeštadieniais 11 val. 211 auditorijoje. Užsiėmimų laikas vėliau gali būti
derinamas.
Vadovė – Kamilė Balabonaitė
Telefonas pasiteirauti 8 655 17645.

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

Kirpeja - Visaziste

Įvairios kompiuterinės
paslaugos
KOMPIUTERIAI.
SERVISAS
jonavos-it-paslaugos.eu.
8 677 92281

Aistei

Jonavos ortoptikos centras pataria:
 akinius laikyti galima tik jiems skirtame dėkle;
 užsidėti ir nusiimti akinius rekomenduojame tik laikant
abejomis rankomis;
 akinių lęšius valyti galima tik su tam skirtomis servetėlėmis, nes popierinis rankšluostis ar įprasta medžiaga gali palikti mikroįbrėžimų, kurie bėgant laikui išryškėja. Patariame rinktis
mikropluošto arba vienkartines drėgnas servetėles. Galima įsigyti ir specialaus skysto valiklio;
 jeigu po ranka neturite valymo priemonių, tuomet patartina akinius nuplauti šiltu vandeniu bei nuvalyti minkšta servetėle. Jokiu būdu nenaudokite cheminių priemonių, nes jos gali pakenkti dangai arba akinių rėmeliui;
 akinių lęšių dangai neigiamą įtaką gali daryti karštis. Nuo
aukštos temperatūros danga gali atšokti ar suaižėti. Nuo karščio gali deformuotis ir akinių rėmelis, todėl nepalikite akinių
prieš saulę arba arti karštų paviršių, neikite su jais į pirtį, nepalikite jų automobilyje esant aukštai oro temperatūrai;
 saugokite akinius nuo aštrių daiktų, sūraus vandens. Neigiamą poveikį akinių lęšiams bei rėmeliams gali turėti acetonas,
plaukų lakas, kvepalai, priemonės nuo vabzdžių ar kiti chemikalai.
Užsukite į naują optikos saloną „Ortoptikos
centras“, įsikūrusį Jonavoje, Vytauto g. 2, „Gintarinės vaistinės“ patalpoSENJORAMS -25 %
se, šalia knygyno.
AKINIŲ RĖMELIAMS
Darbo laikas:
IR AKINIŲ LĘŠIAMS!
I-V 9-18 val., VI 9-14 val.
Tel. 8 673 38748.

PARDUOTUVĖ-KOMISAS
Prezidento g.3
(buvęs „buitinis“, 3 aukštas).
Priimamos rudeninės ir
žieminės prekės
iš gyventojų
(geros išvaizdos)
Prekiaujame ir kitomis
naujomis prekėmis.
Darbo laikas:
I–V 9.30 – 17 val.

kirpimas
progines sukuosenos
makiazas

8

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

KELEIVINIŲ
MIKROAUTOBUSŲ
NUOMA
15; 20; 23 vietų
Tel:. 8 656 24178;
8 685 85985
info@autorider.lt
www.autorider.lt

MALKOS

Tel. 8 635 54215
VONIŲ
RESTAURAVIMAS
Tel.: 8 673 56679,
8 617 13178

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

Tel. 8-608 90969

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

TEL. 8- 686 17897

KAPŲ TVARKYMAS

UAB „VIKSERVISAS“ automobilių
remonto servisas

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

ŽIEMINĖS 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
l KONDICIONIERIŲ PILDYMAS

Darbo laikas: I–V 8–18 val.,
VI 8–12 val., VII – nedirbame.
Tel. 8 699 34 063.

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

Parduodame akmens
anglį, lapuočių pjuvenų
briketus, baltarusiškus
durpių briketus.
Atvežame.
Tel. 8 674 24111
Akmens anglis,
baltarusiški durpių
briketai, lapuočių
pjuvenų briketai. Atveža.

Tel. 8-686 09222
Redaktorė
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015,
8-685 25658

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

Variklių tech.aptarnavimas (tepalų, filtų, diržų keitimas ir k.t.).
Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).
Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos, transmisijos,
vairavimo mechanizmo).
Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas
(CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t.).
Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas
(CR Commonrail sistemos).
Automobilių kompiuterių programavimas
(EGR, DPF, AdBlue, Airbag, Immo).

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

