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Jonavos sporto arenos atidarymas
nukeliamas pavasariop
Aldona Skaisgirytė
Jonaviečiai su nekantrumu laukia, kada duris atvers nuo 2010 metų rugpjūčio mėnesio
statoma Jonavos sporto arena. Savivaldybės administracijos direktorius buvo pranašavęs,
kad tai įvyks jau paskutines dienas beskaičiuojančio lapkričio viduryje, o rajono meras buvo
viešai įvardinęs gruodžio 15-ąją.

- Ar Jonavos arena, kaip
planuota,
bus
atidaryta
gruodžio viduryje?
„Jonavos garsas“ paklausė
Jonavos kūno kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojo, kuruojančio Jonavos
arenos statybą, Jonavos rajono savivaldybės tarybos nario
Vidmanto Šidlausko.

administracijos direktorius Valdas Majauskas pasirašė savivaldybės turto nuomos sutartį su UAB „Amber Food“ valdybos pirmininku ir direktoriumi Gediminu Balniu dėl maitinimo paslaugų teikimo Jonavos sporto arenoje. Buvome
informuoti, kad čia bus įrengta naujo dizaino 60-80 vietų picerija „Charlie pizza“, renginių
metu lankytojai bus aptarnaujami dar dviejose vietose, bus
įkurta apie 30 darbo vietų. Kiek
žinau, gruodžio 15-osios laukia ir būsimieji picerijos darbuotojai: vieni – pagaliau turės
išsvajotą darbą, kitiems nereikės važinėti į analogišką darbą

Kaune, kadangi dirbs savam
mieste, yra ir tokių, kurie jau
paliko ankstesniąją darbovietę ir ruošiasi sėkmingo darbo
startui Jonavos arenoje. Vadinasi, ir picerijos darbuotojams
džiaugtis dar per anksti.
- Jonavos arena ir visa, kas
joje veiks, bus atidaroma vienu kartu – t. y. kitų metų pavasarį.
- Kokia pagrindinė priežastis, kad žadėtas atidarymas nukeliamas dar beveik
trim mėnesiais vėliau?
- Vyksta statybos procesai.
Rangovas nespėja duotais
terminais atlikti darbų.

- Tikrai ne. Tikėtina, kad tai
įvyks ateinančių metų vasario pabaigoje – kovo pradžioje. Aš, dar pernai spalio mėnesį susipažinęs su projektu
ir tuo, kas padaryta, sakiau –
darbai bus baigti ne anksčiau
kaip 2017 metų pradžioje.
- Tik tada duris atvers ir
„Charlie pizza“?
Šių metų rugpjūčio 31 d.
Jonavos rajono savivaldybės
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NUSTATYTA VIENKARTINIO BILIETO SLIDINĖTI JONAVOS
ŽIEMOS KALNŲ SPORTO KOMPLEKSE KAINA
Lapkričio 22 d. posėdyje Jonavos rajono savivaldybės taryba nustatė 2 eurų vienkartinio, vienos valandos trukmės
bilieto slidinėti žiemos kalnų
sporto komplekse kainą.
Taip pat nustatytos bilieto kainai nuolaidos: 50 proc. vaikams ir
moksleiviams (pateikus mokinio
pažymėjimą) ir 100 proc. nuolaidą neįgaliesiems, slidinėjantiems
su specialiai neįgaliųjų slidinėjimui skirta įranga – monoslidėmis.
Kaip rašoma Tarybos nariams
pateiktame aiškinamajame rašte,
2016 m. slidinėjimo sezonas truko vieną mėnesį. Per šį laikotarpį
Slidinėjimo centre apsilankė 3429
lankytojai, už keltuvo bilietus surinkta 7000 eurų. Bilietų kainos

buvo mažiausios Lietuvoje, lankytojų srautas labai didelis, buvo
sudėtinga juos aptarnauti švenčių
ir poilsio dienomis, žmonės ilgai
prastovėdavo eilėse.
Jonavos kūno kultūros ir sporto centro (JKKSC) darbuotojai yra
pastebėję, kad 3 valandas slidinėti trasoje yra per ilgas laiko tarpas.
Tam, kad būtų paprasčiau reguliuoti lankytojų srautus, jie paprašė keisti ne tik bilieto slidinėti įkainį, bet ir slidinėjimo trukmę. Pagal
iki šiol galiojusį 2014 m. Tarybos
sprendimą už 2 eurus buvo galima slidinėti 3 valandas.
Pasak JKKSC, keisti įkainius
siūlė ir patys lankytojai. Ir pakeitus bilieto kainą, ji vis tiek išlieka
mažiausia šalyje.

PASKOLA ANKSTESNĖMS PASKOLOMS KAMŠYTI

IEŠKOTE KALĖDINĖS DOVANOS?
STUDIO FIGURA pasirūpins už Jus!
DOVANŲ KUPONAI tik nuo 6 iki ...€
ŠVENTINĖS AKCIJOS:
NET 13 limfodrenažinių masažų už 10-ies kainą!
+ NEMOKAMAI visi
treniruokliai po masažų!
ŽADEITO AKMENS PIRTIS
TIK 12 € (dviem asm.)

Darbo laikas: I – V nuo 8.30 iki
15.30 val. VI - nuo 8 iki 13 val.
Tel. 8 672 62 340
www.yka.lt

Keleivių dėmesiui!

Nuo šių metų lapkričio 26 dienos Jonavos mieste atnaujintas miesto viešojo transporto eismas Vasario
16-osios, Chemikų ir A.Kulviečio gatvėmis. Visais maršrutais autobusai važiuos taip pat, kaip iki minėtų gatvių
rekonstrukcijos.
Numatomi tik tokie pakeitimai:
• Miesto maršruto Nr. 9 „Centras - Rimkai (per Juodmenos
rajoną)“ autobusas į apatinę miesto dalį važiuos ne Vasario
16-osios gatve, o Virbalų, Kranto ir Kauno gatvėmis.
• Chemikų gatvėje autobusai stos tik dviejose stotelėse:
„Chemikų g.“ ir „Vingis“. Prie prekybos centro „Dobilas“ Chemikų gatvėje autobusai nestos, nes stotelė neįrengta.
Nauji tvarkaraščiai interneto tinklalapyje www.jonavosautobusai.lt ir viešojo transporto stotelėse paskelbti nuo lapkričio 26 d.
Informacija apie viešojo transporto darbą ir pakeitimus pateikiama telefonu (8 349) 51333.
Nauji eismo tvarkaraščiai:
http://www.jonavosautobusai.lt/lt/miesto-marsrutai.html
UAB „Jonavos autobusai“ administracija

SKAMBINKITE TEL. 8 650 80016 –
padėsime išrinkti dovaną!
Mus rasite: Jonavoje, Chemikų g. 39.
FB: Studiofigura Jonava
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Jonavos rajono savivaldybės taryba palaimino sprendimą paimti 500 tūkst. eurų ilgalaikę (iki 10 metų) banko paskolą ankstesnėms paskoloms grąžinti ir įgaliojo rajono
savivaldybės administracijos
direktorių pasirašyti banko paskolos sutartį.
Bet kurios savivaldybės skola negali viršyti 70 procentų prognozuojamų 2016 metų savivaldybės biudžeto pajamų ir valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos pajamų mažėjimui kompensuoti (Jonavos
r. savivaldybei – 13723 tūkst.
eurų).
Metinio grynojo skolinimosi
suma negali viršyti 1,5 procento
2016 metų savivaldybės biudžeto pajamų (Jonavos r. savivaldybei ~ 548 tūkst. eurų).
Savivaldybės skola praeitų
metų gruodžio 31 d. buvo 7740,3
tūkst. eurų arba 40,8 proc. 2015
m. prognozuojamų pajamų.

000 egz.

„Pritarus šiuo sprendimu planuojamam 500 tūkst. eurų skolinimuisi, įvertinus savivaldybės
tarybos 2015-12-17 sprendimą
Nr. 1 TS-0335 imti 1247,6 tūkst.
eurų banko paskolą Finansų ministerijos suteiktų paskolų grąžinimui, 2016-01-28 sprendimą
Nr. 1 TS-13 imti 752,4 tūkst. eurų
paskolą ankstesnių paskolų grąžinimui, 2016-07-28 sprendimą
Nr. 1 TS-232 imti 1118 tūkst. eurų
paskolą (iš jų: 548 tūkst. eurų –
investicijų projektams finansuoti ir 570 tūkst. eurų – ankstesnėms paskoloms grąžinti) ir tai,
kad šiais metais numatoma grąžinti 3392,1 tūkst. eurų paskolų,
2016-12-31 planuojama savivaldybės skola 7966,2 tūkst. eurų
arba 40,7 proc., t. y. skolos lygis
sumažės 0,2 procentinio punkto
lyginant su praėjusiais metais“, –
rašoma Finansų ir biudžeto skyriaus vedėjos Danutės Petronienės aiškinamajame rašte prie
sprendimo projekto.

„Jonavos garsas“ išeis 2016 m.
gruodžio 16 d. (Reklama priimama
iki gruodžio 13 d. 16 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Kieno meilė žemei didesnė – lietuvio ar lenko

Jei lietuvis ūkininkas nepasinaudos europiniais pinigais, atrodys, kad su juo kažkas ne taip. Paramą jis griebia ir teisėtais, ir suktais būdais. Lenkijos kaime ES parama verčiau išimtis nei taisyklė. Iš lietuviško krašto
Lenkijoje kilęs Juozas Pečiulis, jau antrą dešimtmetį gyvenantis ir dirbantis Lietuvoje, mato du skirtingus požiūrius į žemę. Mūsų kaimynus su žeme sieja kelių kartų giminės tradicijos, lenkui ji
- visų vertybių pamatas. Lietuviui ūkis - tai verslas, „uabas“, iš kurio siekiama išspausti kuo daugiau pinigo.
Su Juozu PEČIULIU kalbamės apie žemę, kurią lenkai ir
lietuviai myli kiekvienas savaip,
apie lengvus ES pinigus ir pagundą sukčiauti, apie pigias
lenkų prekes ir jas gaubiančius
mitus.
- Esate kilęs iš senos
Punsko krašto žemdirbių giminės. Po agronomijos studijų Kaune keliolika metų darbo reikalais keliavote po Lietuvos kaimą. Ką pamatėte?
- Ūkininkavimas Lietuvoje
ir Lenkijoje turi nemažai skirtumų. Tipiški Lietuvos ūkininkai stambūs grūdų arba kelių šimtų galvijų augintojai. Mano akimis žiūrint, jie yra tikri verslininkai, jų ūkis - pelno siekianti organizacija, kuri turi tikslą užauginti tiek, uždirbti tiek.
Lenkijoje yra kitaip. Ten kaime, ypač šiaurinėje šalies dalyje, iki Poznanės, vyrauja šeimos ūkiai. Jeigu turi 30 ar 50
hektarų žemės, jau esi pakankamai stambus ūkininkas. Lietuvoje su tiek žemės vienas
ūkis nelabai ir išgyvena. Jis tegali išlaikyti dviejų asmenų šeimą. Jei kartu gyvena dar ir ūkininko tėvai, seneliai, jo paties
vaikai, tiek burnų ūkis jau vargiai teišmaitins.

ŽEMĖ LENKUI - DIDELĖ
VERTYBĖ. KAD ŪKININKAS
JĄ PARDUOTŲ, BEVEIK
NEGIRDĖTAS DALYKAS.
- Bet lenkams šis modelis
kažkodėl tinka. Kaip jie prasimaitina iš nedidelių ūkelių?
- Lenkija, kaip ir mes, susiduria su didele emigracija - per
pastaruosius 5-6 metus išvažiavo du milijonai lenkų, didžiąja dalimi iš kaimo. Bet ilgalaikiai
emigracijos padariniai ten nėra
tokie skaudūs. Pirma, Lenkijos populiacija bent dešimt kartų didesnė nei Lietuvos - šiandien jie priskaičiuoja 33-34 mln.
gyventojų. Antras dalykas, kaime gyvenantis jaunimas dažnai
išvažiuoja trumpam, padirbėja,
tarkim, Vokietijoje, per žiemą, o
prasidėjus sezonui grįžta į savus ūkelius. Važinėdami pirmyn
atgal keletą metų jie sugeba
neblogai išsilaikyti. Mados viską mesti ir išvykti visam gyvenimui ten nėra.
- Kodėl ūkiai nestambinami?
- Pagrindinė problema - žemės klausimas. Laisvų plotų
Lenkijoje nėra, ypač tame regione, iš kurio esu kilęs. Smulkūs ūkiai perduodami iš kartos į
kartą, niekas nenori žemės paleisti iš savo šeimos rankų. Tad
stambintis ten beveik nėra galimybių. Žemė lenkui - didelė

je.

Juozas Pečiulis
36 metai.
Gimė Seinuose, Lenkijo-

Turi ūkį Kampuočių kaime netoli Punsko. Dabar
jame šeimininkauja tėvai.
Mokėsi Punsko Kovo
11-osios gimnazijoje (dabar
- licėjus).
2006 m. Lietuvos žemės
ūkio universitete Kaune įgijo
agronomo specialybę.
Dirba tarptautinės kompanijos, tiekiančios oro valymo ir filtravimo įrangą, projektų vadovu.

VAŽIAVAU NUO KELMĖS LINK TELŠIŲ, PER VISĄ
ŽEMAITIJĄ. REGIONAS TOKS TUŠČIAS, KAD NET
NEJAUKU. APIMA JAUSMAS, KAD DAR PO 10 AR 20
METŲ TŲ LIKIMO VALIAI PALIKTŲ SODYBŲ APSKRITAI
NEBELIKS. JAU DABAR TIK IŠ VIENOS KITOS TROBELĖS
RŪKSTA DŪMAI, DAUGUMA STOVI APGRIUVUSIOS,
TAMSIAIS LANGAIS.
PUNSKO KRAŠTE NĖRA NĖ VIENOS APLEISTOS
SODYBOS. VISA ŽEMĖ DIRBAMA.

vertybė. Kad ūkininkas ją parduotų, beveik negirdėtas dalykas, kiekvienas iš paskutiniųjų laikosi savo lopinėlio. Nebent nėra nė vieno paveldėtojo, o pats jos savininkas senas,
nebeturi jėgų dirbti. Tad žemė
Lenkijoje brangi, net ir lietuviškame krašte, nors tose vietose
derlingumas žemas. Mano gimtinėje hektaras dirbamos žemės kainuoja 20-25 tūkst. zlotų (4500-5700 eurų).

- Mes, lietuviai, laikome
save žemdirbių tauta, bet,
kai reikia, ir parduodame, ir
nuomojame žemę be didesnių emocijų. Kas mus skiria
nuo lenkų?
- Žemdirbių tauta buvome iki kolektyvizacijos. Sovietmetis išdraskė kaimą, sugriovė sodybas, sugrūdo žmones
į kolchozinius darinius. Lenkijoje to nerasite. Punsko krašte
kaimas išlikęs toks, koks buvo
Lietuvoje iki II pasaulinio karo:
abipus kaimo gatvės išsidėstę
vienkiemiai, apsistatę ūkiniais
pastatais, žemė sudalinta ruožais. Kiekvienas turi savo ruoželį ir jį saugo. Tai brangiausia, ką žmogus turi. Parduosi žemę, gausi pinigų, neturėsi
kur jų investuoti ir liksi be nieko. Ten žmonės mąsto būtent
taip.
Aš irgi savo žemės neketinu apleisti, nors jau antras dešimtmetis gyvenu Lietuvoje,
mano namai - Vilkijoje, Kauno
rajone. Tas žemes, kur Kampuočių kaime stovi mūsų sodyba, pradėjo dirbti mano senelis, beje, irgi Juozas Pečiulis. Šis vardas mūsų giminėje eina iš kartos į kartą - Juozas esu aš, mano tėtis, senelis ir prosenelis. O imant plačiau, mes, Pečiuliai, tose vietose ūkininkaujame jau ne vienas šimtmetis, tik seneliui teko
atsidalinti, nes jis buvo kilęs iš
gausios šeimos.
- Įvažiavus į Lenkiją iškart atsiveria kitoks kraštovaizdis - anapus sienos nepamatysi nedirbamos žemės, nors, atrodytų, gamtinės sąlygos ir ten, ir čia tos
pačios. Kodėl mes galime
leisti sau tokią prabangą palikti žemę dirvonuoti?
- Darbo reikalais nuolat keliauju po Lietuvą. Praėjusią savaitę važiavau nuo Kelmės link

Telšių, per visą Žemaitiją. Regionas toks tuščias, kad net
nejauku. Apima jausmas, kad
dar po 10 ar 20 metų tų likimo
valiai paliktų sodybų apskritai
nebeliks. Jau dabar tik iš vienos kitos trobelės rūksta dūmai, dauguma stovi apgriuvusios, tamsiais langais.
Punsko krašte nėra nė vienos apleistos sodybos. Visa
žemė dirbama, giminėje eina
iš kartos į kartą. Lietuvai atgavus Nepriklausomybę sugriuvo
kolūkiai, bet žmonės jau buvo
praradę vidinę paskatą atkurti
savo šeimos ūkius ir iš jų gyventi. Vienas kitas toks ūkelis čia dar gyvuoja, bet apskritai viskas eina link stambėjimo. Žemės ūkio bendrovės
- tai tiesiog „uabai“, galingas
milijoninis verslas, kur viskas
skaičiuojama, vertinama pragmatiškai. Toks man atrodo visas Lietuvos žemės ūkis. Ekonomiškai tai turbūt nėra blogai, bet to jausmo, noro turėti ir dirbti savo žemę nebeliko.
Šaknys nukirstos.
- Ar Lenkijos kaimas savo
gerovę taip pat kuria Briuselio pinigais, kaip tą daro ES
paramą iki paskutinio išnaudojantys lietuviai?
- Iš tiesų retas lietuvis yra
nepaėmęs ES paramos, o
Lenkijoje priešingai - ja pasinaudojo tik labai nedidelis procentas. Mano akimis, čia vėlgi viskas priklauso nuo požiūrio į ūkininkavimą. Jeigu turi
stambų ūkį ar bendrovę, aišku,
reikia galingos technikos, kuri
brangiai kainuoja. O čia europinės lėšos lengvai pasiekiamos - argi atsisakysi dykų pinigų. Kiek važinėjau po Lietuvą, nesutikau ūkininko ar bendrovės pirmininko, kuris galvotų, kad reikės jas atidirbti
Visi gyvena ta diena. Yra
penkerių metų laikotarpis, per
kurį reikia laikytis tam tikrų paramos davėjo parametrų, o
paskui - kaip Dievas duos. Niekam nė motais, kad šitas paramos etapas greitai baigsis, viliasi, kad bus pakeltos tiesioginės išmokos, kad jos susily-

RETAS LIETUVIS YRA
NEPAĖMĘS ES PARAMOS,
O LENKIJOJE PRIEŠINGAI
- JA PASINAUDOJO
TIK LABAI NEDIDELIS
PROCENTAS.

gins su Vakarais ir t.t. Kai Lietuvos ūkininkus girdžiu kalbant
apie ateitį, viskas taip ir sukasi aplink spėliones ir lūkesčius.
O juk ir po 2020-ųjų reikės gyventi.

- Toks ūkininko portretas
mažai ką turi bendro su racionalaus, atsakingo, kelis
žingsnius į priekį numatančio tradiciniu Lietuvos žemdirbio įvaizdžiu. Ar jį sugadino dyki pinigai?
- Parama - gerai, bet žmonės įprato piktnaudžiauti. Žinau, kad per penkerius metus žemės ūkio technika nenusidėvi. Bet yra nemažai apsukrių ūkininkų, bendrovių vadovų, kurie einant į pabaigą tam
laikotarpiui kreipiasi dėl dar
vienos paramos - perka naują techniką, o seną parduoda toms pačioms prekybinėms
įmonėms. Argi tai žemdirbystė? Tai labai neblogas verslas!
Parama
turėtų
atitekti tiems, kas dar nėra jos gavęs. Bet mūsų ūkiai randa visokiausių apėjimo būdų. Dažnai jie padalinami į kelias dalis, vienas vaikas ima paramą,
paskui kitas. Lietuviams apsukrumo netrūksta, tik gaila, kad
jis pasireiškia ne tuo kampu.
Tai labai stipriai jaučiasi.
- O kodėl lenkų ūkininkams nereikia ES pinigų?
- Kai dirbi mažame ūkyje šiaurinėje Lenkijos dalyje jie
dominuoja, - net į galvą neateina, kad po penkerių metų reikia keisti techniką. Ji gali būti
naudojama ir 20 metų.
Kitas dalykas, Lenkijoje
nėra supaprastintos paramos,
o Lietuvoje ją labai paprasta
gauti. Ten reikia pereiti ilgas
procedūras, trunkančias net ir
metus, konsultantų paslaugos
brangios, smulkių ūkių savininkams neįperkamos. Tai turbūt irgi yra stabdys, atmušantis norą imti paramą.
Bet tikrai nemanau, kad tai
lenkus kaip nors nuskriaudė.
Tik tada, kai pats uždirbi pinigus, o ne gauni juos kaip pašalpą, gali jaustis šeimininku. Pašalpos iškreipia požiūrį į
žemę, į nuosavybę.
- Grįždamas iš savo tėviškės Lenkijoje turbūt prisikraunate visą bagažinę pigesnių maisto prekių?
- Nesu iš tų žmonių, kurie
labai skaičiuotų pirkdami maistą, bet vis vien jų atsivežu. Nueini į Lenkijos parduotuvę ir
matai tuos pačius produktus,
bent du, kartais ir tris kartus pigesnius nei Lietuvoje, ir negali nepirkti!
- Lenkijos didesnė rinka,
jos žemės ūkį mažiau sužalojo sovietmetis, tad turbūt
sunku būtų su ja susilyginti.
Gerai pažįstate Latviją ir Estiją, kaip mes atrodome šalia jų?
- Iš tiesų prekiaudamas žemės ūkio technika tose šalyje
praleidau nemažai laiko, ypač
Estijoje, atidarinėjau ten savo
bendrovės padalinius. Teko
pažinti jų mentalitetą, papročius. Ką galiu pasakyti apie estus? Jie lėti, bet ryžtingi. Lietuviai - karštakošiai, mes dažnai
pirma padarome, o tik tada pagalvojame: o kas dabar bus?
Tai labai jaučiasi kalbant ne tik
apie ūkininkus, bet ir apie valdžią - padaro, o paskui taiso.

Nuvažiavęs į Estijos kaimą
pasijunti tarsi Suomijoje - nepamatysi negyvenamų trobų,
viskas prižiūrima ir tvarkoma.
Man keista, nes jie atėjo iš tos
pačios kolektyvizacijos kaip ir
mes. Žemės ūkyje dirba palyginti nedidelė visuomenės dalis, taip buvo visada, dominuoja stambūs ūkiai ir bendrovės,
ypač pienininkystės. Tuo estų
žemės ūkis panašus į mūsų.
Daugiau - vieni skirtumai.
ES parama jie naudojasi
gana santūriai. Ten nebūsi juoda avis, jei nepasinaudosi parama. O Lietuvoje požiūris būtent toks: nepaėmei paramos,
vadinasi, su tavimi kažkas negerai.

TIK TADA, KAI PATS
UŽDIRBI PINIGUS, O
NE GAUNI JUOS KAIP
PAŠALPĄ, GALI JAUSTIS
ŠEIMININKU. PAŠALPOS
IŠKREIPIA POŽIŪRĮ Į
ŽEMĘ, Į NUOSAVYBĘ.
Jų ir mentalitetas kitas - estai sąžiningesni. Jeigu taisyklėse parašyta, kad antrojo etapo parama skiriama ne žemės ūkio veiklai, tai ir kreipiasi tie, kam būtent ji aktuali. Pas
mus būna visaip. Atsiranda sūnus ar dukra, kurių vardu užrašoma kažkokia veikla, nuperkamas kažkoks padargas, kuris vis vien nuvažiuoja į tą patį
ūkį, nors pirktas ne tai paskirčiai. Kiek dirbau su estais, beveik nesusidūriau su rašytinėmis sutartimis. Daugiausia jos
yra žodinės, tvirtinamos rankos
paspaudimu. O Lietuvoje turi
surinkti parašus ant kiekvieno
lapo, nes visko gali nutikti.
Parengta pagal savaitraščio
„Respublika" priedą
„Žalgiris"

Alvė ieško namų

Tebūnie jos vardas Alvė,
nors kažkokį vardą ji tikrai turėjo, juk yra visiška naminukė.
Ne daug laiko ji dar praleidusi
lauke, todėl bet kas bet kada
gali ją nuskriausti. Nusprendėme, kad laukti bėdos neverta –
ir Alvė atkeliavo į vet. gydyklą
„Kabarga“. Katytė sveika, kokių trejų metų amžiaus, sterilizuota.
Alvei ieškome laikinų globėjų, o dar geriau jei atsirastų pastovūs namai.
Jonava, 8 642 92870,
jonavosdokumentai@gmail.com;
Kaunas, neringa@penktakoja.lt
38704300121
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Lapkričio 29 d., antradienį, LR Prezidentė Dalia Grybauskaitė patvirtino paskirtojo premjero Sauliaus Skvernelio teikiamą ministrų kabinetą.
Prezidentės dekretu patvirtintoje Vyriausybės sudėtyje
bus 11 Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos bei 3 socialdemokratų pasiūlyti kandidatai.
Tarp jų – ūkio ministras. Juo
patvirtintas socialdemokratas
Mindaugas Sinkevičius, nuo
2011 metų balandžio einantis
Jonavos rajono mero pareigas.
Vyriausybė pradės darbą,
kai Seimas pritars jos programai ir ministrai duos priesaiką.

AB „ACHEMA“ FILIALAS
„GASCHEMA“ TAPS
ATSKIRA BENDROVE UAB
„GASCHEMA LT“

Koncerno „Achemos grupė“ valdomos trąšų gamintojos „Achema“ filialas „Gaschema“ nuo sausio bus pertvarkytas į atskirą bendrovę.
Kartu su perimama filialo veikla ir turtu „Gaschema
LT“ perduotos ir užsienyje veikiančios bendrovės – Suomijos
„Gaschema Finland“, Švedijos
„Gaschema Sweden“ ir Latvijos
„Gaschema“.
„Gaschema“ gamina skystąsias, technines, suvirinimo,
maisto pramonei skirtas specialiąsias dujas ir jų mišinius bei
sausąjį ledą. Įmonė taip pat
vysto „AZO Products“ verslą,
kuris apima tokius produktus
kaip AdBlue®, AUS-40, amoniakinis vanduo, automobilinė chemija, techninis karbamidas ir su šiais produktais susijusi įranga. Pernai filialas pradėjo prekiauti deguonimi, azotu ir argonu.
2015 metais „Gaschemos“
pajamos siekė 16,4 mln. eurų.
Įmonėje dirba 97 darbuotojai.

DAUGIAUSIA BVP
SUKURIAMA TRIJOSE
APSKRITYSE

Vilniaus apskrityje pernai sukurta bendrojo vidaus
produkto vertė (BVP) siekė
15,082 mlrd. eurų ir sudarė
40,4 proc. visos Lietuvos BVP.
Kauno apskrityje pernai sukurta 19,8 proc. šalies BVP.
Klaipėdos apskrityje – 11,6
proc., arba atitinkamai 7,395
mlrd. ir 4,316 mlrd. eurų.
Pernai Šiaulių apskrityje sukurta 7,2 proc. šalies BVP, Panevėžio apskrityje – 6 proc.
BVP, o Alytaus, Marijampolės,
Tauragės, Telšių ir Utenos apskričių indėlis šalies BVP neviršijo 4 proc. ribos.

KIAULES PRIVALĖS
IŠSKERSTI

Iki gruodžio 18 d. smulkieji Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių, Elektrėnų, Ukmergės
ir kai kurių Kauno rajono seniūnijų ūkininkai privalo paskersti kiaules.
Nepaklususiems Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) nurodymui, bus
baudžiami Administracinių teisės pažeidimų kodekso 43 str.
Be to, ūkininkai privalo pasirašyti pasižadėjimą, jog metus
laiko nelaikys savo ūkyje kiaulių. Pasibaigus šiam terminui,
norintys užveisti naują vadą turės kreiptis į VMVT. Tik gavę
raštišką VMVT leidimą galės
savo ūkyje auginti kiaules.

Kaip naudojamos biudžeto lėšos, skirtos
daugiabučių namų teritorijoms tvarkyti
Su tokiu tikslu išvažiuojamąjį posėdį suorganizavo Jonavos rajono savivaldybės tarybos Miesto reikalų komiteto pirmininkas Erlandas Andrejevas kartu su komiteto nariais
Vidmantu Šidlausku ir Artūru
Neimontu. Kartu vykti buvo pakviestas ir Jonavos miesto seniūnas Povilas Beišys, kuris Tarybos nariams atsiskaitė, kaip ir
kokie vyksta darbai.
Buvo plečiamos parkavimo
aikštelės, klojami nauji pėsčiųjų takai, įrengtos saugaus eismo priemonės, estetiškai sutvarkytos Lietavos g. 9, 11, 15,
21, 27, 29, 51; Žeimių tako 1,
3, 4, 5, 6 teritorijos bei J. Basanavičiaus gatvėje – didelė parkavimo aikštelė, kuria naudojasi ir J. Ralio g. 10, 12 namų gyventojai. Išleista apie 280 tūkst.
eurų.
V. Šidlauskas atkreipė dėmesį į gatvėse esančius pavir-

Įrengtos parkavimo vietos automobiliams šalia J. Ralio g. 10 ir12 namų

šinio vandens surinkimo, kitų
šulinių išsiklaipiusius, nevienodo aukščio dangčius. Jo nuomone, privalu įpareigoti atsakingas bendroves – UAB „Jonavos paslaugos“, „Jonavos
vandenys“ bei AB „Jonavos šilumos tinklai“ – sutvarkyti dangčius, kad jie atitiktų visus staty-

KOMENTARAS

Kristinos Lukoševičiūtės nuotr.

PREZIDENTĖS DEKRETU
M. SINKEVIČIUS
PATVIRTINTAS ŪKIO
MINISTRU

bos techninius reikalavimus.
Pastebėta, kad kai kurių renovuotų namų sienos apibėgusios, pablukusios ar net pažaliavusios. Todėl nutarta, kol nepasibaigęs daugiabučių namų
renovacijos garantinis laikotarpis, įpareigoti rangovą visa tai
sutvarkyti.

Dar viena tiksinti bomba – J. Basanavičiaus,
Fabriko, Panerių gatvių sankryža
Miškininkų g. gyventojų vardu į Jonavos r. savivaldybės
Saugaus eismo komisiją (SEK)
kreipėsi Regina G., prašydama
padėti jų vaikams saugiai pereiti J. Basanavičiaus gatvę ir sėkmingai pasiekti „Lietavos“ pagrindinę mokyklą.
Pasak moters, nuo senų laikų yra viena perėja, bet nusigauti iki jos gana sudėtinga,
kadangi nė vienoje J. Basanavičiaus g. pusėje ties Miškininkų gatve nėra šaligatvio ar
bent takelio iki jos. Iš Ukmergės pusės automobiliai lekia dideliu greičiu, ne visada sustoja praleisti pėsčiųjų. Vaikai kerta J. Basanavičiaus g. pačioje
pavojingiausioje vietoje – bėgdami tiesiai per J. Basanavičiaus, Fabriko, Panerių g. san-

kryžą. Gana dažnai šioje sankryžoje įvyksta avarijos. Miškininkų g. atstovė prašė: gal būtų
tikslinga įrengti žiedinę sankryžą su perėjomis pėstiesiems
arba bent jau spręsti perėjos
problemą – padaryti iki jos šaligatvį pėstiesiems, įrengti ties
perėja kalnelį, kad automobiliai
pristabdytų ir saugiai praleistų
pėsčiuosius. „Galbūt galima šią
problemą spręsti ties sankryža
įrengiant šviesoforus, tada būtų
lengviau ir ties karių kapinėmis
iš Lietavos g. pasukti į kairę –
J. Basanavičiaus g.“, – svarstė
eismo dalyvių saugesnio judėjimo galimybes Miškininkų gatvės gyventoja. Be to, atkreipė komisijos dėmesį, kad beveik neįmanoma piko valandomis išvažiuoti ir iš Miškininkų g.

į kairę pusę.
„Akivaizdu, kad sankryža
nesaugi, penkiašalė. Faktas,
kad reikia kažką daryti, bet niekas nenagrinėjo – ką konkrečiai
reiktų daryti“, – sakė Saugaus
eismo komisijos narys, Mindaugas Katkus, VšĮ Kelių ir transporto tyrimo instituto Saugaus
eismo skyriaus viršininkas. Visi
komisijos nariai sutiko, kad sankryža gana sudėtinga – įkalnė ir
prieškalnė blogina matomumą
ir saugumą – ir priimti sprendimą nebus taip lengva. Jonavos
miesto seniūnijos seniūnas Povilas Beišys pasiūlė pirmiausia
atlikti J. Basanavičiaus, Fabriko, Panerių g. sankryžos tyrimą
su projektiniais pasiūlymais ir tik
tada priimti sprendimą. Pasiūlymui pritarė visi komisijos nariai.

Užusalietės ryžtingai kovoja, kad būtų įrengti
papildomi greičio ribojimo kalneliai
Praėjusiame SEK posėdyje jau buvo svarstytas Užusalių gyventojų prašymas šios gyvenvietės Taikos g., tarp 7 ir
10 namų, įrengti greičio ribojimo kalnelius. VĮ ,,Kauno regiono keliai“ atsakyme seniūnijai
ir Saugaus eismo komisijai informavo, kad prašymui nepritaria. Tos pačios nuomonės buvo
ir Saugaus eismo komisijos nariai. Atsižvelgdami į ,,Kauno regiono kelių“ atsakymą, jie taip
pat nepritarė, kad būtų įrengti
greitį ribojantys kalneliai valstybinės reikšmės rajoniniame kelyje Nr. 1504 Išorai–Užusaliai–
Būdos, minėtoje Taikos gatvės
vietoje.
Užusalietės, dalyvavusios
SEK posėdyje, buvo nepatenkintos gautu atsakymu. Pa-

Sulig kapinėmis prasidedančioje Taikos g. pradžioje įrengtas greičio ribojimo kalnelis, kurio, anot užusaliečių, niekas nepaiso. Jie reikalauja, kad toks kelių „gaideliams“
tramdyti „gulintis policininkas“ būtų įrengtas šioje gatvėje tarp 7 ir 10 namų.

sak jų, gyventojai turi nemažai
nuotraukų, įrodančių apie šioje gatvėje įvykusias avarijas,
sužeistuosius ar net žuvusiuosius. „Taikos gatve automobiliai ne važiuoja, o tiesiog skrieja. Bijom išeiti į lauką ir ką nors
prie namų dirbti“, – reziumavo

Nors tiek, kad jau matomi
Praėjusios savaitės pradžioje pilkieji, sunkiai vairuotojų įžiūrimi saugaus greičio sergėtojai Kauno gatvėje, kurioje Lietuvos automobilių kelių direkcija vykdo eksperimentinį, vadinamąjį pilotinį, projektą, po
daugelio vairuotojų keiksnojimų, Jonavos miesto seniūno ir pačių Saugaus eismo komisijos narių išsakytų pastebėjimų ir pastabų pakeisti į štai tokius, geriau matomus.
„Matomi tai geriau, bet ar jiems ten vieta? Savo
atsakymą pateikė jau ir žiema. Salelių pėdsakų po
sniegu jau nebeliko. Kyšo tik stulpeliai. Nevykęs eksperimentas ir tiek“, - trumpai drūtai konstatavo ne
vienas jonavietis.

posėdyje dalyvavusios moterys. Buvo nutarta, atsižvelgus
į papildomai gautą informaciją
(nuotraukas), dar kartą kreiptis
į VĮ „Kauno regiono keliai“, kad
šie įrengtų greičio ribojimo kalnelius.

Erlandas Andrejevas
Jonavos r. savivaldybės
tarybos Miesto reikalų
komiteto vadovas,
Saugaus eismo komisijos
pirmininkas:
Tiek Miesto reikalų komiteto, tiek ir Saugaus eismo
komisijos posėdžių metu įsiklausoma į žmonių pasiūlymus bei pageidavimus, diskutuojama, kaip rasti optimaliausią sprendimą, tinkantį visiems.
Dirbame tikrai ne valdiškai. Noriu priminti jonaviečiams: jei turite pasiūlymų ar
pastabų dėl mieste tvarkomų
kiemų, remontuojamų gatvių
ar kitų reikalų, visada galite kreiptis el. paštu erlandas.
andrejevas@jonava.lt, tel. 8
686 80 324 arba socialiniame
tinkle Facebook (susiradus
mane). Kiekviena nuomonė
bus išgirsta, išdiskutuota.

Vietoj draudžiamųjų
ženklų – geltonai
paženklinti bordiūrai
UAB „Amžina ramybė“ direktorė prašė komisijos leisti įrengti kelio ženklą, draudžiantį statyti automobilius
prie Kęstučio g. 17 esančių laidojimo namų teritorijos tvoros, kadangi kyla problemų, kai gatvėje, labai arti
vartų, skirtų įvažiuoti į kiemą,
aplinkinių namų gyventojai
pastato mašinas ir jos trukdo
įvažiuoti ar išvažiuoti iš automobilių stovėjimo aikštelės.
SEK įpareigojo miesto seniūniją ties posūkiu iš aikštelės
5 metrus bordiūro paženklinti
geltonai, taip pat nutarta rekomenduoti UAB „Amžina ramybė“ jai priklausančioje teritorijoje praplatinti išvažiavimą, kad
galėtų laisvai išvažiuoti katafalkas.
Net keliose miesto vietose,
kur prašyta pastatyti draudžiamuosius kelio ženklus, apsiribota 5 metrus bordiūro paženklinti geltonai, kaip to reikalauja
kelių eismo taisyklės. Taip bus
padaryta ties Kosmonautų g.
46-uoju namu (iš kiemų gatvelės sukant į dešinę), taip pat Žemaitės g., ties prekybos centru
„Iki“. Mat automobiliai prie šio
prekybos centro statomi iki pat
įvažiavimo į Žemaitės g. 8-ojo
ir kitų namų kiemus, todėl išvažiuojantiems iš kiemų gyventojams kiekvieną kartą tenka rizikuoti savo ir kitų saugumu.
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Tarptautinio konkurso Didysis prizas
atiteko jonavietei J. Rockinai

Lapkričio 17 d. Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje įvyko 5-asis tarptautinis
pianistų konkursas „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“,
kuriame dalyvavo 75 jaunieji muzikantai ne tik iš Lietuvos,
bet ir Estijos ir Lenkijos. Konkurso dalyviai varžėsi trijose
grupėse atlikdami atmintinai po
du skirtingo charakterio ir skirtingų epochų laisvai pasirinktus baroko epochos ir XX–XXI
a. kūrinius. Juos vertino Kauno
Juozo Naujalio muzikos gimnazijos fortepijono metodinės grupės pirmininkė, mokytoja ekspertė Birutė Kumpikienė, Nacionalinės Mikalojaus Konstantino Čiurlionio meno mokyklos
mokytoja ekspertė Vilija Geležiūtė, Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos docentas, Fortepijono katedros
vedėjas Donaldas Račys.
Didžiojo prizo laimėtoja pripažinta jonavietė, daugelio įvairių tarptautinių konkursų nugalėtoja, Jonavos J. Miščiukaitės
meno mokyklos ugdytoja Julija Rockina. Ji tapo ir konkurso
laureate. Julijos fortepijono mokytoja - Roma Balienė.

Be J. Rockinos laureatų
vardus iškovojo dar 22 jaunieji pianistai iš Vilkviškio, Kauno 1-osios, Pasvalio, Klaipėdos rajono Priekulės, Kėdainių,
Augustavo valstybinės E. Mlynarskio I laipsnio (Lenkija) ir
Tartu I (Estija) muzikos mokyklų, Kauno rajono Garliavos ir
Elektrėnų meno mokyklų, Klaipėdos Juozo Karoso, Kauno
Miko Petrausko muzikos mokyklų, tarp jų ir keturios Jonavos
J. Miščiukaitės meno mokyklos
ugdytinės. Be anksčiau paminėtos Julijos, Beata Bulkė (mokyt. Daiva Petrošienė), Evelina Baltaduonytė (mokyt. Loreta
Valatkienė) ir Martyna Petraškaitė (mokyt. Jolanta Šukienė).
Tarp 25 laureatų iš Vilniaus
rajono Nemenčinės, Trakų rajono Rūdiškių, Radviliškio, Klaipėdos rajono Gargždų ir Klaipėdos Jeronimo Kačinsko muzikos mokyklų, Druskininkų M.
K. Čiurlionio ir Marijampolės
meno mokyklų bei anksčiau paminėtų jaunųjų pianistų ugdymo mokyklų. Diplomantais tapo
net 7 konkurso dalyviai iš Jonavos. Tai Karina Baltrukėnaitė (mokyt. Skaidrė Reznikovie-

nė), Elzė Černiauskaitė (mokyt.
Roma Balienė), Saulė Miščiukaitė (mokyt. Regina Juškienė),
Agnė Dedelaitė (mokyt. Daina
Suslavičienė), Augusta Chlomko (mokyt. Adrijana Juškevičienė), Meda Arlauskaitė (mkokyt.
Liudmila Petrakova) ir Luknė
Brazlauskaitė (mokyt. Roma
Balienė). Beje, ši aštuonmetė
jonavietė pelnė ir specialųjį prizą – Luknė pripažinta jauniausia šio konkurso dalyve.
Specialusis prizas už geriausią baroko stiliaus kūrinio
atlikimą atiteko Matui Normantui iš Klaipėdos Juozo Karoso
muzikos mokyklos, o už geriausią XX a. kūrinio atlikimą – Andrejui Golubevui iš tos pačios
Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos ir Lėjai Krikščiūnaitei iš Šiaulių 1-osios muzikos mokyklos.
Konkurso „Mano vaikystės
draugas - fortepijonas“ tikslas atskleisti fortepijono instrumento ugdytinių individualumą, atlikėjišką meistriškumą, tęsti bendradarbiavimą tarp respublikos
ir kitų šalių muzikos (meno) mokyklų pedagogų bei pasidalinti
gerąja dalykine patirtimi.

KOVA SU „NELEGALAIS“ INTENSYVĖJA

Niekam ne paslaptis, kad
miesto turgaus teritorijoje
galima nusipirkti kontrabandinių cigarečių: visos priemonės, kurių imamasi, duoda menkų rezultatų. Jonavos
rajono savivaldybės administracija neliko nuošalyje:
pasirūpinta, kad būtų įrengtos vaizdo kameros, garsiakalbis, kuriuo bus iš karto
drausminami viešosios tvarkos pažeidėjai.
Užfiksavus pažeidimus, filmuota medžiaga perduodama
Jonavos rajono policijos komisariatui, kuris ir pradeda tyrimą. Nuo šių metų rugsėjo vaizdo kamerų dėka jau paimta 300
pakelių kontrabandinių cigarečių, policijai perduoti 5 kompaktinės plokštelės filmuotos
medžiagos: tai, kas užfiksuota
vaizdo kameromis, yra prilyginama įrodymui administracinėse bylose.
Pasak Jonavos rajono savi-

Lapkričio 12 d. Juškonių kultūros centro šokių studija „Norim
dar", vadovaujama Rimos Blažienės, dalyvavo Lenkijoje vykusiame tarptautiniame šokių festivalyje-konkurse "Baltic Amber Suwalki 2016" ir savo amžiaus kategorijoje laimėjo 3 vietą.
Tarptautiniame šokių festivalyje-konkurse dalyvavo daugiau
nei penkiasdešimt šokių kolektyvų iš Lietuvos, Lenkijos ir kitų šalių, kurie pademonstravo pusantro šimto įvairių stilių ir skirtingų
amžių šokių.

DAR VIENA „ŽEMYNOS“
STIPRYBĖ – SOLISTĖS
Lapkričio 6 dieną Jonavos
šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje Jonavos kultūros centro mišrusis choras „Žemyna“ ir Jonavos savivaldybės teatro aktoriai surengė literatūrinę-muzikinę kompoziciją, skirtą prisiminti
amžinybėn išėjusiems artimiesiems.
Bažnyčioje dainavo įvairių tarptautinių konkursų ir festivalių dalyvis, kitąmet savo turiningos ir brandžios veiklos
penkiasdešimtmetį žymėsiantis mišrusis choras „Žemyna",
chormeisterė Rita Benošienė,
koncertmeisterė Skaidrė Reznikovienė, vadovė Violeta Michelkevičienė.
Klausytojus ypač pradžiugino choro solistės - Ainė Kvedaravičienė ir Kamilė Balabonaitė. Ainė, gimusi ir užaugusi Vilniuje, savo vaikystę ir jaunystę praleido dainuodama su garsiuoju choru „Liepaitės“, prieš
gerą dešimtmetį po odontologijos studijų Kaune su vyru Rolandu apsigyveno Jonavoje ir
įkūrė odontologijos kliniką „Raidentas“. Profesionaliai valdanti balsą Ainė prieš keletą metų

Replika

valdybės viešosios tvarkos skyriaus vedėjo Andriaus Venckaus, skyriaus specialistai ir toliau stengsis, kad nelegalių cigarečių pardavėjų ir pirkėjų neliktų. Filmuota medžiaga bus
viešinama internetiniuose portaluose, socialiniuose tinkluose.
Už nelegalių cigarečių

pardavimą bus baudžiami ne
tik pardavėjai, bet ir pirkėjai:
abiem pusėms gresia baudos
nuo 28 iki 86 eurų, taip pat
bus paimami ir rūkalai.
Kristina Lukoševičiūtė
Savivaldybės Bendrojo
skyriaus ryšiams su
visuomene specialistė

sių sen., buvo rastas neteisėtu būdu įgytas vilkikas „DAF XF
460“. Tyrimo metu nustatyta,
kad 2016 metų laidos vilkikas
galimai vogtas užsienyje – Vokietijoje. Šio vilkiko vertė rinkoje siekia iki 60 tūkstančių eurų.
Kauno apskr. VPK pradėtas
ikiteisminis tyrimas pagal Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 189 str. 1 d. dėl nu-

sikalstamu būdu gauto turto įgijimo ar realizavimo. Už šią nusikalstamą veiką gresia laisvės
atėmimas iki dviejų metų.
Tyrimą kontroliuoja ir organizuoja Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros Penktojo skyriaus
prokurorai.
Kauno apskrities vyriausiojo
policijos komisariato inf.

sėkmingai įsijungė į „Žemynos“
kolektyvą.
Kamilė – gimusi ir užaugusi Jonavoje, Jonavos J. Miščiukaitės meno mokyklos auklėtinė, operos solistė, prof. Vladimiro Prudnikovo dainavimo
meistriškumo klasės ugdytinė,
jonaviečiams gerai pažįstama
iš įvairių koncertų ir renginių,
niekada neatsisakanti savo balsu pradžiuginti gimtojo miesto
klausytojų.
Koncerto metu skambėjo
Žoskeno Deprė, Leonido Abariaus, Vaclovo Augustino, Džiulijo Kačinio, Džovanio Batistos
Pergolezio, Volfgango Amadėjaus Mocarto kūriniai.
Henriko Nagio, Vinco Mykolaičio-Putino, Bernardo Brazdžionio, Vytauto Kernagio eiles
skaitė Jonavos kultūros centro
renginių režisierė Kristina Jaskūnienė, Savivaldybės teatro režisierius Jonas Andriulevičius ir
jaunasis aktorius Paulius Mikšys.
Po renginio atlikėjams padėkojo ir gėles įteikė Šv. apaštalo Jokūbo parapijos klebonas
kun. teol. lic. Audrius Mikitiukas
ir vikaras kun. fil. lic. Remigijus
Kuprys.
„Jonavos garso“ inf.

Pinigai į šiukšlinę?

Iš karto stebima ne viena miesto teritorija

Pareigūnai Dumsių seniūnijoje aptiko
galbūt vogtą vilkiką

Lapkričio 22 d. Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato (toliau – Kauno apskr.
VPK) Viešosios tvarkos valdybos Prevencijos skyriaus pareigūnai kartu su Kauno apskr.
VPK Kriminalinės policijos nusikaltimų nuosavybei tyrimo valdybos pareigūnais Kauno apskrityje vykdė policinę priemonę. Jos metu Jonavos r., Dum-

JUŠKONIŲ ŠOKĖJAI – TARPTAUTINIO
KONKURSO PRIZININKAI

Daugiabučių namų gyventojus labiausiai piktina verslininkai, kurie skrajutėmis apie savo
veiklą ar akcijas paverčia laiptines šiukšlinėmis.
„Ką jie, neturi kur dėti pinigų? Kiek gali šiukšlinti laiptinę
savo skrajutėmis“, – gana dažnokai sulaukiame pasipiktinusių gyventojų skambučių.
Iš tiesų egzistuoja problema,
apie kurią gal patys verslininkai
ir nepagalvoja, jei nekontroliuoja
skrajučių išnešiojimo ir sklaidos.
Verslininkas
pasinaudoja
kažkieno išnešiojimo paslauga
(pašto, kurjerių ar kažkokių pavienių išnešiotojų ir pan.). Ir ramia sąžine laukia, kaip jų verslas suklestės, kai gyventojai,
gavę skrajutes, puls į jų kontoras ir parduotuves pirkti prekių,
produktų, užsisakyti paslaugų ir
pan.
Ir dažnai nesulaukia, o sulaukti ir negali, nes jų produktas, į kurį sudėtos viltys ir pinigai, pluoštais išmetamas tiesiog į šiukšlinę prie laiptinės
durų, ką ne kartą pastebėjau prie penkiaaukščio, kuriame gyvenu. O štai viena langų
bendrovė, ko gero, klientų laukia ir šiandien. Nežinome, ką jie
buvo pasamdę išnešioti skraju-

tes? Pavyzdžiui, J. Ralio gatvės 5 namo laiptinėje, kur įsikūrusi ir
bendrovė
„Joneda“,
pašto dėžutėse radome po 3-5 skrajutes,
kokias tris dienas jos
plaikstėsi laiptinėje po
kojomis, kadangi visa
krūva buvo nudrėbta
ant čia pat esančio radiatoriaus. Šią krūvelę ne tik nufotografavome, bet ir suskaičiavome – 94.
Laiptinėje yra 9 pašto dėžutės. Paskaičiuokime. Jei į kiekvieną dėžutę buvo įmesta, imkime vidurkį – po 4, ant pašto dėžučių gulėjo dar po keletą – sakykime, 15, po kojomis
dar tiek pat. Galime daryti prielaidą, kad į vieną trijų aukštų
namo laiptinę, kurioje 8 gyventojai ir kelios įstaigos, buvo „išplatinta“ daugiau nei 150 skrajučių. Taigi, po šimtinę į laiptinę
– ir užsakymas tuoj įvykdytas.
Tai rodo, kad užsakovas – t. y.
verslininkas, visiškai nesidomi,
kaip įvykdomas jo užsakymas.
Domėtųsi, nesimėtytų pluoštais
laiptinėse ir šiukšlinėse.
Jau ne kartą reklamos poveikio analizės parodė, kad
skrajutės neduoda laukiamo rezultato: tik maža dalis gyventojų jas skaito, analizuoja, dar
mažesnė dalis pasinaudoja pasiūlymais.
Taigi, visą šimtą skrajučių
ne tik išgelbėjome nuo šiukšlinės likimo, bet ir sutaupėme
bent kokį eurą. Atsinešėme į redakciją. Jei verslininkas pageidauja, gali užeiti. Atiduosime.
Galės išdalinti šimtui klientų.
„Jonavos garso“ inf.
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Užsienyje gyvenančius pensininkus
vejasi skolos Lietuvoje
Kai kurie mūsų šalies pensininkai, išvykę gyventi į užsienį ir oficialiai deklaravę
savo išvykimą iš Lietuvos,
susiduria su nemalonumais
– didžiulėmis skolomis, kurios atsiveja juos iš Lietuvos.
Šiems senjorams tokios skolos susidaro dėl nežinojimo –
mat jie, sušlubavus sveikatai
užsienyje, kreipiasi į gydymo
įstaigą, kurioje pateikia Europos sveikatos kortelę (ESDK)
ir gauna paslaugas, už kurias
vėliau ir turi susimokėti, o jei
to nepadaro – kaupiasi skolos mūsų šalyje.
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos ministerijos (VLK) duomenimis,
nors tokių žmonių nėra daug –
tik 5, tačiau jų skola Privalomajam sveikatos draudimo fondui
(PSDF) siekia daugiau nei 40
tūkst. eurų.
Pasak VLK Tarptautinių reikalų skyriaus vedėjos pavaduotojos Linos Noreikienės, tokių
nemalonumų gali patirti tie, kurie išvykdami gyventi į Europos Sąjungos (ES) šalis, Islandiją, Lichtenšteiną Norvegiją ir Šveicariją išsideklaruoja
iš Lietuvos, bet teritorinėje ligonių kasoje (TLK) išvykdami nepasiima dokumento S1. Na, o
užsienyje, ten kur jie apsigyvena ar keliauja, gydymo įstaigoje
pateikia ESDK.
Kaip žinia, Lietuvos senjorai
privalomuoju sveikatos draudimu (PSD) yra draudžiami valstybės lėšomis, tad, kaip ir visi
Lietuvos apdraustieji, turi teisę
į nemokamą gydymą Lietuvoje.
„Bėda ta, kad žmonės, išsideklaravę iš Lietuvos, tampa

jau nebe mūsų šalies gyventojais ir kartu praranda Lietuvos apdraustojo PSD statusą.
Nustoja galioti ir ESDK, todėl
ja naudotis nebegalima, nors
jos galiojimo laikas, kuris nurodomas ant kortelės, dar būna
nepasibaigęs. Tik tuo atveju, jei išsideklaravę iš Lietuvos senjorai kreipiasi į TLK
dėl dokumento S1 išdavimo,
jie išsaugo apdraustojo PSD
Lietuvoje statusą, tad ir toliau
gali naudotis ESDK, kai jiems
prireikia būtinosios medicinos
pagalbos, o šalyje, kurioje gyvena, dokumento S1 pagrindu turi teisę gauti jiems būtinas
sveikatos paslaugas. Tiesiog
svarbu šį dokumentą registruoti
gyvenamosios šalies sveikatos
draudimo įstaigoje", – teigia L.
Noreikienė.
Pagal pateiktą ESDK užsienyje suteikus būtinąją medicinos pagalbą, išlaidas apmoka tos šalies valstybinio sveikatos draudimo įstaiga. Vėliau
ji kreipiasi į Lietuvą, šiuo atveju
į mus, dėl šių išlaidų kompensavimo. Visais šiais atvejais ligonių kasos, apmokėjusios
už suteiktas paslaugas, nustačiusios, kad žmogus nebuvo draustas PSD (kaip minėjome, išsideklaravę bei neturintys
dokumento S1 praranda Lietuvos apdraustojo PSD statusą), minėtas sumas išsiieško iš
tų, kurie neteisėtai pasinaudojo kortele. Žalos dydis kiekvienu atveju priklauso nuo žmogui suteiktų gydymo paslaugų
kiekio bei apmokėtų sumų. Dėl
to senjorams susidaro milžiniškos skolos, kurios kartais
siekia net keliasdešimt tūkstančių eurų.

„ESDK išduodama tik trumpam, pavyzdžiui, atostogauti, išvykstantiems Lietuvos apdraustiems PSD žmonėms, o tarp jų
– ir pensininkams. Ši kortelė pateikiama tik tuomet, kai žmogui prireikia būtinosios pagalbos. Tuo tarpu dokumentas S1
patvirtina Lietuvos apdraustųjų,
gyvenančių kitoje ES šalyje, teisę ten gauti PSDF lėšomis apmokamas gydymo paslaugas,
ne tik būtinosios pagalbos, bet ir
planines", – sako L. Noreikienė.
Tad tiems Lietuvos pensininkams, kurie išvyksta gyventi į ES šalis, privalu deklaruoti išvykimą iš Lietuvos, o ten nuvykus – pasirūpinti registracija svečioje šalyje. Ne mažiau svarbu tos
šalies valstybinio sveikatos
draudimo įstaigoje registruoti TLK išduotą dokumentą S1.
Tik tuomet Lietuvos pensininkai
įgyja teisę į sveikatos priežiūrą
šalyje, kurioje jie gyvena ir tomis pačiomis sąlygomis, kaip
ir tos šalies apdraustieji. Už jų
gydymą, jei jo prireiks, apmokės mūsų šalies ligonių kasos
PSDF lėšomis.
Tuo atveju, jei į ES šalį išvykę gyventi senjorai įsidarbina,
jie, kaip ir kiti apdraustieji, gali
būti garantuoti, kad gaus visą
pagal tos šalies, kurioje dirba,
įstatymus nustatytą medicinos
pagalbą. Tokiems žmonėms
nebereikalinga nei Lietuvos
TLK išduota ESDK, nei dokumentas S1. Jiems ESDK turėtų
išduoti tos šalies, kurioje jie dirba, sveikatos draudimo įstaiga.
Valstybinės ligonių kasos
prie Sveikatos apsaugos
ministerijos inf.

Pirties paslaugos
turi būti saugios

Po sunkaus, įtempto darbo daugelis žmonių skuba
atsipalaiduoti ir pasimėgauti
teikiama pirties šiluma. Visi,
kurie naudojasi pirties paslaugomis, turi atkreipti dėmesį, kad jiems suteiktos paslaugos būtų saugios.
Jonavos rajone atliekant visuomenės sveikatos saugos
kontrolę pasitaiko pažeidimų.
Šiemet patikrintos 4 veikiančios
pirtys, vienoje rasta pažeidimų –
ant lubų buvo atsiradęs pelėsis,
kuris turi būti pašalintas nedelsiant. Atlikus grįžtamąją visuomenės sveikatos saugos kontrolę pažeidimai buvo pašalinti.
Pirtyse lankytojai neturėtų rasti ant sienų, lubų, grindų,
įrenginių ar inventoriaus pelėsių, įskilimų, atsiklijavusių plytelių ar kitų defektų. Tokie defektai, atsirandantys pirties naudo-

jimo metu turi būti šalinami nedelsiant. Teikiant pirties paslaugas prausimosi dubenys turi
būti iš nerūdijančios medžiagos, skirtingai paženklinti kūnui
ir kojoms plauti, taip pat atskiri
dubenys vaikams. Po kiekvieno
naudojimosi daugkartiniai dubenys turi būti išplaunami ir dezinfekuojami. Primename, kad
daugkartinio naudojimo prausimosi reikmenys negali būti įskilę ar su pažeistais paviršiais.
Kiekvienas asmuo turi naudoti
atskirą vantą. Panaudotas vantas draudžiama tiekti kitam vartotojui.
Lankydamiesi pirtyse turime atkreipti dėmesį ir į patalpų
švarą. Pirtyse, kur nesilaikoma
higienos, iškyla užkrečiamųjų ligų plitimo grėsmė (niežai,
odos ir nagų grybelis, virusai).
Pirties paslaugų teikėjai turi užtikrinti, kad pirtyse būtų švaru ir

nebūtų grėsmės užsikrėsti įvairiomis ligomis. Dienos pabaigoje turi būti atliekamas patalpų
valymas. Jo metu patalpų grindys, įrenginiai, inventorius išplaunami, išvalomi valikliais, turinčiais dezinfekantų, ir išdžiovinami. Pirties patalpos turi būti
išdžiovinamos ir išvėdinamos.
Primename, kad pastebėjus
neprižiūrimas pirties patalpas,
turėtumėte reikalauti iš paslaugų teikėjų saugių sveikatai paslaugų, o nepavykus – kreiptis į
Nacionalinio visuomenės sveikatos centro specialistus.
Jolanta Mockaitienė
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie
Sveikatos apsaugos
ministerijos
Kauno departamento
Jonavos skyriaus
vyriausioji specialistė

A. ŠIMKAUS KLINIKA

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.

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

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame

Rimkų šeimos sveikatos centro gydytojai Linai Dulinskienei ir Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties darbuotojams už suteiktą pirminę pagalbą,
Jonavos ligoninės gydytojams ortopedams traumatologams Ivanui Dorošui ir Aurelijui Urbonui, anesteziologui Gediminui Ramanauskui už skubiai ir sėkmingai atliktą operaciją,
Ortopedijos traumatologijos skyriaus gydytojams, vyriausiajai slaugytojai Vidai Lukminienei ir visam skyriaus personalui,
Terapijos I skyriaus vedėjai Onutei Sargelienei ir gydytojai
Jovitai Magalenkienei, vyriausiajai slaugytojai Astai Kučinskienei ir visam skyriaus personalui už kvalifikuotą ir nuoširdų gydymą, kasdienę jautrią ir nepriekaištingą priežiūrą, už
gerą, viltingą, padrąsinantį ir stiprybės ligonei suteikiantį kiekvieną žodį,
Slaugos skyriaus vyriausiajai slaugytojai Vilmai Paulauskienei ir visam slaugytojų kolektyvui už nuoširdžią ir kvalifikuotą priežiūrą ir slaugą.
Dar kartą nuoširdžiai dėkojame Jums ir visam Jonavos ligoninės kolektyvui už parodytą šiltą ir profesionalų dėmesį,
supratimą, suteiktą atjautą, buvimą kartu, kasdienį rūpestį ir
už kiekvieną JŪSŲ DĖKA oriai ONOS BRINEVIČIENĖS nugyventą dieną, valandą, minutę.
Ačiū Jums.
Pagarbiai sūnus Edmundas Gedvila su artimaisiais

Gydytojo R. Kvedaravičiaus

ODONTOLOGIJOS KLINIKA

Tel. (8-349) 60202. Darbo laikas: I-V nuo 8 iki 19 val.
Galima atsiskaityti Šiaulių banko, Snoro lizingu, Medlizingu
(12 % palūkanos be pradinio įnašo)
• Dantų gydymas.
Gyd. Sonata Giedraitienė, tel. 8 600 23963.
• Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas)
Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, tel. 8 608 51477.
• Dantų protezavimas, implantologija.
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8 685 24354.
• Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, papuošalai)
Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė, tel. 60202, 8 640
55506.
• Dantų rentgeno nuotraukos
Klinika Jūsų laukia: J. Ralio g. 8
(už Sąjūdžio aikštės ekrano), Jonava

Dantų tiesinimas Jonavoje!

• Gydytojo ortodonto konsultacija dėl kreivų dantų ir blogo
sąkandžio gydymo.
• Dantų tiesinimas breketais (metaliniais, safyriniais ir kt.).
• Dantų tiesinimas plokštelėmis ir t.t.
R. ir K. Šeštokų Juodmenos šeimos klinika
Tiesioji g. 9, Jonava. Tel. 8-665 12800.
www.ortoma.lt

Optikos salonas

SONINETA

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

DĖMESIO! Ir senjorams,
ir mažiems, ir dideliems didžiausias
metų nuolaidas dovanoja
optikos salonas „SONINETA“:
• visiems akinių rėmeliams – 30% nuolaida;
• akinių lęšiams - 30% nuolaida +DOVANA
Pas akių gydytojus pageidautina išankstinė registracija tel.: 53021 arba mob. 8 656 09224. Pastaba. „Soninetoje“
dirba tik kvalifikuoti aukštąjį medicininį išsilavinimą turintys akių
gydytojai (oftalmologai), o ne optometristai.
Taip pat priimame pacientus, turinčius PZU draudimą.

REIKALINGA
MANIKIŪRININKĖ.
Tel. 8 686 44038

Parduodu kūno kultūros
kilnojimo svarmenis
(giras). Po du –
16 kg ir 24 kg.
Tel. 8 616 17984
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„Lietuvos NT brokerių forumas 2016“: dabar
palankiausias laikas įsigyti būstą arba investicinį objektą

Jūratė Prokopaitė
UAB „Joneda“
nekilnojamojo turto
vadybininkė
Lapkričio 23-ąją dalyvavau „Lietuvos NT brokerių
forume 2016“. Šis didžiulis
renginys, pritraukęs net apie
500 nekilnojamojo turto specialistų iš visos Lietuvos,
vyko Vilniaus r., „Vilnius
Grand Resort“ viešbutyje.
Renginį pradėjo ir sveikinimo žodį tarė Vilniaus meras
Remigijus Šimašius. Konferencijoje skaityti įvairios tematikos pranešimai, moderuotos diskusijos.
Ž. Mauricas, „Nordea“ banko vyriausiasis ekonomistas,
apžvelgė žmonių elgsenos
tendencijas nekilnojamojo turto rinkoje. Pasak jo, prognozuojama, kad palūkanos Europos Sąjungoje bus mažos. O
kuo mažesnės palūkanos, tuo
žmonės nori labiau investuoti
į nekilnojamąjį turtą. Ž. Mauricas teigė, kad Lietuvoje būsto
kreditavimo rinka atsigauna po
letargo. Tai pastebiu ir aš savo
darbe. Matyti, kad žmonės pasitiki bankais ir vis dažniau ima

DĖMESIO SKIRTA
IR BROKERIŲ,
NEREGISTRAVUSIŲ SAVO
VEIKLOS, PROBLEMAI.
VADINAMIEJI „JUODIEJI
BROKERIAI“ GADINA
BROKERIŲ PROFESIJOS
PRESTIŽĄ, PAŽEIDŽIA
KONKURENCIJOS
SĄLYGAS, DARO ŽALĄ
MOKESČIŲ SISTEMAI.
ŽMONĖS RAGINAMI
NELEGALIA VEIKLA
UŽSIIMANČIUS
BROKERIUS
SKŲSTI ĮVAIRIOMS
INSTITUCIJOMS.
būsto kreditus. Ž. Mauricas atkreipė dėmesį, kad lietuviai yra
„super neįsiskolinę“: skandinavų vidurkis yra keturis kartus, o
Europos Sąjungos – du kartus
didesnis nei Lietuvos.
Valstybinės mokesčių inspekcijos atstovai R. Ragėnas
bei R. Puncevičius skaitė pranešimą apie nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimą ir
kontrolę. Specialistai apžvelgė
nuomos, pardavimo, paveldėjimo, dovanojimo sandorių mokesčių sistemą. Dėmesio skirta ir brokerių, neregistravusių
savo veiklos, problemai. Vadinamieji „juodieji brokeriai“ gadina brokerių profesijos prestižą, pažeidžia konkurencijos sąlygas, daro žalą mokesčių sistemai. Žmonės raginami
nelegalia veikla užsiimančius
brokerius skųsti įvairioms institucijoms.

Renginio metu buvo ir diskusijos formos pranešimų. Vienas jų – apie verslo etiką. Temos moderatorė I. Vaidelauskienė, „Derybos LT“ atstovė,
skatino mus, brokerius, bendradarbiauti tam, kad padarytume klientą laimingą. Turime
vieningai dirbti tam, kad keltume šios profesijos prestižą,
pelnytume klientų pasitikėjimą
mumis. Mūsų tikslas – laimingas klientas.
Forume akcentuota, kad
bankai vis labiau dalyvauja nekilnojamojo turto rinkoje. Rinka
šiuo metu yra aktyvi, sandorių didėja. Pasak Lietuvos banko atstovo A. Skarnulio, būsto įperkamumas gerėjo ir per
dešimt metų dabar yra geriausias. Jis pabrėžė, kad gyventojų pajamos augo greičiau nei
būstų kainos. Pranešėjas teigė, kad nuo 2008 m. skolinimosi terpė tapo atsakingesnė.
Keičiasi būsto paskolos gavėjo paveikslas (iki krizės kreditai buvo suteikiami asmenims,
tik įžengusiems į darbo rinką).
Bankų teikiamų paskolų palūkanos šiuo metu yra mažos,
todėl, pasak Lietuvos banko
specialisto, dabar patrauklu
pirkti ne tik būstą, bet ir investicinius objektus. Maloniai nuteikė pranešimo metu išsakyti faktai apie emigrantų elgesį.
Tyrimai atskleidė, kad internete daugėja lietuvių, gyvenančių
užsienyje, būsto paieškų Lietuvoje. Tai rodo, kad lietuviai ketina grįžti gyventi į gimtinę arba
yra linkę investuoti Lietuvoje.

Jonavoje pristatytas fotoalbumo
“Laisvės paženklinti“ III tomas
Aldona Skaisgirytė
Lapkričio 30 d. Jonavos
krašto muziejuje vienas garsiausių Lietuvos fotomenininkų, dailininkas Rimantas
Dichavičius pristatė knygosalbumo „Laisvės paženklinti“ III tomą – „Dailininkai atkurtai Lietuvos valstybei“ ir
ką tik išleistą įspūdingą kalendorių apie gintarą.
Kaip sakė fotomenininkas,
šie trys albumai pristato apie
250 autorių, daugiau nei 5000
jų išskirtinių kūrybos pavyzdžių. „Tai meno kūriniai plačiąja prasme. Mano idėja buvo parodyti didžiulį meno klodą, kuris
tiesiogiai tarnauja mūsų valstybingumui. Į šį albumą sudėta 90 proc. kūrinių, kurie ir negalėjo dėl „Glavlito“ ir okupacinės santvarkos gimti anksčiau“,
– sakė fotomenininkas. Anot jo,
dailininkų sukurtas Laisvės rūbas tampa skydu, šarvais, saugančiais nuo priešų. „Priešai

bijo labiau ženklo nei kalavijo“,
– fotomenininkas citavo vieną
iš savo sukurtų aforizmų.
R. Dichavičius pastebėjo,
nors prie šio sumanymo dirbta ilgiau nei 8 metus, daug puikių autorių ir jų kūrybos liko nepaminėta. „Šis leidinys niekada nebus baigtinis. Jau dabar
trečdalis sumaketuota IV tomo.
Niekada nemaniau, kad taip

autoservisas

Mus rasite Jonavoje,

PLENTO G. 25.

UŽ JUS RUOŠIAME IR ATLIEKAME
Užsakymai priimami
tel.: 51379, 8-684 90252
AUTOMOBILIŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ
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
MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ

3D RATŲ SUVEDIMAS

įklimpsiu“, - jonaviečiams kalbėjo fotomenininkas. R. Dichavičius sakė, kad savo archyvuose turįs apie 800 dailininkų fotografijų, o menininkų darbų iliustracijų į albumus pateko
tik maža dalis, kad visas surinktas iliustracijas turėtų kur sudėti, buvo priverstas nusipirkti keturias spintas – nuo žemės iki
lubų.

REIKALINGA:

REIKALINGI
motopjūklininkai.
Tel. 8 620 55394
Autoservisui „Alkidėja“
(J. Basanavičiaus g. 26, Jonava) reikalingas kvalifikuotas autošaltkalvis.
Tel.: 59507, 8 685 24365
Statybos įmonei reikalingi
langų montuotojai su
patirtimi. Tel. 8 685 44530

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

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

NT PIRKĖJŲ DĖMESIUI!
DNB bankas „Jonedos“ klientams teikia
paskolas su specialiomis sąlygomis.
UAB „JONEDA“ ŠIUO METU SIŪLO IŠSIRINKTI PIRKTI IŠ ĮVAIRIOS
PASKIRTIES NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ:
1 kamb. 4 butai – kaina nuo 2900 Eur iki 12000 Eur
2 kamb. 6 butai – kaina nuo 8600 Eur iki 20000 Eur
3 kamb. 5 butai – kaina nuo 7500 Eur iki 43000 Eur
4 kamb. butas – kaina 36000 Eur
Namai 3 – kaina nuo 23000 Eur iki 59000 Eur
Sodybos 2 – kaina 10900 Eur ir 25000 Eur
Sodai 12 – kaina nuo 3200 Eur iki 32000 Eur
Sklypai 23 žemės ūkio ir namų valdos paskirties sklypai
Komercinės paskirties pastatas – kaina 150000 Eur
Gamybinės paskirties patalpos – kaina 43400 Eur
Garažas – kaina 2500 Eur
Išsami inf. apie parduodamus objektus
tel. 54607, 8-655 54404, www.joneda.lt
Naujausi objektai
2 kamb. butai
Chemikų g. 9 a. blok. namas, VII a. Bendr. pl. 51,69 m², kamb. pl.
16,93 m² ir 13,97 m², virtuvės pl. 9,48 m². WC ir vonia kartu. Butas
tvarkingas: plastikiniai langai, šarvuotosios durys, pakeistos vidaus
durys, laminuotosios grindys, įstiklintas balkonas, vonioje bei virtuvėje
plytelės ir lentelės, kambariuose tapetai. Parduodamas su kai kuriais
baldais. Liftas veikia, laiptinės durys su telefonspyne. Kaina 20000
Eur. Tel. 8-655 54404
Parko g. 5 a. blok. namas, I a. bendr. pl. 44 m². Renovuotas namas, už renovaciją sumokėta. Kaina 13800 Eur. Tel. 8-655 54404
Parko g. 5 a. blok. namas II a. bendr. pl. 44 m². Renovuotas namas, už renovaciją sumokėta. Kaina 14000 Eur. Tel. 8-655 54404
3 kamb. butai
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 21000 Eur. Tel. 8-655 54404
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JONAVOS KULTŪROS CENTRAS
KVIEČIA!
SĄJŪDŽIO AIKŠTĖ
Gruodžio 2 d. 17.30 val. – Jonavos miesto eglės įžiebimo šventė „Kad būtų linksma!“. Visi kartu
gydysime liūdesiu susirgusią ponią Žiemą, dalyvausime masiškiausiame nykštukų šokyje, dainuosime
su merginų grupe „HIT“, siausime
šventinėje diskotekoje su šokių klubu „Bonus“ ir gėrėsimės šventiniais
fejerverkais. Ateikite su nykštukų
kepuraitėmis ir atsineškite daug geros nuotaikos! Nemokamai.
DIDŽIOJI SALĖ
Gruodžio 6 d. 18 val. – filmas
„Nuo Lietuvos nepabėgsi“. Tai istorija apie filmo režisierių Romą
Zabarauską (Denisas Kolomyckis), kuris kartu su savo meksikiečiu vaikinu Carlos (Adrian Escobar) padeda gerai draugei, aktorei Indrei (Irina Lavrinovič) pabėgti iš Lietuvos po to, kai ji nužudo
savo motiną ir pavagia jos pinigus.
Epizodinius vaidmenis filme sukūrė garsūs Lietuvos dainininkai Justė Arlauskaitė-Jazzu ir Vaidas Baumila. Šiuo metu filmas rodomas
Lietuvos kino teatruose ir tarptautiniuose kino festivaliuose. Bilieto kaina 2 Eur, grupėms (daugiau
kaip 10 žmonių) ir neįgaliesiems –
1,50 Eur.
Gruodžio 15 d. 18 val. – Kultūros darbuotojų šventė. Įėjimas su
kvietimais.
Gruodžio 17 d. 16.30 val. –
Kauno valstybinio lėlių teatro kalėdinis spektaklis vaikams „Žvaigždės vaikas“. Tegul mažiesiems
Šv. Kalėdų laukimas būna jaukus,
prasmingas, o susitikimas su Kalėdų Seneliu – neužmirštamas! Bilieto kaina 5 Eur.
Gruodžio 20 d. 18 val. – „Domino“ teatro komedija „LOTO“. Tai
šiuolaikinės kartos rusų dramaturgo Vasilijaus Sigarevo pjesė, pasižyminti savitu humoro prieskoniu, tikrovišku realizmu ir vaizdžiu
kasdienybės šaržu. Visi norime gyventi gražiai ir patogiai, maloniai ir
gerai, tiesa? Tačiau, kad ir kiek uždirbtume, kad ir kiek turėtume, kad
ir kiek laimėtume ar gautume dovanų, iki ,,pilnos” laimės mums vis
tiek visada trūksta... Bilieto kaina
9,50-17 Eur.
Gruodžio 27 d. 18 val. – „Arandano Compania Flamenca“ iš Ispanijos su įspūdinga šokių ir muzikos programa – „Retruco“. Puiki proga pamatyti ir išgirsti unikalų, tikrą ispanišką flamenko. Kerintis flamenko menas yra pilnas aistros ir emocijų – meilė, neapykanta, aistra, beprotybė, nežinomybė,

YPATINGOS SENŲJŲ METŲ
PALYDOS JONAVOJE
Gruodžio 30 d. 18 val. Jonavos kultūros centre – šventiškai skambi ansamblio „Lietuva“ šlagerių programa „Kalba radijas“!
To „Lietuvoje“ dar nebuvo! Populiariausi XX amžiaus Lietuvos estrados hitai skamba... liaudiškai! Naujomis spalvomis atsiskleidžia
geriausi praėjusio šimtmečio
lietuviškos estrados klasika
tapę kūriniai - nuo D. Dolskio
ir A. Šabaniausko šlagerių iki
V. Kernagio ir A. Mamontovo
hitų. Ir visa tai - naujausioje
ansamblio „Lietuva“ programoje „KALBA RADIJAS“!
Lietuviškos estrados šimtmečio kaleidoskopas muzikiniame spektaklyje sukasi itin intriguojančiomis aplinkybėmis.
Veiksmas vyksta XX amžiaus
pradžios Lietuvoje. Įprastą kaimo gyvenimo tėkmę netikėtai sujaukia ypatingas techninis
įvykis – kaimo keistuoliu pramintas radistas sumontuoja tikrą ra-

atsidavimas, gyvenimas ir mirtis –
viskas yra šalia, viskas persipina
ir keičiasi. Karšto ispaniško kraujo
flamenko artistai pristato pačias giliausias ir aistringiausias emocijas,
kurias sukelia tikros gyvenimiškos
istorijos ir prisiminimai. Šis pasirodymas ištirpdys žiemos speigus
bei uždegs Jūsų širdis! Bilieto kaina 9,10-10 Eur.
Gruodžio 29 d. 18 val. – Arvydo Vilčinsko koncertas, kuriame
dainininkas ir dainų kūrėjas pristatys naujausius savo kūrinius bei albumą. Koncerte nebus užmirštos
Jums žinomos ir atlikėją išgarsinusios dainos. Bilieto kaina 5 Eur,
vaikams – 2,50 Eur.
Gruodžio 30 d. 18 val. – senos dainos – naujai kartai! Ansamblio „Lietuva“ premjera „Kalba radijas“ – to „Lietuvoje“ dar nebuvo!
Populiariausi XX amžiaus Lietuvos estrados hitai skambės apipinti liaudiškomis variacijomis. Naujomis spalvomis stebins praėjusio
šimtmečio lietuviškos estrados klasika tapę kūriniai - nuo D. Dolskio ir
A. Šabaniausko šlagerių iki V. Kernagio ir A. Mamontovo hitų. Ypatingos senųjų metų palydos Jonavoje! Bilieto kaina 8-10 Eur.
MAŽOJI SALĖ
Gruodžio 7 d. 18 val. – adventinis vakaras „Atpirkimo ir atgailos
metas“. Dalyvauja vienuolė sesuo
Pranciška. Drauge įsmelkime ramybės į savo sielas… Nemokamai.
Gruodžio 21 d. 18 val. –
adventinis vakaras „Atlekia elnias
devyniaragis“. Nemokamai.
MENO GALERIJA
Iki gruodžio 7 d. eksponuojama Eugenijaus Lugovojaus grafikos darbų paroda „Laisvė ir menas“. Nemokamai.
Gruodžio 14 d. 17 val. – Jonavos menininkų parodos atidarymas. Nemokamai.
Gruodžio 14 d. 17 val. – Jonavos menininkų darbų aukcionas.
Nemokamai.
Gruodžio 23 d. 16 val. – respublikinės tautodailininkų parodos
atidarymas. Nemokamai.
KULTŪROS CENTRO FOJĖ
Gruodžio 13 d. 18 val. – džiazo vakaras su „Jazz Duo“, Ričardas Mekionis – klavišiniai, vokalas ir Evaldas Andziulis – mušamieji. Bilieto kaina 5 Eur
Gruodžio 20 d. 14-18 val. –
kalėdinė mugė „Švenčių belaukiant“ – įvairios kalėdinės kompozicijos, rankdarbiai, kūrybinės dirbtuvės. Nemokamai.
KITI RENGINIAI
Gruodžio 9 d. 18 val. – klubo
„Bonus“ šokių fiesta (Didžioji salė).

dijo imtuvą. Taip prasideda radijo diktorių sekama istorija, kurioje atsiskleidžia ne tik pastarojo šimtmečio estradinės muzikos raida, bet ir įvykiai, nutikę
lietuvių tautai nuo 1918 metų iki
šių dienų. Radijo bangos tiesiog
įtraukia kaimo žmones ir šie leidžiasi į kelionę laiku. Dainuojantys, muzikuojantys, šokantys veikėjai savaip, unikaliai supranta radijo skleidžiamas muzikines naujienas ir, įsiklausę į laiko pulsą, čia pat vietoje improvizuoja. Pasitelkdami turimus instrumentus, įrankius bei įnagius,
jie ieško naujo skambesio ir savitu stiliumi atlieka kūrinius, vėliau tapusius šlageriais. Programoje skamba tokios gerai žinomos dainos kaip „Aš myliu vasaros rugiagėlę“, „Tu ateik į pasimatymą“, „Baltas paukštis“,
„Ar tu ją matei“, „Ant Kalėdinės
eglutės“ ir daugelis kitų populiarių kūrinių.
Žmonių vaizduotė atsispindi specialiai sukurtame stilizuotame animaciniame filme, tapusiame spektaklio scenografijos
dalimi. Tarsi tautinėje juostoje
čia audžiama visa nepriklauso-

Gruodžio 11 d. 11 val. – VšĮ
Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro koncertas „Kalėdos jau
čia pat“ (Didžioji salė).
Gruodžio 4 d. 16 val. – šokių
vakaras vyresniojo amžiaus žmonėms (Kultūros centro fojė). Bilieto kaina 1 Eur.
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
JKC kasa dirba: pirmadieniais – penktadieniais nuo 12 iki
18 val.,
savaitgaliais ir švenčių dienomis – 2 val. iki renginio pradžios
JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS
VEIKLA GRUODŽIO MĖNESĮ
PARODOS
Iki 15 d. Renatos Kilinskaitės fotografijų paroda „Pažadėtoji
žemė: Jonavos žydų istorijos pėdsakais“ (Dailės skyriuje).
16 d. 15 val. Editos Danielienės interjerinių lėlių ir Solveigos
Rokaitės piešinių bei grafikos darbų parodos atidarymas. Literatūrinis vakaras „Įkvėpk Kalėdas“ (Dailės skyriuje).
EDUKACIJA
Visą mėnesį edukacinės valandėlės moksleiviams: „Kalėdų
stebuklo laukimas“.
Būtina registracija tel. (8 349)
51446.
Edukaciniai
užsiėmimai
moksleiviams (visą mėnesį) ir suaugusiems (20 d. 16 val.) „Šiaudiniai kalėdinės eglutės žaislai“. Būtina registracija tel. (8 349) 53388.
PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto „Nuo interpretacijos
link tradicijos“ vykdymas
13 d. 12 val. ir 13 val. Paskaita
„Sodas ir visata“. Lektorius: fizikas,
etnoastronomas Jonas Vaiškūnas
(Dailės skyriuje).
UŽSIĖMIMAS TREČIOJO
AMŽIAUS UNIVERSITETO
KRAŠTO PAŽINIMO FAKULTETO
KLAUSYTOJAMS
8 d. 10 val. Paskaita „Alternatyvūs keliavimo būdai“. Lektorė –
Renata Kilinskaitė (Dailės skyriuje).
Daugiau informacijos
www.jonavosmuziejus.lt

mos Lietuvos šimtmečio istorija.
„Mes galime būti labai novatoriški ir modernūs, galime dainuoti „Ten Walls“ ir ką tik norim,
tačiau taip jau yra, kad mums
vis tiek skauda dėl gražių dalykų“, - sako programos režisierius Andrius Povilauskas. „Tas
jautrumas, esantis lietuvių liaudies dainose, vis tik užgauna giliausias mūsų sielos stygas, rodos, užkabina pačią esmę.“
Kūrybinė komanda - Andrius
Povilauskas, Vytautas Leistrumas, Šarūnas Datenis
Kostiumų dailininkė – Jolanta Rimkutė
Vizualizacija - Imantas Precas
Koncertas vyks gruodžio
30 d. (penktadienį) 18 val. Jonavos kultūros centre
Programos trukmė – 1 val.
15 min. (be pertraukos)
Bilietus platina kultūros centro kasa ir http://www.bilietupasaulis.lt/
Daugiau informacijos –
www.ansamblis-lietuva.lt

JONAVOS KULTŪROS CENTRE –
„ARANDANO COMPANIA FLAMENCA“ IŠ ISPANIJOS SU
ĮSPŪDINGA PROGRAMA „RETRUCO“
Aistringas energijos, muzikos ir šokio kokteilis jau greitai
prasklaidys lietuviškos žiemos nuotaikas. Į Lietuvą atvyksta kerinčio flamenko meno grupė „Arandano Compania Flamenca“
iš pačios flamenko širdies – Ispanijos. Gruodžio 27 d. 18 val.
energingi ispanai kviečia jus į jausmingą flamenko spektaklį Jonavos kultūros centre.

PRISTATO

ISPANIJOS
FLAMENKO VIRTUOZAI
Arandano Compania Flamenca
koncerte

„RETRUCO“
JAZMIN CENTENO – šokis, choreografija
EL MASE – gitara, muzika
JUAN AGUIRRE – šokis, ritmas
KISKO DE ALCALA – vokalas

GRUODŽIO 26 D. 18 VAL. ŠIAULIUOSE, kultūros centre
GRUODŽIO 27 D. 18 VAL. JONAVOJE, kultūros centre
GRUODŽIO 28 D. 18 VAL. MARIJAMPOLĖJE, kultūros centre
GRUODŽIO 29 D. 19 VAL. KAUNE, Renginių Oazėje
informacijos WWW.ARTSLIBERA.COM
KAUNO
VALSTYBINISDaugiau
LĖLIŲ
TEATRAS
ir koncertinių
salių kasos
ŽVAIGŽDĖS VAIKAS

BILIETUS PLATINA

Su

kortele
-15 % nuolaida

Vienas
žymiausių Europos rašytojų Oskaras Vaildas pasaulyje
PARTNERIAI IR RĖMĖJAI
garsus savo kūrybos brangakmeniais – pasakomis. Gražiausios ir
kupinos išminties pasakos, skirtos vaikams ir suaugusiems, apie gėrį
ir blogį, meilę ir netektį, draugystę ir viltį, pasiaukojimą ir pražūtingus
troškimus.
Spektaklis „Žvaigždės vaikas“ sukurtas pagal to paties pavadinimo O.Vaildo pasaką. Melsvoje, tarsi mėnulio šviesoje, paskendusioje
scenoje sekama pasaka šiandien tokia pati aktuali ir daugiaprasmė
kaip ir prieš daugelį metų. Gilią žiemą, danguje nušvitus neįprastai
žvaigždei, du medkirčiai miške suranda paliktą vaiką. Jis auga kartu
su kitais gausios šeimos vaikais. Savo nepaprastu grožiu jis labai skiriasi iš visų aplinkinių, bet išorinis grožis atneša jam tik vien nelaimes:
vaikas tampa išdidus, žiaurus, savanaudis, nemylintis nieko, išskyrus save. Po dešimties metų klajonių jis sutinka savo motiną – elgetą
ir jos išsižada, kadangi yra įsitikinęs, jog yra Žvaigždės vaikas. Ir tuomet žiaurusis sūnus praranda savo nepaprastą grožį. Supratęs savo
klaidą, iškeliauja ieškoti motinos bei per kančias ir ašaras pelno jos
atleidimą. Gerumo niekada nebūna per daug – Kauno valstybinis lėlių teatras kviečia pasitikti Šv. Kalėdas su prasmingu spektakliu ir susitikti su Kalėdų Seneliu.
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Įvairios kompiuterinės
paslaugos
KOMPIUTERIAI.
SERVISAS
jonavos-it-paslaugos.eu
8 677 92281
SANTECHNIKOS DARBAI.
Tel. 607 67066
53 m. tvarkingas vyras
ieško darbo Jonavoje.
Tel. 8 616 17984
Advokato Lino Mažono
iš Kauno
Teisinės paslaugos
Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a.,
Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241

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

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

SKALDYTOS MALKOS.
Tel. 8 685 35033

MALKOS

Tel. 8 635 54215

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

Tel. 8-608 90969

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

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

ŽIEMINĖS PADANGOS
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

Parduotuvėje „VAIKIŠKA APRANGA“,

Įsikūrusioje PC „NORFA“, Žeimių g. 26A,
didelis pasirinkimas vaikiškų drabužių ir
avalynės.
Čia iš tikrųjų pildosi
kalėdinės svajonės!!!
• Perkant už 30 Eur ir daugiau
+ šventinė dovanėlė
• Kai kurioms prekėms nuolaidos iki 30 %
Dirbame: I–V 10–19 val., VI 10–17 val.,
VII 10–16 val.

ARTĖJA ŠVENTĖS – PATS METAS ATSINAUJINTI!
DIDŽIAUSIOS METŲ NUOLAIDOS!
PC „NORFA“, Žeimių g. 26A
Parduotuvėje „STILINGA APRANGA MOTERIMS“
• Atnaujintas asortimentas gausiu didelių dydžių (didesnių nei 60 dydis) drabužių pasirinkimu.
• Daug nuolaidų ankstesnių kolekcijų drabužiams.
Avalynės parduotuvėje „TIGVYDA“
• Nuolaidos visiems vyriškiems, moteriškiems, vaikiškiems
aulinukams
• Didelis pasirinkimas naujų proginių batelių (atnaujintas
asortimentas)
Parduotuvėje „APATINIS TRIKOTAŽAS“
• Nuolaidos chalatams, pižamoms ir daugeliui
kitų prekių
• Atnaujintas asortimentas
Mes dirbame I-V 10–19 val., VI 10–17 val., VII 10–16 val.
Maloniai kviečiame apsilankyti.

Čia rasite praktišką dovanėlę ne tik sau,
bet ir savo artimiesiems.

GALANTERIJOS PARDUOTUVĖJE
PC „NORFA“, Žeimių g. 26A,
Didelis pasirinkimas vyriškų ir moteriškų rankinių ir
piniginių.
Ar pagalvojai, kad čia gali rasti puikią kalėdinę dovanėlę – ir JAI, ir JAM
• Perkant už 30 Eur ir daugiau + dovana
• Daugeliui prekių nuolaidos iki 30 %
Dirbame: I–V 10-19 val., VI 10–17 val.,
VII 10–16 val.

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
Perka tarybinius
medalius ir ženkliukus.
Tel. 8 652 05694
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Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015,
8-685 25658
Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn.
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

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

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

©„Jonavos garsas“
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