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Feliksa Žentelienė

Artėja lapkričio 1 - oji. Visi 
lėksime į kapines pagerbti arti-
mųjų, nes ir patys neišvengia-
mai susilauksime dienos, kai 
atvažiuosime į Amžinybės na-
mus. Nors ir labai nenorėtume 
palikti šio kosmoso stebuklo – 
planetos Žemės grožybių, bet 
realybė tokia: viskas, kas šia-
me pasaulyje turi pradžią, tu-
rės ir pabaigą. Todėl Žemę rei-
kia mylėti, padėti jai gyventi, 
neapkrauti bereikalingu balas-
tu, leisti kvėpuoti... O ką daro-
me? Pakalbėkime tik apie vie-
ną jos žudymo būdų – kapinių 
ekologiją.

Lietuvoje priskaičiuojama 
apie septyni tūkstančiai kapi-
nių – senų ir naujų. Vien Jona-
vos rajone kelios dešimtys. Kai-
me auga naujų kapinaičių plo-
tai, o miesto Šmatų kapinės 
jau skirstomos į savotiškus mi-
krorajonus: Senosios, Naujo-
sios, Kranto, Benamių, nors to-
kie pavadinimai nepatvirtinti, 
bet tarp jonaviečių šnekamojo-
je kalboje esti. 

Lietuvoje kasmet miršta 
apie 40 tūkst. žmonių, Kokie 
kiekiai medienos, plastmasės, 
metalo, dažų, skudurų ir kitokių 
medžiagų, ką užkasame su pa-
laikais, patenka į žemės gruntą, 
vandenį?!!

Turbūt nėra kitos tokios tau-
tos, kuri taip mylėtų ir gerb-
tų mirusiuosius. Bet ar mylime 
gyvuosius? Ką girdime kiekvie-
ną dieną? Pagal smurtus šei-
mose, žudynes ir savižudybes 
„pirmaujame“ Europoje. Pagal 
alkoholizmą ir jo pasekmes tre-
ti nuo galo.

Nuo spalio 1-osios praside-
da kapinių puošimo vajus. Prie 
turgaus ir kapinių didieji plotai 
priaugintų nuostabiausių chri-
zantemų, žvakių prekystaliai... 
Prekybos centruose jau stovi 
žvakių konteineriai. Perka ne 
po vieną – dvi, o pakuotėmis, 
nes visus mirusiuosius, kiek tik 
prisimins, tiek apdalins. Kiek 
jų, tų konteinerių, per visą Lie-
tuvą? Veža pakrautais trauki-
nių vagonais, uždaromis „fūro-
mis“? Besaikis lenktyniavimas 
ir išlaidavimas, kieno kapavie-
tėje bus daugiau brangesnių 
žvakidžių ir gėlių. O kalbama, 
kad blogai gyvename.

Kartą girdžiu praeinančių 
moterėlių pokalbį: „Ant mano 
kapo tai dega dvidešimt raudo-
nų žvakelių. Taip gražu... Visi 
pasižiūri...“. „O aš tai nupirkau 
dvi dideles dekoratyvines liktar-
nas“. Lapkričio 1-ąją ekskursijos 
atvažiuoja į Lietuvą grožėtis ka-

pinėmis. Bet kiek balasto reikės 
išvežti į sąvartynus? Ir visur pi-
nigai, verslai, darbai... Ar nega-
lima kukliau, santūriau? Padėjai 
gėlytę, uždegei žvakelę, pasto-
vėjai, prisiminei, pagerbei...

Prieš keletą metų klebo-
nas Audrius Mikitiukas rašė: „...
Kam, mielieji? Gėles dovanoki-
te vieni kitiems, kol gyvi, svei-
kinkit vienas kitą, dėkokit, my-
lėkit, lankykit... Prašau – tiesiog 
maldauju, nedarykit iš kapų gė-
lynų, sodybų... Kai nuvažiuo-
ju į kapines, man verkti norisi... 
Kam? Mirusiam? Jam to nerei-
kia, patikėkite...“

Bet yra manančių, kad rei-
kia. Štai viena dukterėčia atsi-
neša pusmaišį su karste gulin-
čios močiutės „smerčiui“ pasi-
ruošta apranga. Ištraukia ir pa-
rodo ilgą, tamsiai žalio šilko su-
knelę, batelius ir kt. Sako, kad 
visa tai reikia jai atiduoti, ir paki-
ša tą pakuotę karste po pagal-
ve. Dar ir dantų protezus įde-
da. Gal ir daugiau „turtų“ pradė-
sime krauti į karstus? Juk buvo 
amžiai, kai faraonus ar kuni-
gaikščius laidojo kartu su žir-
gais ir namų apyvokos daiktais.

O kodėl nevykdė velionės 
valios? Jei ji to norėjo, tai rei-
kėjo taip ir aprengti. Bet ne, gal 
gėda? Juk dabar moterys laido-
jamos „uniformuotos, kad dau-
giau išlaidų būtų. Jos nuo gal-
vos iki kojų apklojamos įvai-
rių atspalvių nėriniuotais „gipiū-
rais“. Kodėl netinka turėta išei-
ginė suknelė ar kostiumas, tau-
tiniai rūbai, jei tokius turėjo?..

Man laidotuvėse irgi verk-
ti norisi, kai nužvelgiu dvime-
trinius vainikus po šimtą ar pu-
santro šimto litų, bendrai paė-
mus su visom suneštom gė-
lėm - mažiausiai du tūkstan-
čiai išmetami į sąvartyną. Po-
piežiai, prezidentai ir tie nelai-
dojami su tokia gausybe vaini-
kų. Kas būtų, jei visa Lietuva 
vainikus sutemptų? Pagerbki-
me, paaukokime, pastovėkime 
prie karsto, gerą žodį pasakyki-
me. Būna, kad anūkai net atsis-
veikinimo valandą drovisi prie 
senelio karsto pastovėti. Būna, 
kad atnešė krepšelį, pastatė, 
apsisuko ir pro duris - „pareigą“ 
atliko. Darbo kolektyvai irgi ga-
lėtų keisti įpročius. Per pasiun-
tinius atneša vainiką – taip pat 
„pareiga“ atlikta. Kam jis (vaini-
kas) reikalingas, jei laidotuvėse 
nėra kam dalyvauti? Gal geriau 
paaukokime gedulingiems pi-
etums, pabendraukime ta pro-
ga, apie Išėjusįjį pakalbėkime... 
Kažkoks vyraujantis susveti-
mėjimas...

Kodėl prie karsto nepasta-
tomos aukų dėžutės? Gal ko-
kio sprendimo reikia ar pan.? 
Mačiau ne vienoj salėj pakabin-
tą kažkur prie sienos. Kas ten 
dairysis, ieškos? Aišku, versli-
ninkai nenori to daryti... Kartą 
Žeimiuose per laidotuves žiūriu 
– tik deda deda prie karsto vo-

kelius. Klausiu pusseserės, ar 
pas juos tokia mada? O ji: „Čia 
nuo Mikitiuko laikų... Kaip išmo-
kė, tai taip ir darome”. Jeigu lai-
dojami labiau pasiturintys, tai 
mūsuose tarsi susidariusi nuo-
monė, voką dėti tartum neva ir 
gėda, girdi, dar įsižeis, nes jam 
nereikia jokios labdaros. Bet-
gi, kodėl neužrašius užuojautos 
su žodžiais: “Aukoju bažnyčiai”, 
“Aukoju labdarai”, kaip daroma 
kitose šalyse.

Taupumas, praktiškumas ir 
saikas dar niekam niekada ne-
pakenkė. Atrodo, kad po truputį 
einam protyn: vis dažniau urne-
lės laidojamos senesnėse arti-
mųjų kapavietėse – naujų „so-
dybų“ ir „darželių“ sumažės...

Viską pradėkime nuo savęs, 
mažinkime tą pasirodymų gi-
gantomaniją ir išlaidavimą vien 
dėl to, ką pažiūrėję žmonės pa-
galvos. Kartą žiūriu, išrikiuo-
ti visų vaikų didžiausi vainikai 
su juostomis, o vienos sesers 
nėra, komentatoriai šnabžda-
si: „Kas yra? Kodėl?“ Pasirodo, 
jos parama buvo dvigubai pras-
mingesnė už tą vainiką. Šau-
nuolė! Ir mes taip darykime. 
Vokelyje prie užuojautos užra-
šykime: „Skiriu bažnyčios tvo-
ros remontui“, „Skiriu surūdiju-
sios skardos pakeitimui“ ir pan. 
Bent žinosime, kad velionio at-
minimui gerą darbą padarėme.

Kapinių ekologija pagal „tradicijas“
Keliame problemą Trumpai

LapKričio 1-ąją -  
šv. Mišios Miesto  

Kapinių KopLytėLėje

Visų šventųjų dieną – lapkri-
čio 1-ąją - Šmatų kapinių koply-
tėlėje 15 val. bus laikomos šv. 
Mišios. 

14-16 val. literatūrinė mu-
zikinė kompozicija „Nulenkime 
galvas prie Amžinybėn išėju-
sių“.

Visi kviečiami dalyvauti Ge-
rumo akcijoje ir uždegti žvake-
les ant nelankomų kapų.

naujas taKas: šMatų 
Kapinės - ragožiai

Spalio 20 d. iškilmingai ati-
darytas pėsčiųjų bei dviračių 
takas, jungiantis atkarpą nuo 
Šmatų kapinių iki Ragožių kai-
mo.

Vienas metras asfaltuo-
to tako kainavo beveik 600 Lt 
Naujojo tako ilgis − daugiau nei 
800 metrų, atliktų dabų vertė - 
470 tūkst. Lt.

šventinės nuolaidos 
laukia ir „jonavos 
garso“ reklamos 

užsakovų

Edmundas Gedvila
UAB „Joneda“ atstovas 
ryšiams su visuomene

Mes visi gyvename nuola-
tinių akcijų ir nuolaidų amžiu-
je. Nors dažnai produktas ar 
paslauga pagal kokybę ir ma-
žavertė, bet mūsų prekybinin-
kai, sukoncentravę visą prekės 
valdymą į savo rankas, naudo-
damiesi visiška valstybės ne-
priežiūra, daro ką nori. Pavyz-
džių kiek nori. Štai Vokietijo-
je už pieną perdirbėjai dėl Ru-
sijos įvesto embargo sumažino 
kainą 6 proc. Tiek pat procentų 
sumažėjo ir pieno produktų kai-
nos parduotuvėse. Krenta ža-
lios naftos, dujų kainos. Ką mes 
matome? Žemdirbiai skundžia-
si, kad neturi kur dėti savo iš-
augintų vaisių ir daržovių. Ko-

Nukelta į 7 psl.

„Jonavos garsas“ 
išeis:

Lapkričio 7 d. (Reklama prii-
mama iki lapkričio 4 d. 17 val.).

Tel.: 60015, 8-685 25658,  
el. paštas info@joneda.lt
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Nuomonės

Remigijus Osauskas
Jonavos rajono mero 
pavaduotojas

Rugsėjo mėnesio rajono sa-
vivaldybės tarybos posėdyje 
buvo priimtas sprendimas, ku-
ris nesulaukė atsakingo tary-
bos narių dėmesio. Tai 2014-
2020 metų ES investicijomis fi-
nansuojamų projektų sąrašo 
patvirtinimas. 

Savivaldybės Taryba šiuo 
sprendimu jau patvirtino, kurios 
rajono mokyklos bus renovuo-
tos, kurios gatvės bus rekons-
truotos, kur bus įrengti nuote-
kų tinklai, kuris parkas bus su-
tvarkytas ar įsteigtas Sociali-
nių paslaugų centras. Deja, šis 
ypatingos svarbos dokumen-
tas, turintis įtakos rajono žmo-
nių gyvenimo kokybei per ar-
timiausius 6 metus, buvo pa-
ruoštas skubos tvarka. Tarybos 
nariai, kurie posėdžio metu pa-
siūlė neskubėti, dar pasvarsty-
ti, pasitarti su gyventojais, su-
laukė kritikos iš kolegų, kurie, 
pastangas atidėti šį sprendimą, 
„pakrikštijo“ kaip rinkimų kovos 
pradžią.

Ką reiškia šis projektų są-
rašas mūsų rajono gyventojui? 
Dabar, esant jau patvirtintam 
projektų sąrašui, bet kuris rajo-
no gyventojas pasidomėjęs ži-
nos, ko tikėtis per artimiausius 
kelerius metus. Tačiau turiu di-
delę abejonę, ar tikrai už ES 
fondų lėšas bus atliekami mūsų 
rajono žmonėms iš tiesų aktua-
lūs ir reikalingi darbai? Ar dalis 

šių lėšų nukeliaus antraeiliams 
ar beverčiams projektams įgy-
vendinti?

Tai gali atsakyti tik rajono 
gyventojai, su kuriais, deja, šį 
kartą nebuvo pasitarta. Nebuvo 
pasitarta ir su seniūnais, ben-
druomenių vadovais ar seniū-
naičiais, t.y. su tais, kurie ge-
riausiai žino, ko reikėtų kon-
krečios vietovės žmogui. Ne-
buvo šis projektų sąrašas ir 
viešinamas, nebuvo pristaty-
ti ir jo sudarymo principai. Po-
sėdžio metu buvo apsiribota tik 
informacija, kad sąrašą suda-
rė administracijos direktorius 
su kelių skyrių vedėjais. Keis-
tai atrodė ir Tarybos narių argu-
mentai, kad rajono žmonių po-
reikius geriausiai žino adminis-
tracijos direktorius. 

Nuleistame „iš viršaus“ pro-
jektų sąraše dalis įtrauktų pro-
jektų bet kuriam, sveikai mąs-
tančiam žmogui, jau atrodo ir 
be diskusijų abejotini. Štai kele-
tas pavyzdžių. 

Į netolimos ateities planus 

įtraukiamas Jonavoje, Sodų 
g. 3 numeriu pažymėtas, ap-
leistas buvęs bendrabutis, kurį 
planuojame paversti socialiniu 
būstu. Keisčiausia, kad šis pas-
tatas nėra savivaldybės nuo-
savybė, jį dar reikės nusipirkti. 
Kokia bus šio ateities sandorio 
vertė? Manau, tikrai ne rinkos 

kaina, nes tikėtina, kad parda-
vėjas, žinodamas, kad savival-
dybė pastatą jau įtraukė į pirki-
nių sąrašą, turėtų pasibrangin-
ti. Tai greičiausiai bus dar vie-
nas „sėkmingas“ savivaldybės 
pirkinys, šalia praėjusioje Ta-
rybos kadencijoje nupirkto Žei-
mių vaikų darželio pastato. Taip 
pat kyla klausimas, ar rajone 

reikia dar tiek socialinių butų? 
Juk jau priimtas Seime įstaty-
mas, kad asmenims, laukian-
tiems eilėje socialinio būsto, 
atsiras galimybė kompensuoti 
buto, kurį jie nuomojasi iš kitų 
asmenų, išlaidas. Tai gal reiktų 
ir koncentruotis būsimai rajono 
valdžiai ties šia paramos forma, 
o ne pirkti apleistus pastatus ir 
įrenginėti ten socialinius butus. 

Nežinau, ar Žeimių gyvento-
jai jau žino, kad ES lėšos ne-
numatytos nuotekų tinklų įren-
gimui miestelyje, nors techninis 
projektas jau parengtas prieš 5 
metus. Nenumatyta lėšų ir ga-
tvių, šaligatvių ar apšvietimo 
įrengimui, bet už tai miestely-
je bus įrengti keletas socialinių 
butų. Butai bus įrenginėjami vi-
siškai tam nepritaikytame stati-
nyje, mano anksčiau paminėta-
me savivaldybės pirkinyje – bu-
vusiame vaikų darželio pasta-
te. Ir tam prireiks tikrai ne vie-
no milijono litų. Mano nuomo-
ne, kažkada nusipirkus visiš-
kai nereikalingą savivaldybei 

pastatą, neverta mėginti jį dirb-
tinai pritaikyti savivaldybės rei-
kmėms, o geriausias sprendi-
mas pasiūlyti verslui išsinuo-
moti ar nupirkti. Ir lai jame būna 
gamybos ar paslaugų įmonė su 
keletu įdarbintų Žeimių gyven-
tojų. O ES lėšas investuoti į ti-
krai reikalingą gyventojams inf-
rastruktūrą.

Kulvos gyventojai galės 
džiaugtis atnaujintu seniūni-
jos administraciniu pastatu 
(suprantu, kad jis vienintelis iš 
rajono seniūnijų administraci-
nių pastatų likęs nerenovuo-
tas), nors, pasitarus su ben-
druomene bei seniūnaičiais, 
galbūt svarbiau buvo apšiltin-
ti ir suremontuoti vaikų darže-
lio pastatą. 

Sąrašą galime tęsti, bet ir 
šie keli pavyzdžiai, manau, pa-
rodo, kad projektų sąrašas pa-
rengtas tikrai neatsakingai. Ir ši 
Tarybos narių skuba jau 2015 
metais pareikalaus ne dešim-
čių, o šimtų tūkstančių litų biu-
džeto lėšų, nes sprendimo pro-
jekto kitas punktas numato pa-
vesti savivaldybės administra-
cijai rengti visų patvirtintų pro-
jektų techninę dokumentaciją. 

Tarybos posėdžio metu siū-
liau atidėti šio sąrašo tvirtinimą, 
kviečiau dar pasitarti su seniū-
nais ir vietiniais gyventojais, ta-
čiau didžioji Tarybos narių dau-
guma nusprendė neatidėlioti. O 
atsakymo į klausimą, kodėl rei-
kia taip skubėti, niekas ir nepa-
teikė.

jei sprendimus priima  
keli žmonės – kam žaisti demokratiją?

Raudonas kilimas

Alfonsas Meškauskas gimė 1954 m. lapkričio 3 d. Raseinių rajone.
UAB „Baldai Jums“ generalinis direktorius (nuo 1994 m.), Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys 

(renkamas nuo 1997 m.), Kauno prekybos, pramonės ir amatų rūmų Jonavos filialo vadovas.
Apdovanotas Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos Nusipelniusio Lietuvos pramonės darbuotojo 

garbės ženklu (2013 m.), Lietuvos pramoninkų konfederacijos „Profesijos Riterio“ ženklu (2011 m.), Lie-
tuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų bronzos (III laipsnio) „Darbo žvaigžde“ (2010 m.), LR Seimo 
Pirmininko (2009 m.) ir LR ūkio ministro (2004 m.) padėkos raštais, asociacijos „Lietuvos mediena“ me-
daliu už nuopelnus baldų pramonei (2004 m.) ir šios asociacijos Garbės ženklu (2010 m.), UAB „Baldai 
Jums“ vardiniu laikrodžiu.

Laisvalaikio pomėgiai: politika, fotografija, žvejyba.
Credo: „Po gulinčiu akmeniu vanduo neteka“.

Sveikiname!
Taip jau sutapo, kad „Jonavos garso“ naujos rubrikos raudonu kilimu suteikta garbė 

pirmam žengti lapkričio 3 dieną garbingą asmeninį jubiliejų švenčiančiam Jonavos ra-
jono politikui ir vienam geriausių šalies pramoninkų - Alfonsui Meškauskui, šį rudenį mi-
ninčiam ir bendrovei „Baldai Jums“ vadovavimo dvidešimtmetį.

Ponas Alfonsas – tai tas žmogus, kuris sugebėjo šią įmonę tarsi feniksą ne tik prikelti 
iš pelenų, bet ir sėkmingai išplukdyti į pasaulinės rinkos vandenis, ir taip Jonavos baldi-
ninkų rankų triūsu išgarsinti ne tik mūsų miestą, bet ir Lietuvos vardą, pelnyti savo pro-
dukcijos kokybe, sąžininga partneryste pasitikėjimą tarp užsienio šalių užsakovų bei 
prestižinių baldų pardavimo centrų, suburti tokį kolektyvą, kad UAB „Baldai Jums“, tę-
sianti šimtametes baldininkų tradicijas, taptų viena pažangiausių ir inovatyviausių pra-
monės įmonių šalyje. 

nebuvo pasitarta 
nei su seniūnais, 

bendruoMenių vadovais 
ar seniūnaičiais, t.y. su 
tais, Kurie geriausiai 

žino, Ko reiKėtų 
KonKrečios vietovės 

žMogui.

deja, šis ypatingos 
svarbos doKuMentas, 

turintis įtaKos 
rajono žMonių 

gyveniMo KoKybei per 
artiMiausius 6 Metus, 

buvo paruoštas sKubos 
tvarka.

Ko gero, ne vien tik dėl gražių akių Savivaldybė ketina nusipirkti tokią dovanėlę
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Kauno apskrities valstybinė 
mokesčių inspekcija (toliau – Kau-
no AVMI) informuoja, kad šiais me-
tais žemės mokesčio mokėtojai į 
Jonavos r. savivaldybės biudže-
tą turėtų sumokėti arti 0,8 mln. litų 
žemės mokesčio (gyventojai - apie 
0,7 mln. litų, o įmonės – apie 81 
tūkst. litų). Praėjusiais metais Jo-
navos r. apskaičiuota žemės mo-
kesčio suma siekė 0,7 mln. litų. Iš 
viso Jonavos r. yra beveik 12 tūkst. 
žemės mokesčio mokėtojų, iš ku-
rių didžioji dalis – gyventojai, jų yra 
daugiau nei 11,9 tūkst.

Mokesčių administratorius 
primena, jog žemės mokestį jos 
savininkai turi sumokėti iki lap-
kričio 17 d. Nors deklaracijas mo-
kėtojams VMI turi pateikti iki lapkri-
čio 3 d., jau dabar „Mano VMI“ sis-
temoje (www.vmi.lt svetainėje) var-
totojai gali rasti mokėtinas mokes-
čio sumas. Elektroninio deklaravi-
mo sistemoje, adresu http://dekla-
ravimas.vmi.lt, publikuojamos de-
klaracijos, kuriose gyventojai bei 
įmonės ras išsamią informaciją 
apie jų valdomus sklypus, pritaiky-
tą savivaldybės nustatytą žemės 
mokesčio tarifą bei kitą informaciją. 
Žemės savininkus, kurie dar nėra 
EDS vartotojai, popierinės deklara-
cijos pasieks klasikiniu paštu.

„Žemės mokesčio dydis pri-
klauso nuo sklypo mokestinės ver-
tės, atskirų savivaldybių patvirtinto 
žemės mokesčio tarifo ir lengva-
tų bei nuo 2013 – 2016 metų mo-
kestiniais laikotarpiais taikomų že-
mės mokestinės vertės pereina-
mojo laikotarpio nuostatų. Prime-
name, kad nuo 2013 m., įsigalio-
jus naujos redakcijos Žemės mo-
kesčio įstatymui, žemės sklypo 
mokestine verte pradėta laikyti to 
sklypo vidutinė rinkos vertė, o ats-
kirais atvejais – individualaus že-
mės vertinimo būdu nustatyta jos 
vertė,“ – teigia Kauno AVMI Mo-

kestinių prievolių departamento di-
rektorė Judita Stankienė.

Žemės mokesčio tarifus nuo 
0,01 iki 4 proc. žemės mokestinės 
vertės kiekviena savivaldybė pa-
tvirtino individualiai. 2014 m. savi-
valdybių tarybų patvirtintus žemės 
mokesčio tarifus galima sužino-
ti VMI svetainėje http://www.vmi.lt/
cms/zemes-mokestis2. 

Šiemet Kauno AVMI Jonavos 
rajone apskaičiavo žemės mokestį 
20-čiai sklypų, kuriuos pateikė sa-
vivaldybė, patvirtinusi didesnį ap-
leistos žemės mokesčio tarifą. Iš 
viso už apleistą žemę Jonavos r. 
mokesčių mokėtojai turės sumo-
kėti daugiau nei 42 tūkst. litų že-
mės mokesčio. 

Kauno AVMI primena, jog že-
mės mokesčių mokėtojui pateikia-
moje deklaracijoje nurodytas mo-
kesčių specialistas ir pateikti jo 
kontaktai. VMI atstovas, mokes-
čių mokėtojui pageidaujant, galės 
išaiškinti, kaip susigrąžinti žemės 
mokesčio permoką, permokos ar 
nepriemokos atsiradimo priežas-
tis. Žemės mokestį galima sumo-
kėti ne tik bankuose (VMI atsiskai-
tomoji sąskaita atidaryta daugelyje 
šalies bankų), bet ir pašto skyriuo-
se ar „Perlo“ terminaluose, spau-
dos kioskuose, kitose mokėjimus 
priimančios įstaigose.

Mokesčių mokėtojas informa-
ciją apie mokėtiną žemės mokes-
tį gali sužinoti VMI Mokesčių in-
formacijos centro trumpuoju te-
lefonu 1882. Taip pat gali kreiptis 
į mokesčių specialistą, kurio kon-
taktai pateikti žemės mokesčio de-
klaracijoje. Daugiau informacijos 
žemės mokesčio klausimais gali-
ma rasti apsilankius VMI interneto 
svetainėje www.vmi.lt. 

Kauno apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos 
informacija

jonaviečiai šiemet turėtų 
sumokėti beveik 0,8 mln. litų 

žemės mokesčio 
Aldona Skaisgirytė

Spalio 24 dieną Jonavos 
rajono vadovai 68 seniūnai-
čiams iškilmingai įteikė pa-
žymėjimus. Visuomeniniais 
pagrindais dirbantys seniū-
naičiai renkami dvejiems me-
tams. 55 seniūnaičius tu-
rės kaimiečiai ir 13 Jonavos 
miesto gyventojai. Tikimasi, 
kad tai bus arčiausia iš visų 
arčiausių žmogui valdžių. 

Seniūnaičių rinkimai vyko 
pagal Jonavos rajono savival-
dybės administracijos direkto-
riaus įsakymu patvirtintą Jona-
vos rajono gyvenamųjų vieto-
vių bendruomenės atstovų – 
seniūnaičių – rinkimų tvarkos 
aprašą. 

Kandidatus į seniūnaitijų se-
niūnaičius galėjo siūlyti patys 
gyventojai, nevyriausybinės or-
ganizacijos, asociacijos, įstai-
gų kolektyvai. Kandidatais ga-
lėjo tapti tik pilnamečiai, gyve-
nantys ir deklaravę savo gyve-
namąją vietą toje seniūnaitijoje. 
Kaip žinia, aktyviausiai kandi-
datus siūlė ir reklamavo kai ku-
rios politinės partijos. Bet ir ra-
jono meras Mindaugas Sinkevi-
čius neslėpė, kad, ypač mieste, 
vangiai vyko seniūnaičių rinki-
mai, kai kurie jų išrinkti 2 - 4 gy-
ventojų. Rajono vadovai vylėsi, 
kad seniūnaičiai bus tarpininkai 
tarp žmonių, seniūno, savival-
dybės vadovų bei kitų instituci-
jų. Be to paprašė, kad išrinktieji 
netaptų paštininkais, problemą 
tarsi laišką perduodančiais val-
dininkams ir įsivaizduojančiais, 
kad ji jau ir išspręsta.

Vietos savivaldos įstatymas 
numato, kad seniūnaitis atsto-
vauja seniūnaitijos gyventojų 
interesams seniūnijoje, skatina 
gyventojus prižiūrėti gyvena-
mosios vietovės teritoriją, orga-
nizuoja kultūrinį ir sportinį gyve-
nimą, prireikus dalyvauja orga-

nizuojant gyventojų apklausas 
ir gyventojų susitikimus su Ta-
rybos nariais, seniūnu, teikia in-
formaciją gyventojams apie sa-
vivaldybės institucijų ir kitų vie-
šojo administravimo subjektų 
darbo laiką ir darbo tvarką

Rugsėjo 25 d. vykusiame 
posėdyje Jonavos rajono sa-
vivaldybės taryba, vadovau-
damasi Lietuvos Respubli-
kos vietos savivaldos įstatymo 
33 straipsnio 7 dalimi, patvirti-
no seniūnaičių išlaidų, susiju-
sių su jų, kaip seniūnaičių, vei-
kla, apmokėjimo ir atsiskaitymo 
tvarkos aprašą ir nustatė viene-
riems metams – 80 eurų išlai-
dų dydį kiekvienam (eurais to-
dėl, kad sprendimas įsigalios 
ateinančių metų sausio 1 d.). 
Mokesčių mokėtojams per me-

tus tai kainuos 5440 eurų arba 
18783,23 Lt.

Seniūnaičiui su jo, kaip se-
niūnaičio veikla susijusioms 
kanceliarijos, pašto, telefono, 
internetinio ryšio, transporto 
paslaugų (kuro, viešojo trans-
porto bilietų įsigijimo, transpor-
to priemonės nuomos), kiek jų 
nesuteikia ar tiesiogiai neap-
moka Savivaldybės administra-
cija, išlaidos kompensuojamos 
iš Savivaldybės administracijai 
skirtų biudžeto asignavimų, bet 
šias išlaidas, kaip sakė meras, 
seniūnaitis turės aptarti su se-
niūnijos seniūnu.

Arčiausiai žmonių būsian-
čius seniūnaičius sveikino iki 
šiol tokią poziciją valdžių hie-
rarchijoje turėję savivaldybės 
seniūnijų seniūnai.

dar 68 artesni iš visų arčiausių valdžių

Nuotr. iš kairės. Antanas Augenijus Statkevičius, 74 metų ūkininkas iš Upninkų, Padaigų 
seniūnaitijos seniūnu išrenkamas ne pirmą kartą, yra pats vyriausiasis amžiumi seniūnai-
tis. Gerai rajone žinomas veterinaras Pranas Urmonas Dailidė, tądien oficialiai tapęs Žei-
mių kaimiškosios seniūnijos seniūnu, pirmasis iš visų išrinktųjų iš mero rankų atsiimda-
mas tą patvirtinantį pažymėjimą neslėpė, kad jį išrinko keturi žeimiškiai. „O pirmasis mano 
kaip seniūnaičio darbas buvo toks: daviau kaimynui dvidešimt litų, kad nusišienautų žolę. 
Rezultatas – pinigus pragėrė, žolė liko nenušienauta“, - sąmojo nestokojantis seniūnaitis 
rimtu veidu perspėjo naujuosius kolegas, kad ir šiems taip nenutiktų.

Lietuvos socialdemokra-
tų partijos Jonavos skyrius 
po praėjusią savaitę įvy-
kusio visuotinio susirinki-
mo sudarė savo kandidatų 
į 2015 metų savivaldybių ta-
rybų rinkimus sąrašą. 

Pirmajame dešimtuke – ra-
jono gyventojams gerai žinomi 
veidai ir vardai. Tarp jų – visi 
šeši dabartiniai Jonavos rajo-
no savivaldybės tarybos na-
riai: sąrašo viršūnėje esantis 
miesto meras Mindaugas Sin-
kevičius, Erlandas Andrejevas, 
Birutė Platkauskienė, Artū-
ras Neimontas, Alfonsas Meš-
kauskas, Marytė Širvelienė. 
Dešimtuke - UAB „Jonavos au-
tobusai“ direktorius Edmundas 
Mulokas bei  Jonavos pirminės 
sveikatos priežiūros centro va-
dovė Asta Sivolovienė.

Drauge su socialdemokra-
tų partija rinkimuose dalyvaus 
ir dabartinis Jonavos rajono 
savivaldybės administracijos 
direktorius Jonas Klemensas 
Sungaila. 

Kandidatų dešimtuke – ir 
nauja pavardė. Pirmą kartą 
rinkimuose kandidatuos rajo-
no savivaldybės administraci-
jos jaunimo reikalų koordina-
torė, šiuo metu vaiko priežiū-
ros atostogose esanti Birutė 
Gailienė. 

„Didžiuojuos pirmuoju kan-
didatų dešimtuku,- sako sąra-

šo vedlys, taip pat LSDP kan-
didatas į mero postą Mindau-
gas Sinkevičius, - jame – labai 
įvairios asmenybės, savo vei-
klos sričių profesionalai. Kai 
kurie jau turi ilgametę politinę 
patirtį, kiti – gerai žinomi dėl 
savo visuomeninės veiklos. 
Be manęs paties, pirmajame 

dešimtuke – dar du jauni žmo-
nės, kuriems nėra 30 –ies: da-
bartinis Tarybos narys Erlan-
das Andrejevas ir jaunimo rei-
kalų koordinatorė, daugiavai-
kė mama Birutė Gailienė“. 

M. Sinkevičius pabrėžė 
esąs įsitikinęs, jog pirmasis 
kandidatų dešimtukas rajo-

no rinkėjams bus patrauklus: 
„Dešimtuke savo kandidatą 
atras ir senjorai, ir jaunimas, ir 
verslo atstovai, ir jaunos šei-
mos – mūsų pretendentai ats-
tovauja įvairioms visuomenės 
grupėms, o ši įvairovė būsi-
mos kadencijos metu leis kuo 
optimaliau užtikrinti kiekvie-

no Jonavos rajono gyventojo, 
kas jis bebūtų, interesus. Ne 
kartą įrodėme, jog mums svar-
biausia – žmogus. Šios nuos-
tatos visuomet laikėmės ir lik-
sime jai ištikimi toliau“.

LSDP Jonavos skyriaus 
informacija

Politinė reklama.  
Užs. Nr. 2. Bus apmokėta iš Lietu-

vos socialdemokratų partijos Jona-
vos skyriaus politinės kampanijos 

sąskaitos.

Pirmajame dešimtuke - visi šeši dabartinės kadencijos LSDP atstovai savivaldybės taryboje

didžiausią partiją rajone į pergalę ves profesionalų dešimtukas

Pirmasis LSDP Jonavos 
skyriaus dešimtukas bū-
simuose rinkimuose:

1. Mindaugas Sinkevičius
2. Jonas Klemensas 
    Sungaila
3. Erlandas Andrejevas
4. Marijona Širvelienė
5. Birutė Platkauskienė
6. Alfonsas Meškauskas
7. Edmundas Mulokas
8. Birutė Gailienė
9. Artūras Neimontas
10. Asta Sivolovienė
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Janina Tilvikaitė

Regioninei ir vietos ži-
niasklaidai kirstas dar vienas 
valdančiųjų smūgis – spa-
lio 7 dieną Seimo nariai net 
nesutiko svarstyti Visuome-
nės informavimo įstatymo 
pataisų, kuriomis siūlyta už-
drausti bankų ir savivaldy-
bių įsteigtos įmonėms ar įs-
taigoms būti viešosios infor-
macijos rengėjais ar jų daly-
viais. Tad nuo šiol savival-
dybių politikams niekas ne-
draus už mokesčių mokėtojų 
pinigus leisti periodinius lei-
dinius, ir juose ne tik nemo-
kamai reklamuotis, pūsti rin-
kėjams miglą į akis, bet ir ne-
varžomai atakuoti savo poli-
tinius oponentus.

pripažinti pažeidę

Reaguodama į šį Seimo 
sprendimą Nacionalinė rajonų 
ir miestų laikraščių leidėjų aso-
ciacija išplatino viešą pareiški-
mą, taip pat kreipėsi į valstybės 
vadovus. Sunerimti nepriklau-
somai žiniasklaidai išties yra dėl 
ko. Ne tik sunerimti, bet ir skam-
binti pavojaus varpais. Yra duo-
menų, kad tokia „mada“ už mo-
kesčių mokėtojų pinigus leis-
ti periodinius leidinius, kuriuose 
šlovinami vietos savivaldybės 
vadovai yra ne tik Druskininkuo-
se, Raseiniuose, bet plinta ir ki-
tose šalies savivaldybėse. Jau ir 
Žurnalistų etikos inspektoriaus 
tarnyba, ir teismai, nagrinėję 
Druskininkų švietimo centro lei-
džiamo laikraščio „Mano Druski-
ninkų“ atvejį, yra pareiškę, kad 
toks vietinės valdžios oficiozas 
kaip „Mano Druskininkai“ eiti ne-
gali, jis leidžiamas pažeidžiant 
teisės aktus. 

Vienas iš asociacijos na-
rių, Mažeikių rajono laikraš-
čio „Santarvė“ leidėjas Alvy-
das Balčiūnas mano, kad po to-

kio Seimo verdikto reikia lauk-
ti savivaldybių kontroliuojamų 
laikraščių kūrimosi rajonuose 
arba jau esamų perėjimo val-
džios žinion bangos. 

šypsenos iš oficiozų

„Tai ne kas kita, kaip grįži-
mas į „sovietus“. Kodėl Seimo 
nariai, balsavę prieš šias pa-
taisas, nebenori matyti laisvos 
spaudos? Kodėl norima ją žlug-

dyti? Ir taip vietinė spauda sun-
kiai verčiasi po garsiosios nak-
tinės mokesčių reformos, kai 
mokesčiai staiga padidėjo 140 
procentų. Tačiau mes nepra-
radome savo skaitytojų, kurie 
gerbia profesionalius žurnalis-
tus, pasitiki jų pateikiama in-
formacija. Gal tai ir nepatinka 
tiems politikams, kurie užsimo-
jo sunaikinti rajoninę spaudą? 
Juk savivaldybių leidiniams ne-
reikės paisyti rinkos, be to, kaip 
būtų kontroliuojamos valstybi-
nės lėšos, mokesčių mokėtojų 
pinigai, leidžiami partijų propa-
gandai skleisti? 

Peršasi mintis, kad į savival-
dybes srūvant europinėms lė-
šoms, stengiamasi rasti būdų, 
kaip jas taip „efektyviai“ įsisa-
vinti, kad niekas nematytų, ne-
kritikuotų, visi tik šypsotųsi iš 
„valdiško“ laikraščio puslapių. 
Suprantama būtų, kad savi-
valdybės leistų informacinius 
lankstinukus, o dabar užsimota 
savo laikraščius leisti. Ir dar ne-
mokamus. Bet visi žinome, kad 
nieko nemokamo nebūna, ne-
bent sūris pelėkautuose“, - kal-
bėjo A. Balčiūnas. 

Pasak leidėjo, yra žinomų 
žiniasklaidos priemonių, su-
sijusių su kai kuriais politikais 
bei partijomis, tačiau ir šios turi 

paisyti rinkos bei konkurenci-
jos sąlygų, o savivaldybių ofi-
ciozams kažkodėl tos taisyklės 
negalioja.

procesas – pavojingas

Visuomenės informavimo 
įstatymo pataisas, kuriomis siū-
lyta uždrausti bankų ir savival-
dybių įsteigtoms įmonėms ar 
įstaigoms būti viešosios infor-
macijos rengėjais ar jų daly-

viais, Seimui pateikė svarstyti 
jų autoriai konservatoriai Jurgis 
Razma ir Arvydas Anušauskas. 

Už šį pasiūlymą balsavo 36 
Seimo nariai, prieš šeši, susi-
laikė 33 parlamentarai. Vėliau 
38 balsais prieš 32 pataisos 
buvo atmestos, neleidžiant au-
toriams jų tobulinti ir teikti vėl. 
Prieš daugiausiai balsavo soci-
aldemokratai, tvarkiečiai ir dar-
biečiai. 

„Kodėl Seimo nariai balsavo 
prieš? Gal nori prieš merų rinki-
mus atsirišti rankas? Rimtų ar-
gumentų nebuvo. Vieni klausė, 
kas čia per pataisos, kiti nesu-
prato, kodėl negali savivaldy-
bės turėti savo informacijos šal-
tinio. Dabar įstatymas valdyti ži-
niasklaidos priemonę draudžia 
tik patiems bankams, partijoms 

ir savivaldybėms tiesiogiai. Ta-
čiau Lietuvoje jau yra savivaldy-
bių, kalba eina apie Druskininkų 
ir Raseinių, kurios, prisidengda-
mos įsteigtomis savo švietimo 
krypties įstaigomis, leidžia peri-
odinius leidinius su užmaskuota 
politine reklama. 

Iš vietinės spaudos atima-
mi reklamos užsakymai, iškrei-
piama žiniasklaidos rinka. Tai 
gana pavojingas procesas vi-
suomenėje, kalbant apie lais-
vą spaudą ir demokratiją, taip 
negali būti. Kai buvo kuriamas 
įstatymas, jo kūrėjams neužte-
ko tiek fantazijos nuspėti, jog 
vietos politikai ateityje gali ras-
ti jame landų ir imti reklamuo-
tis per savivaldybei pavaldžių 
švietimo ir mokslo įstaigų leidi-
nius“, - „Vakarų Lietuvai“ sakė 
J. Razma.

atMesti pasKubėjo?

Kai kurie Seimo nariai pri-
pažįsta, kad pernelyg pasku-
bomis ir nemotyvuotai atme-
tė šias pataisas, ir mano, kad 
įstatymą dar reikėtų pateikti 
svarstymui. Mažeikiškis Seimo 
narys tvarkietis Kęstutis Bart-
kevičius – vienas iš tokių. „Šią 
problemą vertinčiau dvejopai. 
Pritariu, jog nėra gerai, kai sa-
vivaldybės įstaigos ima leisti 
laikraščius ir juose politikai ima 
skelbti savo tiesą. Manau, rei-
kėtų Seimui grįžti prie šių pa-

taisų svarstymo. Bet kita ver-
tus, ką politikams daryti? Jeigu 
nesi skandalistas ar mėgstan-
tis pasipuikuoti, spauda apie 
tave nerašys. Nebent už tai 
susimokėčiau. Todėl, neturė-
damas jokios tribūnos, važiuo-
ju tiesiai pas savo rinkėjus, da-
lyvauju renginiuose, lankausi 
kolektyvuose. Ir pastebiu daug 
gerų dalykų, kurie, deja, ne vi-
sada atsispindi vietinėje spau-
doje. Joje dažnai pasigen-
du pozityvių naujienų“, - savo 
nuomonę dėstė parlamentaras 
K. Bartkevičius. 

Socialdemokratė Milda Pe-
trauskienė ne iškart susigau-
dė, apie kokias įstatymo pa-
taisas kalbėsime. „Tai juk dar 
svarstysime, juk buvo pateik-
tas tik projektas, dar nieko ga-
lutinai nenuspręsta“,- nustebo 
M. Petrauskienė. Priminus kad 
pataisos valdančiosios daugu-
mos buvo atmestos jų net ne-
svarsčius, Utenoje išrinkta Sei-
mo narė pripažino gal irgi pa-
skubėjusi balsuoti prieš.

„Maniau, nieko blogo, jei sa-
vivaldybė išleidžia informacinio 
pobūdžio leidinį, kuriame prista-
tomi įvairūs projektai, savival-
dybių tarybų sprendimai... Bet 
jeigu laikraštis su viena nuomo-
ne, tai jau negerai, absoliučios 
tiesos negali būti, turi būti patei-
kiamos skirtingos nuomonės, 
ir konkurencija tarp laikraščių 
turi būti. Manau, jei toks svar-
bus klausimas, reikia svarstyti jį 
vėl“, - teigė parlamentarė. 

Ne visi kalbinti Seimo nariai, 
balsavę prieš minėtas Visuo-
menės informavimo įstatymo 
pataisas, išdrįso pateikti savo 
argumentus. Viena pajūrio par-
lamentarė, paprašiusi atidė-
ti pokalbį kitai dienai, tą dieną 
išvis išjungė telefoną, kita pa-
žadėjo perskambinti ir išsaky-
ti savo nuomonę, bet irgi... gal 
pamiršo. Tebūnie tai jų sąžinės 
reikalas.

nacionalinė rajonų ir miestų laikraščių leidėjų asociacija:
„Karaliukų“ laikraščiams palikta žalia šviesa

nuoMonė:

Dainius Radzevičius
Lietuvos žurnalistų  
sąjungos pirmininkas:

„Kai valdžia, ypač vie-
tinė nusprendžia, jog nuo 
šiol ji pati informuos žmo-
nes, kaip jos atstovai dirba, 
o nuo valdžios nepriklau-
somi žurnalistai yra nustu-
miami į šalį, tokiame rajo-
ne nebelieka vietos tikrajai 
savivaldai. Čia tarsi atskiro-
je kunigaikštystėje visi pa-
klūsta vieno valdžiažmogio, 
valdovo, vieno „karaliuko“ 
vienintelei tiesai. Paklusnu-
mo ir baimės aplinkoje nie-
kas nebenori rūpintis jokio-
mis problemomis, jos spe-

cialiai slepiamos ar net fal-
sifikuojamos, pagražina-
mos, nes pavaldiniai nenori 
gadinti nuotaikos „karaliu-
kui“ ir taip užsitraukti jo rūs-
tybę. Užtat „savo laikrašty-
je“ valdžiažmogiai gali ne-
varžomai girtis neva savo 
nuopelnais, statant aikštes 
ar kelius, nors iš tiesų jie 
pastatyti už Europos Sąjun-
gos pinigus. Tokia situacija 
labai demoralizuoja žmo-
nes, paprastus gyventojus, 
kuriems nebeliks motyvaci-
jos išsakyti savo nuomonę, 
rūpimas problemas, kriti-
ką, nes kas gi jų klausysis? 
Žmonių nuomonė tokiame 
leidinyje net nebus skelbia-
ma, nes „karaliuko“ paval-
diniams visai nesinori ga-
dinti jam nuotaikos įvairio-
mis problemomis, o ir pa-
tiems geriau ramiai gyventi. 
Valdžiažmogiui „karaliuko“ 
statusas yra daug patoges-
nis negu būti perrinktam po 

ketverių metų.
Tokios iškreiptos tiesos 

karalystėje darbštūs ir ga-
būs žmonės „eina į pogrin-
dį“ kaip sovietmečiu, arba 
emigruoja, kaip dabar, o 
rajone ima tarpti vidutiny-
bės. Tokie valdžiažmogiai 
galvoja esantys išskirtiniai, 
jie sulenda į politinei val-
džiai palankias struktūras, 
o geriausių, talentingiausių 
žmonių rajone tiesiog ne-
belieka, nes jiems visur už-
kirsti keliai. Ima rastis „to-
buli miesteliai“: valdžios at-
stovai puikuojasi „savo lai-
kraščio“ puslapiuose, iškil-
mės, atidarymai, valdan-
čiųjų savigyra ir propagan-
da liejasi per kraštus. O tuo 
metu „tobulame miestely-
je“ iš tiesų aktyviausiai dir-
ba Sodros ir Darbo biržos 
skyriai...

Iš sostinės ar toliau at-
vykstantiems svečiams 
„karaliukas“ išdidžiai rodo 

savo „pasiekimus“, o vieti-
niams žmonėms tenka tik 
tų svečių aptarnaujančiojo 
personalo vaidmuo. Savo 
namuose jie paverčiami 
tarnais, priklausomais nuo 
vieno ar kelių ponų. Ar žmo-
nės tokios laimės trokšta? 
Manau, tikrai kad ne.

Tokių „tobulų miestelių“, 
deja, jau turime. Ar rasis jų 
daugiau priklausys nuo vie-
no iš pirmo žvilgsnio regis 
labai paprasto dalyko. Ar 
valdžia su žmonėmis kal-
bėsis atvirai per žurnalis-
tus, kaip ir buvo iki šiol, ar 
vis plačiau naudosis savo 
propagandiniais informaci-
niais šaltiniais.

Per kelis žurnalistikos is-
torijos šimtmečius būdavo 
ir geros, ir blogos spaudos. 
Valdžios valdoma spauda 
niekada nebus gera, vie-
nareikšmiškai – ji yra blo-
ga. Propagandinis valdan-
čiųjų laikraštis išties tik pa-

rodo jų bejėgiškumą spręs-
ti regiono gyventojų proble-
mas, tai tarsi dūmų uždan-
ga nuo realaus gyvenimo ir 
rinkėjų tikrųjų lūkesčių. Bai-
siausia, kad tokie leidiniai 
naudojami ne tik savigyrai, 
bet ir susidorojimui su poli-
tiniais oponentais. Ir tai įžū-
liai daroma už visų mokes-
čių mokėtojų pinigus.

Ir šitos Visuomenės in-
formavimo įstatymo patai-
sos yra tarsi lakmuso po-
pierėlis ir patiems parla-
mentarams, nes atsklei-
džia, kas jie iš tiesų yra, ar 
tai šiuolaikiški, žengiantys 
pirmyn politikai, ar tik sovie-
tinių nomenklatūrinių tradi-
cijų tęsėjai. Tai geriausias 
įrodymas, ką turime pakeis-
ti valdžioje ir kuo skubiau, 
jei norime savo miestuose 
ir rajonuose turėti tikrus ly-
derius, kurie nebijo žmonių, 
jų problemų ir drąsiai imasi 
jas spręsti.

„valdžios valdoma spauda yra bloga spauda“

tačiau Mes nepraradoMe savo sKaitytojų, Kurie 
gerbia profesionaLius žurnaListus, pasitiKi jų 

pateiKiaMa inforMacija. gaL tai ir nepatinKa tieMs 
poLitiKaMs, Kurie užsiMojo sunaiKinti rajoninę 
spaudą? juK savivaLdybių LeidiniaMs nereiKės 

paisyti rinKos, be to, Kaip būtų KontroLiuojaMos 
vaLstybinės Lėšos, MoKesčių MoKėtojų pinigai, 

LeidžiaMi partijų propagandai sKLeisti? 
peršasi Mintis, Kad į savivaLdybes srūvant 

europinėMs LėšoMs, stengiaMasi rasti būdų, 
Kaip jas taip „efeKtyviai“ įsisavinti, Kad nieKas 
neMatytų, neKritiKuotų, visi tiK šypsotųsi iš 

„vaLdišKo“ LaiKraščio pusLapių.

tai ne Kas Kita, Kaip grįžiMas į „sovietus“. KodėL 
seiMo nariai, baLsavę prieš šias pataisas, nebenori 

Matyti Laisvos spaudos?
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Gydytoja odontologė Sonata Juškienė
• Dantų gydymas
• 10 metų estetinio plombavimo  
patirtis
• Burnos higiena
• Dantų balinimas
• Kompiuterinė diagnostika
• Gydome vaikų ir paauglių NUOLATINIUS dantis
Dirba: I-II – nuo 8 iki 17 val.
           III – nuo 12 iki 19 val.
           IV-V nuo 8 iki 17 val.

Žeimių takas 3-1, 
Jonava Tel.: 51550, 
8-698 47159

Optikos salonas sonineta
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
Dirba darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.
Iki lapkričio 20 d.
Įspūdingos rudeninės nuolaidos:
• akinių rėmeliams – nuo 30 iki 65 %
• akinių lęšiams („stiklams“) - 10 %
• akiniams nuo saulės - 50 %
• Akinių parinkimas nemokamai
Pastaba. Akcijos galioja ir „Soninetos“ optikos filiale Jo-
navos ligoninės patalpose (Žeimių g.19, prie rūbinės).

Akių diagnostika, akispūdžio matavimas, krislo šalinimas, akių 
dugno tyrimas, profilaktinis patikrinimas, regėjimo nustatymas, 
akinių bei kontaktinių lęšių parinkimas.
Pas akių gydytoją pageidautina išankstinė registracija 
tel.: 53021, 8-656 09224
Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną 14 – 18 val. 

Kauno visuomenės svei-
katos centro Jonavos sky-
riaus duomenimis, spalio mė-
nesį mūsų rajone 15 vaikų su-
sirgo skarlatina. Atlikus epi-
demiologinį tyrimą paaiškėjo, 
kad visi susirgę vaikai lanko 
ikimokyklines ugdymo įstai-
gas. Pernai taip pat užregis-
truota tuo pačiu metu tiek su-
sirgimų.

Skarlatina – ūminė oro lašeli-
nė infekcinė liga, kuriai būdinga 
angina, smulkus taškinis odos 
bėrimas. Skarlatinos sukėlėjas 
– A grupės hemolizinis strepto-
kokas. Užsikrečiama nuo ser-
gančiojo skarlatina arba sveiko 
sukėlėjo nešiotojo. Daugiausia 
skarlatina serga 2-8 metų vai-
kai. Persirgus įgyjamas imunite-
tas, tačiau galima susirgti ir pa-
kartotinai.

Sergantysis gali apkrėsti ap-
linkinius 3 savaites nuo ligos 
pradžios. Inkubacinis periodas 
nuo 2 iki 12 dienų. Pradėjus gy-
dymą antibiotikais, būklė greit 
gerėja, ir ligonis tampa nebepa-
vojingas jau trečiąją ligos dieną.

Liga prasideda ūmiai: pa-
kyla temperatūra, ligonis skun-
džiasi skausmu ryjant, pykini-
mu, kartais vemia, netenkama 
apetito, skauda pilvą, jaučia-
mas bendras negalavimas. Kar-
tu būna padidėję ir skausmin-
gi kaklo limfmazgiai, patinusios 
ir paraudusios tonzilės ir žio-
čių lankai, ant minkštojo gomu-
rio ir liežuvėlio matomi tamsiai 
raudonos spalvos taškeliai. Ka-
klo limfmazgiai padidėja ir yra 
skausmingi nuo ligos pradžios. 
Liežuvis būna apsitraukęs pilkai 

baltos spalvos apnašu, kuris vė-
liau nusivalo, ir pasidaro pana-
šus į avietę. Sergančiųjų skarla-
tina veidas pasidaro ryškiai rau-
donas, lieka pabalęs tik nosies – 
smakro trikampis.

Skarlatinos ligos komplika-
cijos gali būti vėlyvos ir anksty-
vos. Šiais laikais retai pasitaiko 
skarlatinos komplikacijų, tačiau 
nesigydant ar esant nesėkmin-
gam gydymui, 3-5 dieną gali iš-
sivystyti plaučių uždegimas, oti-
tas, paratonzilinis pūlinys, sep-
ticemija, meningitas, osteomie-
litas. Vėlyvos komplikacijos at-
siranda 2-3 ligos savaitę. Kom-
plikacijos dažniausiai yra aler-
ginės kilmės, reumatinė karšti-
nė ir kt.

Susirgę skarlatina dažniau-
siai gydomi namuose, tik tuo-
met, kai ligos forma sunki, gydo-
mi ligoninėje. Rekomenduojama 
burną skalauti 2 proc. sodo tir-
palu. Pradėjus šerpetoti ar luptis 
odai, vaiką reikia dažnai maudy-
ti. Svarbu vartoti daug skysčių, 
arbatų.

Sergantis vaikas turėtų būti 
izoliuotas nuo kitų šeimos na-
rių, ypač jaunesnių brolių, se-
serų. Jo indus, virtuvės įrankius 
reikia laikyti atskirai nuo kitų šei-
mos narių naudojamų įrankių. 
Jei nėra komplikacijų, vaiką iš li-
goninės galima išleisti į namus 
po 10 dienų, tačiau dar 12 die-
nų jo negalima leisti į vaikų ko-
lektyvą.

Margarita Kuliešienė,
Kristina Motiejūnaitė
Kauno visuomenės sveikatos 
centro Jonavos skyriaus 
vyriausiosios specialistės

rajone – skarlatinos protrūkis

Gydytojo R. Kvedaravičiaus
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Tel. 8-685 24354
Dantų gydymas
gyd. odontologė Sonata  
Giedraitienė, tel.: 60016, 
8-600 23963

Rudeninė akcija!
Bemetalės keramikos (cirkonio) dantų  

vainiko kaina – tik 650 Lt/188Eur
Dantų protezavimas, implantologija
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354

Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, 
dantų papuošalai). Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė,  

tel.: 60202, 8-640 55506
Dantų rentgeno nuotraukos
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 19 val.
J. Ralio g. 8-3 (prie Sąjūdžio aikštės), Jonava

Už odontologijos paslaugas  
galima atsiskaityti Šiaulių  

banko, Snoro lizingu,  
Medlizingu (12% palūkanos  

be pradinio įnašo)

OxyTan - KOLAGENAS SO-
LIARIUMO LEMPOS
Deguonies prisotintas įde-
gis + kolageno terapija
OxyTan lempų dėka gauna-
mas itin patrauklus įdegis nau-
dojant žymiai mažiau UV spin-
dulių, nei su įprastinėmis lem-
pomis, nes jos pagreitina krau-
jotaką ir odą optimaliai aprūpi-
na deguonimi

AKCIJA! Visą lapkričio mėnesį - 
1min./0,90 Lt (0,26 euro)

Laukiame Jūsų:
I – VI 9.00 – 20.00
VII – 9.00 – 15.00
Chemikų g. 35, Jonava.
Tel. (8-349) 55144

Mob. 8-605 86422
Soliariumų studija – 
Grožio salonas

Aldona Skaisgirytė

Spalio 18 dieną Utenoje 
vyko jau trečioji kas dveji me-
tai rengiama Peterburgo ar-
monikų šventė, kurioje ir šį 
kartą iš Jonavos dalyvavęs 
muzikantų muzikantas Anta-
nas Kirvelevičius turėjo kuo 
nustebinti ne tik pačius „ar-
monikierius“, bet ir žiūrovus. 
Beje, šalyje esama tik apie 30 
vyresniosios kartos muzikan-
tų, grojančių šiuo instrumen-
tu. Be to, ponas Antanas iš 
šventės grįžo ne tuščiomis, o 
su pernai išleista kmpakatine 
plokštele – lietuvių liaudies 
instrumentinė muzika „Peter-
burgo armonika“, kurioje tarp 
31 įrašyto kūrinio 4 ir 5 nume-
riu skamba jonaviečio groja-
ma „Vilniaus polka“ ir valsas 

„Merginų viliotinis“. Koncer-
tas įrašytas Utenos muzikos 
mokyklos salėje. Kompakti-
nės plokštelės sudarytojas 
Arūnas Lunys, garso režisie-
rius Rimantas Motiejūnas, re-
daktorė Renata Radavičiūtė. 
Kompkatinę plokštelę išlei-
do Lietuvos liaudies kultūros 
centras ir Utenos etninės kul-
tūros centras.

Daugelį muzikantų dar ir da-
bar žavi Peterburgo armonika, 
jo išskirtinis skambesys, techni-
nės galimybės, todėl ir kilo min-
tis Utenoje rengti tradicinę Pe-
terurgo armonikų šventę. 2010 
m. rudenį surengta pirmoji res-
publikinė Peterburgo armonikų 
šventė buvo sėkminga, todėl 
antroji, įvykusi 2012 -aisiais, 
buvo įrašyta ir išleista jos kom-

paktinė plokštelė.
2012 m. respublikinėje Peter-

burgo armonikų šventėje dalyva-
vo trijų kartų muzikantai iš Anykš-
čių, Ignalinos, Jonavos, Rokiš-
kio, Utenos ir Zarasų rajonų.

Jonavai sėkmingai visus tris 
kartus atstovavo muzikantas, 
vadinamas žmogumi-orkestru 
– A. Kirvelevičius, grojęs Peter-
burgo armonika, lūpine armoni-
kėle ir būgnais.

Beje, jonavietis geba vienu 
metu groti net aštuoniais ins-
trumentais. Visą gyvenimą mu-
zikuojantis jonaviškis groja ar-
monika, mušamaisiais instru-
mentais, cimbolais, lūpine ar-
monikėle, kontrabosu, netgi 
varpeliais nukabinėtais batais. 
Orkestru vadinamo muzikan-
to amunicija sveria net 70 kilo-
gramų.

Kompaktinėje plokštelėje – net du jonaviečio  
a. Kirvelevičiaus atliekami kūriniai

Peterburgo armonika - tai tur-
tingas, „sidabrinio“ tembro tonų 
diatoninis muzikos instrumentas, 
Lietuvą išvydęs apie 1920-uosius 
metus. Manoma, kad Rusijos ca-
ras mėgo muziką ir jo nurodymu 
Sankt Peterburge buvo įkurtas mu-
zikos instrumentų fabrikas. Jame 
buvo gaminamos puošnios, matyt, 
karališkajam dvarui skirtos repre-
zentacinės, daugiausia trieilės, su 
16 bosų in C derinimo armonikos. 
Iki Antrojo pasaulinio karo pameis-
triais ten dirbo nemažai lietuvių. Jie 
tapo ne tik gerai meistrais – kons-
truktoriais, bet ir nuostabiais muzi-
kantais – virtuozais. 

Po karo sudegus gamyklai, lie-
tuviai sugrįžo namo ir patys sava-
rankiškai pradėjo gaminti naujas 
Sankt Peterburgo meistrų kons-
trukcijos armonikas (SPKA), „pe-
terburskomis“ vadinamas. 

Peterburgo armonika XX a. 
pradžioje Utenos krašte, kaip ir ki-
tose Šaurės ir Rytų Lietuvos vieto-
vėse, buvo pagrindinis ir pats po-
puliariausias muzikos instrumen-
tas, atkeliavęs iš Peterburgo. Iš 
pradžių pasirodė dviejų, vėliau – 
trijų eilių armonikos. Pastarąsias 
tuo metu gamino ir vietiniai armo-
nikų meistrai. Gero skambesio ir 
puošnios išvaizdos instrumentas 
muzikantų buvo mėgstamas, to-
dėl nukonkuravo analogiškas XIX 
a. pabaigoje pasirodžiusias vienos 
arba dviejų eilių vokiškas ir Vienos 
armonikas. Be to, XX a. pradžioje 
Peterburgo armonika tapo rimčiau-
sia smuiko varžove.

Antanas Kirvelevičius groja su Peterburgo armonika

energiniai 
gėrimai –  
su pasu

Jaunesniems kaip 18 metų 
asmenims nuo šių metų lapkri-
čio 1 d. draudžiama parduoti, 
nupirkti ar kitaip perduoti ener-
ginius gėrimus.

Administracinių teisės pa-
žeidimų kodekse nustatyta, kad 
pardavusiems energinių gėrimų 
asmenims, jaunesniems kaip 
18 metų, skiriamos baudos nuo 
200 iki 400 litų, o nupirkusiems 
ar kitaip perdavusiems šių gė-
rimų nepilnamečiams gresia 
nuo 50 iki 200 litų baudos. Be 
to, visi pažeidimai bus skelbia-
mi viešai.

„Pardavėjas, suabejojęs, ar 
pirkėjas pilnametis, turi teisę iš 
jo pareikalauti pateikti asmens 
tapatybę patvirtinantį dokumen-
tą. Jo nepateikus, pardavėjas 
nuo lapkričio 1 d. privalo atsi-
sakyti parduoti energinių gėri-
mų“, -sako VMVT Maisto sky-
riaus vyriausioji specialistė Vili-
ja Galdikienė.

gripu praeitą  
savaitę jonaviečiai 

nesusirgo
 
Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos skyrius infor-

muoja, kad susirgimų gripu ir ūminių viršutinių kvėpavimo takų in-
fekcijomis praėjusią savaitę (nuo spalio 20 iki 26 dienos) mūsų ra-
jone užregistruotas 281 atvejis. 

Sergamumo rodiklis siekė netoli 64 atvejus 10 tūkst. gyvento-
jų. Per savaitę gripo atvejų neregistruota.
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1 KaMb.
Chemikų g. (5 a. blok. namas, III a. bendr. 
pl. 40,09 m², kamb. pl. 17,99 m², virtuvės 
pl. 8,66 m², WC ir vonia atskirai, tamsus 
kambarys 1,03 m², pakeisti langai ir durys, 
keramikinės plytelės, tvarkingas). Kaina 
26000 Lt, 7530,12 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 5655 54404
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, I a., bendr. pl. 
28,65 m², kamb. pl. 16,16 m² , virtuvės pl. 
6,83 m², dalinai pakeistas vamzdynas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, medinės 
vidaus durys). Kaina: 34000 Lt (9847,08 
Eur). Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 
8-655 54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 36,13 m², kamb. pl. 17,25 m², vir-
tuvės pl. 9,27 m², didelis koridorius (6,39 
m²), WC ir vonia atskirai, yra balkonas. 
Butas šiuolaikiškai suremontuotas. Par-
duodamas su kambario baldais ir virtuvės 
įranga). Kaina 45000 Lt, 13032,9 Eur. Va-
dybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896
Chemikų g. (4 a .mūr. namas, IVa., bendr. 
pl. 24,97 m², WC ir dušas kartu, išklijuoti 
plytelėmis, pakeistas kambario langas, 
laminuotos grindys, butui dar priklauso ¼ 
bendro naudojimo patalpų, kurių plotas 
6,07m²). Kaina: 13000 Lt, 3765,06 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
Kauno g. (5 a. mūr. namas, II a., bendr. pl. 
28,15 m², virtuvės pl. 6,81 m², WC ir vonia 
kartu, išklijuoti plytelėmis, pakeistas kam-
bario langas, laminuotos grindys, medinės 
durys). Kaina: 23000 Lt, 6661,26 Eur. Va-
dybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Ruklio g. Ruklos mstl. Jonavos r. (5 a. mūr. 
namas, II a., bendr. pl. 36,04 m², virtuvės 
pl. 8,04 m², kamb. pl. 15,81 m², WC ir vo-
nia, tvarkingas). Kaina 13000 Lt, 3765,06 
Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, III a, 
bendr. pl. 27,6 m², virtuvės pl. 6,55 m², WC 
ir vonia kartu, plastikiniai langai, medinės 
durys. Šalia vaikų darželis, mokykla, poli-
klinika). 28000 Lt, 8109,36 Eur. Galimas 
keitimas į butą Elektrėnuose. Vadybininkė 
Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896
A. 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: 28000 Lt, 8109,37 Eur. Vadybinin-
kė Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, renovuo-
jamas, V a., bendr. pl. 31,55 m², virtuvės 
pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai, mediniai 
langai ir durys). Kaina: 25000 Lt, 7240,50 
Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404. 
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, I a., ben-
dr. pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6,03 m², kamb. 
pl. 17,07 m², WC ir vonia kartu, plastik. 
langai, šarvo durys, balkonas per virtuvę ir 
kambarį). Kaina 45000 Lt, 13032 Eur. Va-
dybininkė Laima, tel. 54607, 8-655 54404.
1,5 KaMb. 
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, VII a., 
veikia liftas, bendr. pl. 36,93 m², virtuvės 
pl. 6,12 m², kamb. pl. 13,02 ir 7 m², WC 
ir vonia kartu). Kaina 31000 Lt, 8978,22 
Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
2 KaMb.
Prezidento g. (5 a. renovuotas namas, I a., 
bendr. pl. 43,86 m², kamb. pl. 15,7 ir 13,78 
m², virtuvės pl. 6,03 m², WC ir vonia kartu 
(2,81 m²). Butas suremontuotas, renova-
cija išmokėta, parduodama su kai kuriais 
baldais). Kaina 68000 Lt, 19694,16 Eur. 
Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
Žemaitės g. (5 a. mūr. naujos statybos na-
mas, I a., vidinis, bendr.pl. 55,22 m², dalinė 
apdaila, įstiklintas balkonas, bute šilumos 

sunaudojimo apskaita, triukšmo bei šilu-
mos izoliacija, yra požeminės automobilių 
stovėjimo aikštelės, iš kurių įrengtas paki-
limas liftu, automatiškai valdomi kiemo ir 
automobilių aikštelės įvažiavimų užtvarai). 
Kaina 76000 Lt (22011,12 Eur). Vadybinin-
kė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., vidi-
nis, bendr. pl. 50,57 m², langai į priešingas 
puses, įstiklintas balkonas, šarvuotos 
durys, medinės vidaus durys, plastikiniai 
langai, pakeistas vamzdynas, virtuvė ir 
vonios kambarys išklijuoti plytelėmis, dušo 
kabina, suremontuotas). Kaina 59000 Lt 
(17087,59 Eur). Vadybininkė Laima tel.: 
54607, 8655 54404
Žalioji g.(5 a. mūr. namas, bendr.pl. 50,25 
m², virtuvės pl. 6,37 m², kamb. pl. 20,39 
ir 15,26 m², WC ir vonia atskirai, plastik. 
langai, įstiklintas balkonas. Kaina 46000 
Lt, 13322,52 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Chemikų g.(4 a. mūr. namas, I a., vidinis, 
bendr.pl. 49,09 m², virtuvės pl. 8,31 m², 
įstiklintas balkonas, sandėliukas, WC ir 
vonia atskirai, pakeisti langai, šarvuotos 
durys, naujos medinės vidaus durys, la-
minuotos grindys, rūsys. Kaina 55000 Lt, 
15929,10 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Žemaitės g. (5 a. blok. namas, II a., vidinis, 
bendr.pl. 50,02 m², virtuvės pl. 9,47 m², su-
remontuotas, WC ir vonia atskirai, išklijuoti 
plytelėmis, balkonas apšiltintas, sujungtas 
su kambariu, pakeisti langai, šarvuotosios 
durys, medinės vidaus durys, laminuotos 
grindys. Butas šiltas, mažos šildymo kai-
nos. Kooperatinis, namo bendrija. Parduo-
dama su virtuvės baldais). Kaina 61000 
Lt, 1766,82 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., vidi-
nis, bendr. pl. 50,67 m², virtuvės pl. 9,44m², 
įstiklintas balkonas, pakeistas virtuvės lan-
gas, dvigubos medinės durys, butas šiltas, 
žemi šildymo mokesčiai, šalia prekybos 
centrai, namas bus renovuojamas). Kaina  
55000 Lt, 15928,10 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 50,39 m², virtuvės pl. 9,46 m², WC 
ir vonia atskirai (išklijuota plytelėmis, da-
linai pakeista santechnika), laminuotos 
kambario grindys šarvuotos durys, plastik. 
langai, į priešingas puses, įstiklintas balko-
nas, maži šildymo mokesčiai, renovuotas 
namo stogas, didelis rūsys, namo bendri-
ja). Kaina 56000 Lt, 16218,72 Eur. Vadybi-
ninkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 34,65 m², kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m², 
virt. pl. 5 m², WC ir vonia kartu, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, vidinis, korido-
riaus šarvuotos durys rakinamos. Kaina 
20000 Lt, 5792,40 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 8-655 54404
3 KaMb.
Chemikų g (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 64,77 m², virtuvės pl. 9,41 m², kamb. 
pl. 14,15; 17,25 ir 14,09 m², naujai sure-
montuotas stogas, WC ir vonia atskirai, 
šarvo durys, tvarkingas). Kaina 59000 Lt, 
17087,58 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896 
Vasario 16-osios g (5 a. renovuojamas 
blok. namas, 1 a., vidinis, bendr. pl. 65 m² 
virtuvės pl. 9,38 m², įstiklintas balkonas, 
WC ir vonia atskirai, maži šildymo mokes-
čiai, tinka komercinei veiklai). Kaina 62000 
Lt, 18825,30 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Chemikų g (5 a. blokinis namas, IV a., 
bendr. pl. 64.41 m² ,virtuvės pl. 9,33 m², 
dalinai pakeisti langai, balkonas, ąžuolinės 
vidaus durys, vonia ir WC atskirai. Kaina 
68000 Lt, 19694,16 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 8-655 54404

Parko g (5 a. blok. namas, 4 a., virtuvės pl. 
5,58 m², kamb. pl. 10,70; 17,30; 13,89 m², 
įstiklintas balkonas, renovuotas namas, 
maži šildymo mokesčiai). Kaina 65000 
Lt, 18825,30 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 61 m², WC ir vonia atskirai, di-
delis balkonas, tvarkingas). Kaina: 59000 
Lt, 17087,58 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Chemikų g. (9 a. blok. namas, VII a., 2 bal-
konai, dalis baldų, suremontuotas). Kaina 
69000 Lt, 19983,78 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 8-655 54404
Piliakalnio g. (5 a. blokinis namas, IV a., 
bendr. pl. 64,78 m², virtuvės pl. 9,31; 
kamb. pl. 14,12; 17,48; 13,97 m², WC ir 
vonia atskirai, balkonas). Kaina 22000 
Lt, 6371,65 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
4 KaMb. 
Lietavos g. ( 5 a. mūr. namas, II a., bendr. 
pl. 71, 27 m², vonia ir WC atskirai, šarvo 
durys, dalis plastikinių langų, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas). Kaina 60000 Lt, 
17377,20 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Namai
Namą Šviesos g., Jonavoje (bendr. pl. 
112,82 m², šildomas kietu kuru, elektrinis 
boileris vandens šildymui, miesto vanden-
tiekis, vietinės nuotekos. Yra ūkinis pas-
tatas, garažas, šulinys, stiklinis šiltnamis, 
0,1057 ha žemės. Prie sklypo privesta 
miesto kanalizacijos trasa, dujotiekis). Kai-
na 145000 Lt, 41994,90 Eur. Vadybininkė 
Vanda, tel.: 54607, 8612 11896
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansar-
da, rūsys, balkonas). Kaina 112 000 Lt, 
32437,45 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Namą Bukonyse, Vaiškonių g. (mūrinis na-
mas (bendr. pl. 58,86 m², kamb. pl. 8,63; 
9,92 ir 14,73, virtuvė, WC ir vonia, šildo-
mas krosnimis); mūrinis ūkinis pastatas, 
medinės su karkasu daržinė, mūrinė lauko 
virtuvė, nuotekos centralizuotos, vanduo 
iš šulinio su hidroforu, 17 a namų valda). 
Kaina 53000 Lt, 15349,86 Eur. Vadybinin-
kė Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. 
mūr. namas su mansarda, 130 m², baigia-
mas renovuoti, vandentiekis, kanalizacija, 
lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, sodas, 
17 a žemės). Kaina 105000 Lt, 30410,10 
Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
sodybos
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis rąstų 
namas, apšiltintas, dengtas medinėmis 
dailylentėmis, bendr. plotas 53,39 m², 
kamb.pl. 27 m², virtuvės pl. 14 m², veran-
da, vonios kambarys, plastikiniai langai, 
naujos vidaus ir lauko durys, apšiltintos 
laminuotos grindys, šildymas židinio 
kietuoju kuru, boileris vandens šildymui, 
krosninio šildymo lauko virtuvė su kamba-
riu, ūkinis pastatas, pirtis, lauko pavėsinė, 
stoginė-džiovykla, du šiltnamiai. Gražiai 
sutvarkyta aplinka gamtos prieglobstyje, 
jauni vaismedžiai, vaiskrūmiai, 0,49 ha 
žemės sklypas, 10 kilometrų nuo Jona-
vos). Kaina 85000 Lt, 24617,70 Eur. Va-
dybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Klevų g., Ručiūnų k., Kulvos sen. (mūr. 
namas (3 kamb. ir virtuvė, dušas, WC), 
po namu rūsys, šildymas kietu kuru, lauko 
viralinė, ūkinis pastatas ir malkinė. Gražiai 
sutvarkyta aplinka: vaismedžiai, vaiskrū-
miai, sūpynės, medinė pavėsinė). Kaina 
75000 Lt, 21721,50 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 8-655 54404

Parko g., Markutiškių k., Šilų sen. (medi-
nis 1 a. namas, bendr. pl. 51 m², naujas 
stogas, krosninis šildymas, šulinys, so-
das, ūkiniai pastatai, garažas, 18 a. že-
mės, 10 km nuo Jonavos). Kaina 72000 
Lt, 20852,64 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( re-
novuotas gyvenamasis namas 1 a., rąsti-
nis, bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju 
kuru (krosnimi), WC ir vonia, mediniai ūki-
niai pastatai 0,29 ha žemės sklypas, neto-
li Neries (~200 m). ~14 km nuo Jonavos. 
Kaina 120000 Lt, 34754,40 Eur. Vadybi-
ninkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896.
sodai
Sodą s/b „Užuovėja“, Užuovėjos g.(6,67 
a žemės, medinis vasarnamis, elektra). 
Kaina 19000 Lt, 5502,78 Eur. Vadybinin-
kė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Sodo sklypą s/b „Paneriai“ Alyvų g. (6 a 
žemės, geras privažiavimas, 8 km nuo 
Jonavos, graži vieta). Kaina 8000 Lt, 
2316,96 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįreng-
tas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 
6 a žemės). Kaina 23000 Lt, 6661,26 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a že-
mės, vandentiekis, įrankinė, vaismedžiai 
ir gėlynai). Kaina 25000 Lt, 7240,50 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos r. ( 
mūrinis namas su mansarda, bendr. pl. 45 
m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
12 arų žemės sklypas, prie Šventosios 
upės). Kaina 47000 Lt, 13612,14 Eur. Va-
dybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896
Sodą s/b „Ežerėlis“, Kaštonų g. (medinis 
vasarnamis, elektra, vaismedžiai, 5 a že-
mės). Kaina 20000 Lt, 5792,40 Eur. Vady-
bininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. 
(medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², 
elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 
27000 Lt, 7819,74 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos 
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 20000 
Lt, 5792,40 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., Dum-
sių sen. ( mūrinis namas su mansarda, 
bendr. pl. 42,99m², šildomas kietuoju kuru 
(krosnis),  vietinė kanalizacija, rūsys, tinka 
gyventi žiemą, ūkinis pastatas, rūkykla,  
pirtis, šulinys, kampinis, šalia miško). Kai-
na 35000 Lt, 10136,70 Eur. Vadybininkė 
Vanda, tel.: 54607, 8-612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai 
žemės). Kaina 24000 Lt, 6950,88 Eur. 
Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 
54404
sKLypai
3 x 16 a; 24,3 a; 30,7 a gyvenamosios 
paskirties sklypus Plento g., prie Jonavos 
miesto ribos (Kauno kryptimi), šalia komu-
nikacijos, yra geodeziniai matavimai, žen-
klinimai, leidimai naujos gatvės tiesimui). 
Kaina 3000 - 3500 Lt/a; 868,86-1013,67 
Eur/a. Vadybininkė Laima, tel.: 54607, 
8-655 54404
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Rago-
žių k. Kaina 12000 Lt, 3475,44 Eur. Vady-
bininkė Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu 
ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamie-
ji namai, geras privažiavimas). Kaina 
40000 Lt, 11584,80 Eur. Vadybininkė Lai-
ma, tel.: 54607, 8-655 54404

Žemės sklypą Lankų g. Praulių k. Šilų 
sen.(15 a namų valda, atlikti geodeziniai 
matavimai, 2 km nuo Jonavos). Kaina 
28000 Lt, 8109,36 Eur. Vadybininkė Van-
da, tel.: 54607, 8-612 11896
Žemės sklypą Lankų, Praulių k. Šilų sen.
(13 a namų valda, geodeziniai matavi-
mai, 2 km nuo Jonavos). Kaina 25000 
Lt, 7240,50 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Žemės sklypą Užusalių k. ( 0,5 ha, pačio-
je gyvenvietėje, graži vieta) Kaina 10000 
Lt, 2896,21 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jo-
navos raj.(0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, 
gera vieta) Kaina 29000 Lt, 8398,99 Eur. 
Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 8-612 
11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 11000 
Lt, 3185,82 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Žemės sklypus Varpių k. Dumsių sen. (70 
a, 24 a, 40 a, 15 a žemės ūkio paskirtis, 
graži vieta). Kaina nuo 500 Lt iki 2000 
Lt/a; 144,81-579,24 Eur/a. Vadybininkė 
Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k., 
Šilų sen., Jonavos r. (4 km nuo Jonavos, 
7 a jaunas sodas su derančiais vaisme-
džiais ir vaiskrūmiais. Privažiavimas prie 
sklypo asfaltuotu keliu, šalia – elektros 
linija ir Šilų  kaimo vandentiekio ir kana-
lizacijos trasos. Sklype yra šulinys). Kai-
na 45000 Lt, 13032,90 Eur. Vadybininkė 
Vanda, tel. 54607; 8-612 11896
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą 

neKiLnojaMasis turtas uab „joneda”    j.raLio g. 5 (ii a.), jonava         teL.: 54607; 8-612 11896; 8-655 54404    www.joneda.Lt

UAB „Joneda“ teikia visas nekilnojamojo turto tvarkybos paslaugas  
(pirkimo, pardavimo, nuosavybės įteisinimo, tarpininkauja parduodant – 

perkant) J.Ralio g. 5 ( II aukštas), tel.: 54607, 8-612 11896, 8-655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

Ketinate pirkti, 
parduoti būstą, 
žemės sklypą, 
sodą, garažą ar kitą 
nekilnojamąjį turtą?
Sąžininga ir profesionali 
pagalba perkant, 
parduodant. Sutvarkome 
visus sandoriui 
reikalingus dokumentus.

Laima  
Kovalenkovienė
Tel.: 54607, 
8- 655 54404

Vanda Rameikienė
Tel.: 54607;
8-612 11896
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Varpių k., Dumsių sen. Kaina 40000 Lt, 
11584,80 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 arų žemės ūkio 
žemės, ribojasi su Juodmena). Kaina 400 
Lt/a, 115,85 Eur. Vadybininkė Laima, tel.: 
54607, 8-655 54404
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio 
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos ko-
munikacijos). Kaina 3500 Lt/a; 1013,67 
Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 54607, 
8-612 11896
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. 
(0,33 ha, namo pamatai). Kaina: 27000 
Lt, 7819,74 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 
ha, žemės ūkio paskirties). Kaina: 40000 
Lt, 11584,80 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
KoMercinės  
pasKirties pastatai
Komercinės paskirties pastatą Jonavos 
r. (5 km nuo miesto, pokylių salė, virtuvė 
su pilna įranga, miegamieji, pirtis, sauna, 
nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, pa-
togus privažiavimas). Kaina 600 000 Lt, 
173772,01 Eur. Vadybininkė Vanda, tel.: 
54607, 8-612 11896
adMinistracinės  
pataLpos
Administracinės paskirties patalpos mies-
to centre J. Ralio g., Jonavoje. (3 a mūr. 
namo III a, bendr. pl. 196,55 m²: 8,64 m², 
16,82 m², 76,02 m², 13,90 m², 15,10 m², 
54,48 m², suremontuotas WC su prieš-
kambariu; ½ 9,29 m², 11,67 m², 2,22 
m² bendro naudojimo patalpų, pakeisti 
langai, sienos išklijuotos tapetais). Kai-
na 75000 Lt (380 Lt/ m²)/21721,50 Eur, 
110,06 Eur/ m²). Kartu parduodami 2 di-
deli netoliese esantys garažai Panerių g. 
(bendr. pl. 51,90 m², duobė). Kaina 20000 
Lt/vnt.; 5792 Eur/vnt. Vadybininkė Laima, 
tel.: 54607, 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. ga-
ražą  su buitinėmis patalpomis 2 aukšte. 
Centrinis šildymas, vandentiekis, kanali-
zacija, 0,2498 ha žemės sklypas. Kaina 
150 000 Lt, 43443,00 Eur. Vadybininkė 
Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
garažai
Garažą g/b „Topolis“ Lietavos g. (duobė, 
metaliniai vartai, nauja stogo danga). Kai-
na 15000 Lt, 4344.30 Eur. Vadybininkė 
Laima, tel.: 54607, 8-655 54404
Garažą g/b „Viltis“ Virbalų g. (standartinis, 
duobė, metaliniai vartai, trifazė elektra). 
Kaina 14000 Lt, 4054,68 Eur. Vadybininkė 
Laima, tel.: 54607, 8-655 54404

Kauno apskrities vyriau-
siojo policijos komisaria-
to Jonavos rajono policijos 
komisariato Viešosios poli-
cijos skyriaus Kelių polici-
jos poskyrio viršininkė Da-
lia Steponavičiūtė „Jona-
vos garso“ skaitytojus su-
pažindina su 2014 m. spa-
lio 11 d. įsigaliojusiais Ke-
lių eismo taisyklių (toliau - 
KET) pakeitimais, patvirtin-
tais Lietuvos Respublikos 
Vyriausybės 2014 m. spalio 
3 d. nutarimu Nr. 1086, ir at-
kreipia eismo dalyvių dėme-
sį į kai kuriuos naujai patvir-
tintus KET reikalavimus: 

II skyriuje įvestos dvi 
naujos sąvokos ir naujai 
apibrėžta sąvoka „Pagrindi-
nis kelias": 

Organizuota dviratininkų 
grupė ir organizuota pėsčiųjų 
grupė.

Pagrindinis kelias - kelias, 
pažymėtas kelio ženklais „Pa-
grindinis kelias", „Sankryža su 
šalutiniu keliu", „Šalutinis ke-
lias iš dešinės", „Šalutinis ke-
lias iš kairės", „Automagistra-
lė", „Automobilių kelias", ker-
tamojo ar prisijungiančiojo ke-
lio atžvilgiu; kelias kito kelio, 
pažymėto kelio ženklais „Duo-
ti kelią", „Stop", „Gyvenamo-
sios zonos pabaiga", atžvilgiu; 
kelias su kietąja danga (beto-
no, asfalto danga, grindinys) 

kelio su biriąja danga (skal-
dos, žvyro danga) ar kelio be 
dangos (miško, lauko ir pan. 
kelio) atžvilgiu, o kelias su bi-
riąja danga - kelio be dan-
gos atžvilgiu. Šalutiniame ke-
lyje prieš pat sankryžą esan-
tis ruožas su kietąja ar birią-
ja danga nedaro jo lygiareikš-
mio su kertamuoju. Pagrindi-
nio kelio nėra reguliuojamose 
sankryžose.

transporto prieMonių 
vairuotojaMs:

IV skyrius (Transporto 
priemonės vairuotojų parei-
gos ir reikalavimai)

► Draudžiama vairuo-
ti transporto priemones netei-
sėtai organizuotose transpor-
to priemonių lenktynėse.

► Draudžiama įsiterpti tarp 
mokinio, besimokančio vai-
ruoti mopedą, motociklą, tri-
ratį, bet kurios rūšies keturratį 
(išskyrus sunkųjį), ir jį lydinčio 
vairavimo instruktoriaus vai-
ruojamų transporto priemonių. 
Mokymo metu mokinys privalo 
vilkėti ryškiaspalvę liemenę su 
šviesą atspindinčiais elemen-
tais ir skiriamuoju ženklu „M" 
liemenės priekyje ir ant nu-

garos. Tokią pat liemenę, tik 
su užrašu „VAIRAVIMO INS-
TRUKTORIUS", privalo vilkė-
ti ir vairavimo instruktorius, ly-
dintis mokinį motociklu. Jeigu 
vairavimo instruktorius moki-

nį lydi automobiliu, automobi-
lis turi būti paženklintas pagal 
šių taisyklių atitinkamus reika-
lavimus.

V skyrius (Vairuotojų par-
eigos pėstiesiems) 

► Transporto priemonių 
vairuotojai privalo imtis papil-
domų atsargumo priemonių 
tamsiuoju paros metu, esant 
blogam matomumui arba tais 
atvejais, kai pėsčiųjų perėja 
iš vairuotojo vietos nėra gerai 
apžvelgiama, ir įsitikinti, kad 
pėsčiųjų perėjoje nėra pėsčių-
jų, kuriuos turėtų praleisti.

IX skyrius (Reikalavimai 
vadeliotojams, gyvulių ar 
paukščių varovams, raite-
liams)

► Draudžiama keliuose 
vadelioti, joti, varyti gyvulius 
ar paukščius neblaiviems, ap-
svaigusiems nuo psichiką vei-
kiančių medžiagų.

X skyrius (Eismo regulia-
vimo signalai)

► Jeigu sankryžoje ties 
raudonu šviesoforo signalu 
pritvirtinta lentelė su žalia 
rodykle, nukreipta į dešinę, 

vairuotojams leidžiama suk-
ti į dešinę ir degant drau-
džiamam šviesoforo signa-
lui, tačiau prieš įvažiuodami 
į sankryžą jie privalo susto-
ti prieš kelio ženklą „Stop" 

linija" ir (ar) „Stop" liniją, 
jei jų nėra, - prieš pėsčių-
jų perėją, šviesoforą ir vėl 
pradėti važiuoti tik įsitiki-
nus, kad tai yra saugu ir ne-
bus trukdoma kitoms trans-
porto priemonėms ir pėstie-
siems, kurių judėjimo kryp-
tį jie kerta. Atkreiptinas dė-
mesys, kad šis KET punktas 
pripažįstamas netekusiu ga-
lios 2020 m. sausio 1 d., t. y. 
reguliuojamose sankryžose 
ties raudonu šviesoforo si-
gnalu pritvirtintų lentelių su 
žalia rodykle po šios datos 
neliks.

XI skyrius (Įspėjamieji si-
gnalai) 

► Vairuotojas privalo įspė-
ti atitinkamos krypties posūkių 
šviesos signalais, o jeigu švie-
sos signalizacijos nėra arba ji 
sugedusi - ranka, prieš persi-
rikiuodamas, prieš lenkdamas 
ir baigdamas lenkti, prieš ap-
važiuodamas kliūtį ir baigda-
mas ją apvažiuoti, prieš suk-
damas į dešinę ar kairę, prieš 
apsisukdamas, išvažiuoda-
mas iš sankryžos, kurioje eis-
mas vyksta ratu.

► Įspėjamieji signalai turi 
būti pradėti rodyti iš anks-
to prieš manevrą (stabdymą, 
susijusį su manevru) ir baig-
ti tuojau pat po manevro (si-
gnalizuoti ranka galima baig-
ti prieš pat manevrą). Signa-
lą reikia rodyti taip, kad jis ne-
klaidintų kitų eismo dalyvių. 
Posūkių šviesos signalai 
nerodomi įvažiuojant į san-
kryžą, kurioje eismas vyks-
ta ratu.

Kelių eismo taisyklių pakeitimai: jei nesustojęs 
suksi į dešinę - gali prarasti ir teises

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

UŽ JUS RUOŠIAME IR ATLIEKAME
AUTOMOBILIŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ
VISŲ MARKIŲ AUTOMOBILIŲ ELEKTRINĖS DALIES REMONTAS
KOMPIUTERINE ĮRANGA ATLIEKAME AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKĄ
- Kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų)
- Dirželių keitimas (pagrindinio, generatoriaus, kondicionieriaus)
- Važiuoklės ir pakabos remontas
- Stabdžių sistemos remontas. STABDŽIŲ PATIKRA STENDE
  (stabdžių diskų tekinimas nenuimant nuo mašinos) 
- Aušinimo sistemos remontas
- Išmetimo sistemos – duslintuvų remontas
- Kondicionierių remontas
- Vairo kolonėlių, turbinų restauravimas

 AUTOSERVISĄ
rasite Jonavoje

Plento g.25
Užsakymų priėmimas:

Tel. 8-349 51379, mob. tel. 8-684 90252

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas

Tel. 8 672 34241

nuo spaLio 11 dienos vairuotojai turi visišKai 
sustoti suKdaMi į dešinę sanKryžoje, turinčioje 
LenteLę su žaLia rodyKLe. pagaL adMinistracinių 

teisės pažeidiMų KodeKsą už šį pažeidiMą gaLi 
būti sKirta bauda nuo 100 iKi 200 Lt arba teisės 
vairuoti transporto prieMones atėMiMas nuo 

vieno iKi šešių Mėnesių.

Tęsinys kitame numeryje

Policija prašo 
pagalbos

Kauno apsKrities 
vpK jonavos rajono 

poLicijos KoMisariatas 
iešKo pasisLėpusių nuo 

iKiteisMinio tyriMo:
Nerijaus Kielos,
gim. 1987 m.,
 

Arseno 
Bogdanovič,
gim.1996 m. 

Asmenis, ką nors žinan-
čius apie paieškomų asmenų 
buvimo vietą ar kitos naudin-
gos informacijos, prašome 
pranešti tel.: 112, 8-349 33100 
arba 8-349 72982.

UAB „Baldai Jums“ reikalingi
Medienos apdirbimo staklininkai, 

šlifuotojai-apdailininkai.
Darbas dviejų pamainų. Atlyginimas 

mokamas laiku, du kartus per mėnesį. 
Kaimuose gyvenantiems darbuoto-

jams taikomos papildomos lengvatos.

Kreiptis: 
UAB „Baldai Jums“, Fabriko g.-3 , II –as aukštas, 
8 kabinetas.
Darbo dienomis: 7,30val. – 16,00 val.
Tel. : 8-349-59214, mob. 8-618-10957.

kias kainas mes matome par-
duotuvėse? Bestuburiai, mario-
netiniai politikai bei jų vadai už-
siima tik savo įvaizdžio kūrimu, 
dar kartais išsprūsta susirūpi-
nimas socialiai remtinais žmo-
nėmis. Jie, bekeisdami vienas 
kitą ir sukūrė šią gausią socia-
liai remtinų bendruomenę, jie ir 
išvarė dalį tautos „laimės“ ieš-
koti bei per respublikinę televi-
ziją skatina dar daugiau žmonių 
išvažiuoti, parinkdami laidoje 
„Emigrantai“ sėkmingus viene-
tinius personažus. O daugelis 
ten išvykusių, net gėda šiems 
prisipažinti, kaip jie sunkiai dir-
ba ir kiek „milijonų“ prisikaupė, 
kaip ir mūsų milijonieriai iš „są-
žiningo“ darbo. O jis, tas sąži-
ningas darbas, matosi Seime, 
Vyriausybėje, savivaldybėse, 
parduotuvėse, vaistinėse, ben-
zino kolonėlėse, bankuose ir t.t.

Bendrovės „Joneda“ lei-

džiamas laikraštis „Jonavos 
garsas“ kelis kartus viršija ne 
tik bet kurio rajono laikraščio 
tiražą, bet ir didesnis už kai ku-
rių respublikinių laikraščių ti-
ražus. Be to, internetinis vari-
antas pasklinda ne tik po visą 
Lietuvą, bet ir po visą pasau-
lį. Gaila, kad plačiai pasklidu-
sios informacijos reikšmę su-
pranta tik keli verslininkai (apie 
daugumos verslininkų mentali-
tetą verčiau šiandien nekalbė-
siu). Nelabai mąsto, kur skelbti 
žinią ir paprasti mūsų piliečiai, 
kaip ir sakykim, Jonavos elitas, 
dirbantis Savivaldybėje, ne-

nutuokia, kas tai yra reklama 
arba žinių išplatinimas 14 tūks-
tančių tiražu plius analogiš-
ku nemokamu elektroniniu lai-
kraščiu. Jis gali sumokėti kaip 
reikiant ir už menko laikraščio 
menką tiražą. Be kita ko, gal 
ir patogiau – kuo mažiau žmo-
nių žino, tuo jiems lengviau gy-
venti. Pvz., apie UAB „Jonavos 
paslaugos“ atliekamus darbus 
anksčiau žmonės žinojo smul-
kmeniškai, tai dabar tik epizo-
diškai tai vienur, tai kitur pasi-
rodo neesminė informacija.

Nežiūrint ekonominės situ-
acijos, „Jonavos garsas“ taip 

pat nutarė taikyti nuolaidas, juk 
artėja didžiosios metų šven-
tės - šv. Kalėdos, Naujieji me-
tai. Ypatingai dideles šventines 
nuolaidas žadame taikyti re-
klaminiams ir užsakomiesiems 
straipsniams. Taip pat nemoka-
mai priimame skelbimus į rubri-
kas: dovanoja, prašo padova-
noti, rasta, pamesta, ieško dar-
bo, žemės ūkio gėrybės, mu-
zikos instrumentai (tel. 8-349 
54607).

Žinoma, nieks nedraudžia 
skelbtis ir leidiniuose, kurių ti-
ražas telpa į rankinę. Bet galva 
duota tam, kad galvotum.

šventinės nuolaidos laukia ir „jonavos garso“ reklamos užsakovų
Atkelta iš 1 psl.

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969
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Kas? Kur? Kada?

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

Gaminame 
PAMINKLUS, TVORELES.
Stalviršius, palanges iš 
įvairių spalvų granito.

Kiniškais paminklais  
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

  

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

©„Jonavos garsas“
Visa medžiaga, pateikta „Jonavos garse“, – laikraščio nuosavybė.
Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

Už reklamos, užsakomųjų straipsnių ir viešųjų ryšių tekstų turinį ir klaidas redakcija 
neatsako. Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

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

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

teLevisata J. Ralio g. 3, Jonava. Tel. (8-349) 61133
Mindaugo g. 11A, Kėdainiai. Tel. (8-347) 71057

Parduodu įvairių 
rūšių malkas 3 m ilgio 

rąstais. Atvežame 
miškavežiu po 30 ir 60 

erdvinių kubų. 
Tel. 8 680 91919

RESTAURUOJA VONIAS
Ilgametė patirtis (paslauga teikia-
ma nuo 1995 m.). Vonias dengia-
me specialios paskirties, ypatingo 
atsparumo ekologiška danga be 
tirpiklių. Aukšta kokybė. Pažangi 
liejimo technologija. Darbas atlie-
kamas be dulkių. Platus spalvų 
pasirinkimas. Ilgas tarnavimo lai-
kas. Suteikiama 5 m. garantija.
Tel.: 8-673 56679, 8-617 13178

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

Tel.: 8-685 85985 8-656 24178, 
info@autorider.lt
www.autorider.lt

Įdiegia programinę įrangą 
ir remontuoja kompiute-

rius. Valo virusus, atnaujina 
programas.  

Gali atvykti į namus.
Tel. 8-653 66214

• Kava, arbata – aukščiausios rūšies.
• Saldumynai – AB „Rūta“.
• Prieskoniai –be maisto priedų.
• Tabakas – kaljanui, cigarilėms, pypkėms.
• Aksesuarai – kavai, arbatai, tabakui. 
NAUJIENA! Elektroninės cigaretės
Prezidento g. 7, Jonava, e-parduotuvė: www.kavaplius.lt

Buitinių šaldytuvų,  
šaldiklių ir skalbyklių  

remontas
Tel. 8-601 92887

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799

perKa

Brangiai perkame 
mišką arba mišką 

išsikirtimui.
Tel: 8-613-74861

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Jonalaukio g. 16
Tel. 8-699 69731,  

(8-349) 50005

Brangiai superka: 
karves, bulius, 
telyčias. 
Sveria el. svarsty-
klėmis. Pasikrauna. 
Moka priedus.  
Sumoka iš karto. 

mob. 8 617 46151

KAVINĖ „SVETAINĖ“ KVIEČIA
J.Ralio g.14, Jonava

Užsakymai priimami ir informacija teikiama
Tel. (8-349) 52663

• Darbo dienomis skaniai ir nebrangiai papietauti. Dienos pietūs nuo 
10 Lt.
• Atšvęsti gimtadienius, jubiliejines šventes, vestuves ar krikštynas
• Gedulingais pietumis pagerbti mirusįjį ar paminėti mirties metines
Paruoštus patiekalus bet kokiai progai galime atvežti į kliento pa-
geidaujamą vietą.

Penktadienį ir šeštadienį groja muzikantai
Kavinėje veikia šešios atskiros salės.

Penktadienį ir šeštadienį groja muzikantai
Erdvi ir patogi parkavimo aikštelė

MALKOS
Tel. 8 635 54215

KAVINĖ „SVETAINĖ“
Kviečia nuotaikingai
Gruodžio 31-ąją palydėti senuo-
sius ir sutikti Nujuosius metus

Gros muzikantai.
Jūsų laukia prizai, siurprizai ir kiti ma-
lonūs netikėtumai.
Išankstiniai užsakymai priimami ir 
informacija teikiama
Tel. (8-349) 52663

Meno gaLerija „HoMo Ludens“
Lapkričio 7 d. 18 val. Aidaro 

Merkevičiaus tapybos personalinės 
parodos atidarymas.

Lapkričio 22 d. 16 val. Meninio 
kino vakaras.

Mažoji saLė
Lapkričio 11 d. 17:30 val. „Bal-

tojo oželio šventė“ ir vaikų folkloro 
ansamblio „Ramtatukai“ gimtadienis.

didžioji saLė
Lapkričio 4 d. 18 val. Cirko šou 

3D su nauja programa „Neono pla-
neta“. Europos cirko šou programa, 
lazerių šou programa. Bilieto kaina – 
12 Lt/3,47 Eur ir 15 Lt /4,34 Eur.

Lapkričio 14 – 16 d. XXII Lietu-
vos suaugusiųjų mėgėjų teatrų ap-
žiūra – šventė „Atspindžiai“.

NEĮVYKS. Atlikėjų iniciatyva 
akustinis gyvo garso „Naktinių 
personų“ koncertas, turėjęs įvykti 
lapkričio 13 d., atšaukiamas.

Kinas
Lapkričio 5 d., 9 d. 16 val. „Mir-

ties įrankiai: kaulų miestas“, JAV. 
Siaubo filmas.

Lapkričio 12 d. 16 val. „Tarza-
nas“, Vokietija. Nuotykių filmas apie 
džiunglėse gorilos išaugintą berniu-
ką. Įgarsintas lietuviškai.

Lapkričio 18 d. 12 ir 16 val. „Di-
džioji skruzdėlyčių karalystė“, Pran-
cūzija. Animacinis nuotykių filmas, 
pasakojantis apie žmonėms nema-
tomą mažų padarėlių – skruzdėlių – 
gyvenimą. Įgarsintas lietuviškai.

Bilieto kaina - 6 Lt/1,74 Eur, gru-
pėms (daugiau kaip 10 žmonių) ir 
neįgaliesiems – 4 Lt/1,16 Eur.

fojė
Nuo spalio 30 d. -  fotoparoda 

„Vasara vaikų veiduose“.
Kiekvieną sekmadienį nuo 18 

val. – šokių vakarai senjorams. Bilie-
to kaina – 3 Lt/ 0,87 Eur. 

Jonavos kultūros centro savi-
raiškos kolektyvai skelbia naujų 
narių priėmimą:

Mišrus choras „Žemyna“ – pir-
madieniais – trečiadieniais nuo 18 
val. iki 20 val. 211 kab. Informacija 
tel. 8 636 06037

Moterų choras „Guoba“ – an-
tradieniais – ketvirtadieniais nuo 17-
19 val. 211 kab. Informacija tel. 8 
650 72653

Vyresniųjų (nuo 30 iki 50 m.) 
liaudiškų šokių grupė „Varūna“ . 
Informacija tel. 8 683 95421

Šokių grupė. Informacija  
tel. 8 647 15125

jonavos Krašto Muziejuje 
LapKričio Mėnesį

KiLnojaMos parodos
Iki 7 d. Editos Petravičienės tai-

komosios dekoratyvinės tekstilės 
dirbinių paroda (Dailės skyriuje). 

Nuo lapkričio 7 d. iki gruodžio 
2 d. Lietuvos dailės muziejaus par-
oda „XIX a. II p.–XX a. pr. Lietuvos 
valstybės politikos, kultūros, mokslo, 
visuomenės elitas ir jo aplinka“ (Dai-
lės skyriuje).

eduKacija
Visą lapkričio mėnesį edukaci-

niai užsiėmimai moksleiviams: „Ką 
mums kalba senieji daiktai“, „Lietu-
vio namai namučiai“ (Istorijos sky-
riuje). Būtina registracija tel. (8 349) 
51446. 

13 d. 15 val. Praktinis užsiėmi-
mas ,,Sodų rišimas“ (I dalis: medžia-
gos paruošimas) (Etnografijos sky-
riuje). Būtina registracija tel. (8 349) 
53388, 52335.

20 d. 15 val. Praktinis užsiėmi-
mas ,,Sodų rišimas“ (II dalis: sodo 
gamyba) (Etnografijos skyriuje). Bū-
tina registracija tel. (8 349) 53388, 
52335.

27 d. 15 val. Praktinis užsiėmi-
mas ,,Sodų rišimas“ (III dalis: sodo 
dekoravimas) (Etnografijos skyriuje). 
Būtina registracija tel. (8 349) 53388, 
52335.

Nemokami asmeniniai skelbimai tel. (8-349) 54607
Dovanoja kačiuką. Tel. 8-652 79420

Ieško darbo santechnikas. Tel. 8-648 47105
parduoda

Zaneno veislės 1,7 metų stambų ožį. Kaina 250 Lt/72,41 Eur. Tel. 8-656 30505
Naują akustinę mono kolonėlę. Kaina 30 Lt/8,69 Eur. Tel. 8-634 62293

Šieną. 1 rulonas – 40 Lt/11,58 Eur. Tel. 8-656 30505


