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Jei buvote sužaloti eismo 
įvykyje, turėtumėte gauti 

kompensaciją.
Kreipkitės dėl nemokamos 

teisinės konsultacijos.
www.davidlaw.lt,
tel. 8-626 56854.

LOMBARDAS
Brangiai superkame auksą!

Mažiausios palūkanos Jonavoje!  
(Vėluojantiems – jokių delspinigių!)

Rimkuose – PC “Norfa”. Turgus – Turgaus g.3A
Tel. 8 639 09124

Jonaviečiams iškovota 
nuolaida „atostogų 

parke“
Lapkričio 6 d. įvyko laisvalai-

kio ir sveikatinimo centro „Atos-
togų parkas", įsikūrusio šalia Pa-
langos, atidarymas, kurio metu 
surengtos Lietuvos miestų ir ra-
jonų savivaldybių atstovų plau-
kimo varžybos „Plauk už miestą 
2015!" Jonavos rajono savival-
dybės administracijos Viešosios 
tvarkos skyriaus vyresnysis spe-
cialistas Deividas Klovas plauki-
mo varžybose, įveikęs kitų savi-
valdybių atstovus, užėmė 3-iąją 
vietą ir Jonavos rajono gyven-
tojams laimėjo 15 procentų 
nuolaidą (vieneriems metams) 
apsilankyti baseinų ir pirčių 
komplekse. Gyventojai, nuvy-
kę į „Atostogų parką" (Veneci-
jos aklg.2, Žibininkų k., Kretingos 
r.), norėdami pasinaudoti iškovo-
ta nuolaida, turės pateikti bet kokį 
dokumentą, įrodantį, jog gyvena 
Jonavos mieste ar rajone.

gruodžio 1-ąJą bus 
įžiebta kalėdų eglė
Gruodžio 1 d. 17 val. Są-

jūdžio aikštėje kalėdinės eglės 
įžiebimo šventė „Noriu“. 

Norus pildys linksmieji nykš-
tukai, operos solistė Evelina Pi-
lipavičiūtė, vaikų ir jaunimo visa-
pusiško lavinimo centro mažie-
ji dainorėliai, šiuolaikinių ir ritmi-
nių šokių grupė „Versmė“, repe-
ris MEDONAS, Jonavos padan-
gę nušvies šventiniai fejerverkai.

kviečia į filmo peržiūrą
Jonavos r. savivaldybės admi-

nistracijos Vaiko teisių apsaugos 
skyrius (VTAS) ir Psichologinės 
paramos ir konsultavimo centras 
lapkričio 25 d. 18.00 val. kviečia 
į dokumentinio filmo „BŪTI MY-
LIMAM" peržiūrą ir aptarimą, ku-
ris vyks Jonavos kultūros centro 
Meno galerijoje, Žeimių g. 15.

„Sveikiname. Jūs užėmė-
te antrąją vietą tarp 446 kon-
kurse dalyvavusių Lietuvos 
darželių ir laimėjote 30 litrų 
dažų“, - pranešė paskambinusi 
komisijos narė. Konkursą orga-
nizavo UAB „Tikkurila“ ir UAB 
„Lrytas“.

Tai buvo be galo džiugi ži-
nia, nes respublikiniame kon-
kurse „Darželio spalvos“ mūsų 
„Vyturiukų“ grupė dalyvavo an-
trą kartą ir abu kartus sėkmin-
gai. Jei pernai tarp šalies dar-
želių buvome ketvirti, tai šie-
met užėmėme garbingą II vie-
tą. Šiais metais pagal taisykles 

dobilo“ darželis jau antrus metus – 
spalvingiausiųjų gretose

Nukelta į 5 psl.

Spalio pabaigoje Lietuvos 
automobilių ir kelių direkci-
ja prie Susisiekimo ministeri-
jos pasirašė sutartį, kuria nu-
matyta visiškai suremontuo-
ti tiltą per Nerį ties bendrove 
„Achema“. Susisiekimo mi-
nistras Rimantas Sinkevičius 
sako, kad numatyta padaryti 
nemažai darbų: „Bus visiškai 
pakeistos pakloto konstruk-
cijos, bus atliktas perdan-
gos ir pažeistų atramų kons-
trukcijų remontas, bus įreng-

ta vandens surinkimo ir nu-
leidimo konstrukcijos, kūgio 
šlaitų sutvirtinimas, šlaitiniai 
laiptai ir apšvietimas“. 

„Jonavos rajono savival-
dybė ne kartą atkreipė dėme-
sį į prastą tilto būklę ir prašė jo 
sutvarkymo, - sakė ministras. 
- Kad reikia rekonstrukcijos, 
akivaizdu tapo po pagrindinio 
miesto tilto atnaujinimo – šian-
dien jie atrodo kardinaliai skir-
tingi“.

R.Sinkevičius pabrėžė, kad 
rajono biudžetui tilto remon-
tas netaps našta: „Tilto per Nerį 
valstybinės reikšmės magistra-
linio kelio A6 Kaunas–Zarasai–
Daugpilis 34,29 km projektavi-
mas, projekto vykdymo priežiū-
ra ir kapitalinis remontas bus fi-
nansuojami ne iš Jonavos rajo-
no, bet iš Kelių priežiūros ir plė-
tros programos lėšų“. Ketinama 
atlikti darbų už 2,42 mln. eurų 
(tokia yra sutarties vertė).

Rekonstrukcijos darbus ke-

tinama atlikti per 15 mėnesių 
nuo sutarties įsigaliojimo die-
nos (į šį laikotarpį neįskaitomas 
statybos darbų atlikimo sustab-
dymo laikotarpis, kuris praside-
da gruodžio 15 d. ir baigiasi kitų 
metų kovo 15 d.).

Darbų vykdymo metu, de-
rinant su Jonavos rajono savi-
valdybe, bus siekiama kuo op-
timalesnio eismo srautų regu-
liavimo.

Gertrūda Bučiūtė

bus rekonstruojamas tiltas per nerį 
ties ab „achema“

Salonui GROŽIO MENĖ
(J. Ralio g. 10)

reikalinga kirpėja. Tel. 8-612 19947

verslininkų dėmesiui! 
reikalinga paslauga

Jonavos kultūros centrui 
reikalinga įmonė ar verslinin-
kas, galintis prieš renginius, 
pertraukų metu pavaišinti žiū-
rovus kava, arbata, pyragė-
liais bei kitais skanėstais.

Išsamesnė informacija 
tel. 8- 687 47057

Ko nerandi „Jonavos garse“ 
– rasi www.joneda.lt

Daugiau straipsnių, nuo-
traukų, informacijos!
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Žvilgsnis

Valdas Bartasevičius

Istorijos žaizdos 
negyja. Tokia min-
tis kirba perskai-
čius du visuomeni-
ninkų laiškus istori-
nėmis temomis, at-
ėjusius tarsi iš skir-

tingų pasaulių.
Grupė visuomenės veikė-

jų, tarp jų poetas T. Venclova ir 
filosofas L. Donskis, paragino 
nukabinti nuo Lietuvos mokslų 
akademijos bibliotekos pamin-
klinę lentą J.Noreikai, vadintam 
generolu Vėtra, nes šis kolabo-
ravo su naciais ir prisidėjo prie 
žydų naikinimo.

Lietuvos gyventojų genoci-
do ir rezistencijos tyrimo centras 
mėgina teisinti J.Noreiką, teig-
damas, jog jis nėra dalyvavęs 
žydų žudynėse, bet pripažįsta, 
kad naciams jį „pavyko įtrauk-
ti su žydų žudynėse, bet pripa-
žįsta, kad naciams jį „pavyko 
įtraukti į su žydų izoliavimu susi-
jusių reikalų tvarkymą“.

Kitaip tariant, J. Noreika pri-
sidėjo prie žydų trėmimo į Šiau-
lių getą ir vien to pakanka, kad 
Vyzentalio centras apkaltintų jį 
vykdžius genocidą. Aišku vie-
na – jei tai atkreips žydų orga-
nizacijų dėmesį, tarptautiniai ne-
malonumai Lietuvai garantuoti ir 
paminklinę lentą teks nukabinti.

Tuomet, žinoma, pasigirs ai-
manų apie pasaulinės žydijos 
sąmokslą, o valdžia merks akį 
tautiečiams. Atseit mes teisūs, 
bet dėl šventos ramybės ge-
riau nusileisti. Ne siekiant apva-
lyti savo sąžinę, o tik užsieniui 
spaudžiant.

Tačiau ligi tol niekas nedrįs 
ir pajudinti generolo Vėtros len-
tos, kad ir kiek laiškų L. Donskis 

su T. Venclova prirašytų. Ir su-
prantama kodėl – lietuviai visa-
da jaučiasi esą tik istorijos au-
kos, kurių Vakarai nesupranta ir 
neužjaučia, nes pataikauja žy-
dams ir parsiduoda rusams.

Būtent tokiu mąstymu per-
sunktas kitų visuomenės veikėjų 
laiškas prezidentei D. Grybaus-
kaitei, kuriuo smerkiami teisė-
jai, išteisinę buvusį vidaus reika-
lų ministrą M. Misiukonį pasku-
tiniu Lietuvos partizanu vadina-
mo A. Kraujelio-Siaubūno žūties 
byloje.

Laiško autoriai įžvelgia, kad 
teisėjai net įteisino Lietuvos 
okupaciją, KGB veiklą, perrašė 
laisvės kovų istoriją ir reikalauja 
šiuos nedorėlius mesti iš darbo. 
Pykčio tiek daug, kad, atrodytų, 
jei tik galėtų, šie patriotai teisė-
jus sušaudytų pirmus, o vėliau – 
ir M. Misiukonį.

Tiesą sakant, panašiai ir elg-
davosi kai kurie partizanai, o ir 
Siaubūno slapyvardis nemažai 
pasako apie A. Kraujelio vei-
klą. Tereikia pasidairyti po Dzū-
kijos ar Suvalkijos kaimų kapi-
nes – iššaudytos ištisos dau-
giavaikės šeimos su mažame-
čiais vaikais.

Ir netiesa, kad tai stribų ar 
kokių partizanais persirengusių 
enkavėdistų darbas, - kaimuose 
dar yra žmonių, kurie pamena ir 
pavardes tų, kurie padarė šiuos 
nusikaltimus.

Šios civilių žmonių žudynės 
pokario metais – nepatogus is-
torijos puslapis. Kai kurios rezis-
tentų visuomeninės organiza-
cijos ir net partijos tai linkusios 
neigti ar nutylėti. Gal taip ir pa-
togiau. Todėl labai mažai kas ir 
iš istorikų  drįsta liesti šią temą.

Sovietmečiu partizanai buvo 
vadinami tik buržuaziniais naci-

onalistais ar banditais ir rašoma 
vien apie tai, kaip jie žudė ne-
kaltus žmones, o dabar pasuk-
ta priešinga kryptimi – mėgina-
ma iš viso neigti, kad tokių faktų 
iš tiesų buvo ir tai ne vien sovie-
tų propaganda.

Tačiau ar galima išduoti tie-
są, nors ir patriotiniais sumeti-
mais, bijant, kad bus kompromi-
tuojami laisvės kovotojai? Tautą 
kompromituoja ne tiesa, o me-
las, nutylėjimai, ypač kai kalba-
ma apie civilių aukas. Čia ne po-
litinis, o moralinis pasirinkimas, 
kieno pusėje esi – žudikų ar nu-
žudytųjų.

Jei renkiesi aukas, nėra ir ne-
gali būti jokių pateisinimų tam, 
kas partizaninio karo verpetuo-
se paleisdavo kulkų papliūpas į 
niekuo nenusikaltusius žmones. 
O kuo gi galėjo nusikalsti, tarki-
me, dvejų metų vaikas, kaimynų 
rastas gulintis kraujo klane ant 
trobos aslos, nušautas kartu su 
savo penkiais vyresniais broliais 
ir seserimis, tėvais ar seneliais?

Jei teisiame M. Misiukonį, 
juo labiau privalome teisti nusi-
kaltusius žmogiškumui visokius 
siaubūnus, kad ir kokiais kilniais 
šūkiais jis dangstėsi. Tai karo 
nusikaltimai, kuriems negali būti 
senaties termino.

Mažai jau tėra, o gal ir vi-
sai nebeliko gyvų asmenų, ku-
rie partizaniniame kare susitepė 
nekaltųjų krauju, bet atgaila ir 
kaltės išpirkimas galimas tik at-
imant iš žudikų ar jų palikuonių 
apdovanojimus, garbingus var-
dus ir privilegijas. Tas pat taikyti-
na ir prisidėjusiems prie 92 proc. 
Lietuvos žydų pražudžiusio ho-
lokausto.

„Lietuvos rytas“, 2015 m. 
lapkričio 10 d.

teisuolių choras nusigieda

pažangios studentės iš Jonavos gaus 
savivaldybės stipendiJą

Kaip informavo Jaunimo reikalų koordinatorė Kristina Paulaus-
kienė, lapkričio 12 d. Jonavos rajono savivaldybės tikslinio studi-
jų rėmimo fondo komisija (pirmininkas - mero pavaduotojas Euge-
nijus Sabutis) priėmė sprendimą dėl stipendijų tęsimo gerai besi-
mokančioms II kurso studentėms: Evelinai Želvytei ir Justinai (Vil-
niaus universitetas), Ermelindai Stasiukonytei (Edukologijos uni-
versitetas), Jurgitai Grinčalaitytei (Kauno technikos kolegija).

Kauno apskrities valstybi-
nė mokesčių inspekcija (to-
liau – Kauno AVMI) informuoja, 
jog paramos gavėjams ir politi-
nėms partijoms pervedamos lė-
šos, kurių iki 2 proc. organiza-
cijoms ir iki 1 proc. politinėms 
partijoms skyrė jonaviečiai nuo 
savo 2014 m. sumokėto gyven-
tojų pajamų mokesčio. Jonavos 
rajono gyventojai įvairias orga-
nizacijas bei politines partijas 
šiais metais parėmė 675 tūkst. 
litų (196 tūkst. €) suma. Iš viso 
šiemet Kauno apskrities gyven-
tojai, nusprendę paremti orga-
nizacijas, skyrė joms daugiau 
nei 10 mln. litų (beveik 3 mln. 
€), pernai apskrities gyventojai 
paramai skyrė 9,2 mln. litų.

„Iš viso Jonavos rajone pa-
ramos sulaukė 272 paramos 
gavėjai“, - informuoja Kauno 
AVMI Mokestinių prievolių de-

partamento direktorė Judita 
Stankienė. 

Jonavos rajono gyventojai 
dosniausiai šiemet rėmė šias 
organizacijas: veteranų-mė-
gėjų sporto klubą „Achespo“ – 
38403,59 Lt, Jonavos vaikų lop-
šelį-darželį „Dobilas“ – 20368,78 
Lt, stalo teniso sporto klubą – 
14430,27 Lt, Jonavos vaikų lop-
šelį-darželį „Žilvitis“ – 14120,71 
Lt ir Jonavos savivaldybės kul-
tūros centrą – 12998,65 Lt.

Dosniausi buvo šioms politi-
nėms partijoms: Lietuvos soci-
aldemokratų partijai – 26565,35 
Lt, Lietuvos Respublikos libe-
ralų sąjūdžiui – 16266,73 Lt, 
Tėvynės sąjungai-Lietuvos 
krikščionims demokratams – 
11804,33 Lt, Lietuvos valstiečių 
ir žaliųjų sąjungai – 5634,78 Lt 
ir partijai Tvarka ir teisingumas 
– 4807,60 Lt.

Jonaviečiai paramos gavėJams už praėJusius 
metus skyrė beveik 200 tūkst. eurų

Į „Jonavos garsą“ Kosmonautų g. 3 
namo gyventojų vardu kreipėsi Danutė Rim-
kevičienė po to, kai nepavyko su Jonavos 
miesto seniūnijos seniūnu išsiaiškinti, dėl 
kokių priežasčių nugriauti kilimų dulkinimo 
ir skalbinių džiovinimo stovai. 

Pasak D. Rimkevičienės, seniūnas teigė, 
kad negalima prie daugiabučio džiauti skal-
binius ir dulkinti kilimus. Siūlė vežti į valyklą.

„Šiame name gyvename septynios naš-
lės, pensininkės, neturime kas tuos kilimus 
nuvežtų, valymo paslaugos taip pat daug 
kainuoja. Skalbinius visada, kai leidžia oro 

sąlygos, džioviname lauke. „Kokie įstaty-
mai ar norminiai aktai draudžia tai daryti ir 
nuo kada? - klausia D. Rimkevičienė. - Be 
to, niekas nepasitarė su gyventojais, ar šie 
stovai mums reikalingi, ar mes jais naudoja-
mės. Stovai nebuvo nei sulūžę, nei sulaužy-
ti, nekenkė teritorijos bendram vaizdui. Be 
to, viską išardžius (ir vaikų žaidimo aikšte-
lę), ant ploto prieš namą užvežta durpių. Ką 
ruošiamasi daryti ir už kieno pinigus. Ko-
dėl neinformuojami namo gyventojai? Ko-
dėl mūsų, šio namo gyventojų, niekam ne-
rūpi nuomonė?“.

Kosmonau-
tų g. 3 namo kie-
me buvo demon-
tuoti seni skalbi-
nių stovai, sulau-
žyti nenaudoja-
mi suoliukai ir ap-

leista smėlio dėžė. 
Demontavimo vieta buvo 

išlyginta, užpiltas augalinis 
sluoksnis ir pavasarį bus pa-
sėta žolė. 

Visą mėnesį, rugsėjo 15 – 
spalio 16 d., buvo apžiūrimi ir 
fotografuojami Jonavos mies-
to daugiabučių namų kiemai. 
Po to buvo sudaryti sąrašai 

demontuoti visas senas ap-
leistas nenaudojamas vaikų 
žaidimo aikšteles bei esteti-
nį vaizdą gadinančius kilimų 
dulkinimo ir skalbinių džiovi-
mo stovus bei nepataisomai 
sugadintus suoliukus.

Pagal sudarytus sąrašus 
UAB „Jonavos paslaugos“ 
ir vykdo jau minėtus, šurmu-
lį keliančius darbus. Supran-
tu, kad kai kuriems Jonavos 
miesto gyventojams mūsų 
darbai kelia nepasitenkinimą. 
Tačiau, ar puošia mūsų miestą 
seni surūdiję vamzdžiai ir se-
nos betoninės smėlio dėžės, 

virtusios gyvūnų tualetais? Ki-
limų dulkinimas kenkia mūsų 
visų sveikatai, dėl į aplinką pa-
tenkančių kietųjų dalelių, todėl 
reikia naudoti dulkių siurblius 
arba kreiptis į valymo paslau-
gas teikiančias įmones.

Manau reiktų pripažin-
ti ir tai, kad neestetiškai atro-
do skalbiniai, plevėsuojantys 
daugiabučių namų kiemuose.

Pats gyvenu vieno kam-
bario bute ir žinau, kad skal-
biniai puikiai džiūsta ant džio-
vyklės, pastatytos prie radia-
toriaus, o vasaros metu – bal-
kone. 

kieme dulkinami kilimai bei 
plevėsuojantys skalbiniai - daugiabučių 
gyventojams jau netrukus bus praeitis

Jonavos miesto seniūnas povilas beišys:

Jonavos greitosios medicinos pagalbos 
stotis vėl turi vadovą

Nuo lapkričio 2 d. Viešajai įstaigai (VšĮ) Jonavos greitosios me-
dicinos pagalbos stočiai vadovauja Gintautas Kaiša, anksčiau dir-
bęs bendrovės „Jonavos paslaugos“ direktoriumi, o pavasarį pa-
likęs šį postą. VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stotis 
liko be direktoriaus po šių metų kovo 1 d. vykusių savivaldos rin-
kimų, kai šios įstaigos vadovas Eugenijus Sabutis buvo išrinktas 
Jonavos rajono savivaldybės tarybos nariu ir tapo rajono mero pa-
vaduotoju.

VšĮ Jonavos greitosios medicinos pagalbos stoties direktoriaus 
vietai užimti buvo paskelbtas konkursas, kuriame dokumentus pri-
statė trys kandidatai, o konkurse dalyvavo tik du. Vienas iš jų -  G. 
Kaiša, kuris ir laimėjo šį konkursą. 

Vieni pagrindinių naujojo vadovo veiklos prioritetų – siekis at-
naujinti šios gyvybiškai svarbios gyventojams įstaigos transpor-
to priemones bei pačius specialistus aprūpinti reikiama įranga bei 
medikamentais.
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Jonavos dau-
giabučiai namai, 
kaip ir jų kiemai, 
statyti labai se-
niai, tad normalu, 
kad viskas dėvisi 
ir praranda esteti-

nį vaizdą. Vyksta renovacijos, 
tvarkomi kiemai, plečiamos 
automobilių parkavimo vietos, 
įrenginėjamos naujos vaikų 
žaidimo aikštelės. Galbūt vis-
kas ne taip greit vyksta, kaip 
žmonės norėtų, bet palengva, 
manau, miestas tvarkosi. 

Iš dalies suprantu ir p. Da-
nutę, jog buvo patogu juos 
dulkinti lauke, bet pripažinkim, 
jog kvėpuoti dulkėmis kaimy-
nai irgi turbūt nelabai nori. 
Taip, kadais tai buvo įpras-
tas vaizdas kiemuose. Kaip 
ir kadais buvo įprasta auginti-
nį (šunį) vedžioti kieme - ir ką 
palikdavo „po savęs“, tiesiog 
ir palikti žolėse... Bet palaips-
niui žmonės supranta, kad tai 
teršia aplinką. Dulkės, manau, 

ne išimtis.
Dėl gyventojų informa-

vimo. Man keista, jog dau-
giau nei prieš metus išrinkti 
seniūnaitijų seniūnaičiai ma-
žai dirba, kam tada juos rin-
ko? Jei jie neatstovauja ben-
druomenės nariams, kurie gy-
vena tame rajone. Juk seniū-
naičiai turėtų būti „ausys ir lū-
pos“ tarp gyventojų ir savival-
dybės bei kitų institucijų. Tad 
šiuo atveju pasigendu seniū-
naičių veiklumo. Jeigu vyktų 
susirinkimai, nuolatinis ben-
dravimas, manau, tokių klau-
simų mažiau kiltų. Seniūnai-
čiai privalo informuoti gyven-
tojus apie numatomus darbus. 
Bent, manau, taip turėtų būti. 
Kodėl taip nėra, reikia klaus-
ti jų pačių.

Pavasarį įvykus rinkimams 
į rajono savivaldybės tarybą, 
po jų pasikeitė ir Miesto reika-
lų komiteto sudėtis. Tad iš pra-
džių rinkomės, sprendėme ir 
tęsėme darbus, paliktus praei-

tos kadencijos Tarybos narių. 
Bet bendrai komiteto nariai 
sutarėme, jog privalome atsi-
žvelgti į miesto gyventojų po-
reikius ir pradėti aktyviau tvar-
kyti daugiabučių kiemus. Kaip 
tik šiandien, lapkričio 16 d., 
Miesto reikalų komitetas kartu 
su miesto seniūnu pakvietėm 
seniūnaičius susitikti ir padis-
kutuoti apie kiemus, kad jie in-
formuotų, į ką labiausiai reikia 
skirti dėmesį.

Mūsų siekis – iš esmės, 
kompleksiškai sutvarkyti kie-
kvieną miesto mikrorajoną, o 
ne po vieną kiemą blaškantis 
po skirtingas Jonavos vietas. 
Rezultatą, tikiuosi, po metų 
kitų įvertins ir patys miesto gy-
ventojai.

Kaip Miesto reikalų komi-
teto pirmininkas galiu pasa-
kyti, sieksime dialogo tiek su 
gyventojais, tiek su seniūnai-
čiais. Dirbame visi dėl to pa-
ties tikslo – gražios ir tvarkin-
gos Jonavos.

Jonavos r. savivaldybės tarybos miesto reikalų komiteto pirmininkas 
erlandas andreJevas:: :

38704300121

Petras Auselis

Su Europos Parlamento 
nare Vilija Blinkevičiūte kal-
bamės apie tai, ką dar reikia 
padaryti, kad Lietuvos žmo-
nės turėtų daugiau galimybių 
susirasti tinkamą darbą. 

- Ar nedarbas jau traukiasi 
iš Europos Sąjungos?

- Traukiasi, bet ne taip grei-
tai, kaip mes norėtume. Šiuo 
metu darbo ieško net 23 milijo-
nai Europos Sąjungos piliečių, 
o kas antras iš jų negali įsidar-
binti ilgiau nei metus. Bendras 
nedarbo lygis vis dar daug di-
desnis nei prieškriziniais 2007 
metais. Tiesa, Lietuvoje, ypač 
jaunimo, nedarbas mažėja 
sparčiau. Tačiau jis turi trauktis 
ne tik iš didžiųjų, bet ir iš mažų-
jų miestų bei rajonų. 

- Tad ką reikia daryti, kad 
atsirastų daugiau darbo vie-
tų?

- Patikrintas receptas – suda-
ryti geresnes sąlygas verslui, ku-
ris sukuria daugiausiai darbo vie-
tų. Europos Parlamente paren-
gėme ne vieną rekomendaciją, 
kaip reikėtų geriau skatinti smul-
kųjį ir vidutinį, šeimos verslą, įvai-
rias ekonominės veiklos sritis. Ir 
ne tik rekomendacijas, bet ir fi-
nansinės paramos priemones. 
Daug tikiuosi iš šiemet įsteigto 
Europos strateginių investicijų 
fondo, kuriuo galės pasinaudoti ir 
Lietuva. Nebejotinai darbo vietų 
sukurs ir tiesioginės užsienio in-
vesticijos, kurios per metus Lie-
tuvoje išaugo net 3,5 karto. No-

rėtųsi, kad šių investicijų naudą 
pajustų visi Lietuvos žmonės.

- O kokių darbo vietų rei-
kia Lietuvai?

- Kokybiškų. Tai reiškia – le-
galių, normaliai apmokamų, be 
darbuotojo išnaudojimo, lei-
džiančių derinti darbą su įsipa-
reigojimais šeimai. Labai svar-
bu, kad dirbantis žmogus ne-
skurstų ir užsidirbtų visas soci-
alines garantijas: orią pensiją, 
socialinę paramą netekus dar-
bo, įvykus darbe nelaimingam 
atsitikimui ar negalios atveju. 
Tik turėdami kuo daugiau koky-

biškų darbo vietų mes sugebė-
sime konkuruoti ES darbo rin-
koje ir susigrąžinti svetur dir-
bančius mūsų vaikus. Apie tai 
ne kartą kalbėjome ir Europos 
Parlamente.

- Ar tai realūs siekiai?
- Žinoma. Šiuos siekius sė-

kmingai įgyvendina ne viena 
ES valstybė, kurioje socialiai 
atsakingas verslas turi senes-
nes tradicijas ir yra labiau išplė-
totas. Tačiau problemų yra vi-
sur. Dar daug žmonių ES dirba 
be reikiamų socialinių garan-
tijų arba uždirba mažiau negu 
skurdo riba. Dažnai piktnau-
džiaujama netipinėmis darbo 
sutartimis bei savisamda. Su 
darbuotojais sudaromos laiki-
nos arba ne visos darbo dienos 
darbo sutartys, nors žmonės 
dirba nuolat ir visą darbo dieną. 
Europos Parlamente sieksime 
parengti teisės aktą, kuris pa-
dėtų geriau ginti tokius darbuo-
tojus. Tikiuosi, kad ir naujasis 
Lietuvos Darbo kodeksas, kuris 
įteisins darbo sutarčių įvairovę, 
numatys saugiklius, kad jomis 
nebūtų piktnaudžiaujama. 

- Ar didėjant užimtumui 
nepritrūks darbuotojų?

- Jau dabar ne vienas darb-
davys skundžiasi, jog neranda 
kvalifikuotų darbuotojų. Ir ne 

tik kvalifikuotų. Dažnas ūkinin-
kas negali prisikviesti net talki-
ninkų derliui nuimti, nors už tai 
yra mokama. O tuo metu dar-
bo Lietuvoje ieško net 140 tūks-
tančių žmonių... Tad ką daryti? 
Esu įsitikinusi, jog problemą 
galime išspręsti patys ir be imi-
grantų pagalbos. Tiesiog būtina 
daugiau investuoti į pagrindinį 
mūsų turtą – žmones – bei pa-
dėti jiems susirasti savo vietą 
darbo rinkoje. Europos Parla-
mentas pasiekė, kad šiam tiks-
lui ES biudžete būtų numatyta 
daugiau lėšų. Džiugu, jog nau-
jos jaunimo užimtumo priemo-
nės jau duoda rezultatų. Rei-
kėtų padėti kuo ilgiau likti dar-
bo rinkoje ir vyresnio amžiaus 
žmonėms, kurių žinios ir patirtis 
labai reikalinga. Mes pasiūlėme 
naujų priemonių ilgalaikiam ne-
darbui mažinti. Kiekvienam il-
galaikiam bedarbiui ne vėliau 
kaip per 18 mėnesių turi būti 
pasiūlyti realūs grįžimo į darbo 
rinką būdai. Svarbu siekti, kad 
žmonės norėtų dirbti, o ne gy-
venti iš socialinių pašalpų. To-
dėl sveikinu Lietuvos Vyriausy-
bės sprendimą nuo 2016 metų 
didinti minimalų darbo užmo-
kestį bei neapmokestinamą pa-
jamų dydį. Augantys atlyginimai 
skatins žmones aktyviau ieško-
tis darbo Lietuvoje.

Užs. Nr. EP-4

v.blinkevičiūtė: 
„nedarbas turi trauktis ir iš lietuvos regionų“ 

Lapkričio 12 d. Jonavos Je-
ronimo Ralio gimnazijoje vyko 
susitikimas su knygų „Asme-
nybės. 1990–2015 m. Lietu-
vos pasiekimai“ ir „Kas bus 
kas. Lietuvos ateitis“ herojais. 
Renginį organizavo knygų lei-
dėjai – VšĮ Leidybos idėjų cen-

tras, pokalbį vedė žurnalistas 
Ginas Dabašinskas.

Susitikime dalyvavo Jona-
vos r. vicemeras Eugenijus Sa-
butis, gimnazijos direktorius Arū-
nas Rimkus, vienas greitojo re-
agavimo brigados „Geležinis vil-

kas“ ir kitų Lietuvos kariuomenės 
dalinių kūrėjų, misijos Afganista-
ne dalyvis, Vyčio Kryžiaus ordi-
no kavalierius plk. ltn. Aleksiejus 
Gaiževskis; Jonavos garbės pi-
lietis, Lietuvos chemijos pramo-

apie asmenybes. esamas ir būsimas

Nukelta į 5 psl.
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„ES šalys nedelsdamos turi 
apsispręsti, ar masinio nestab-
domo nelegalių imigrantų antplū-
džio akivaizdoje jos toleruos te-
roristų grupuočių, atvirai grasi-
nančių ir ES šalims, rėmimą Siri-
joje ir Irake? Ar laikys norma vie-
nasmenį Vokietijos sprendimų, 
žalingų visoms ES šalims, prii-
minėjimą? JAV atsisakymas ko-
voti su „Islamo valstybe“, viešai 
grasinančia Europos Sąjungai ir 
skelbiančia, kad su nelegalių imi-
grantų srautu į ES jau atsiuntė 
daugiau nei 4000 teroristų, reiš-
kia šios ir kitų teroristų organiza-
cijų kaip karinės politinės kovos 
su teisėta Sirijos vyriausybe rė-
mimą be Jungtinių Tautų sankci-
jos. ES vadovybės bandymas ne-
legalią masinę organizuotai vyk-
domą imigraciją paversti taria-
mai normaliu ir teisėtu reiškiniu, 
ignoruojant ES ir valstybių-na-
rių teisės aktus, patvirtina visiš-
ką ES vadovybės nepasiruošimą 
tokiai padėčiai ir verčia Europos 
Sąjungą chaoso teritorija. Visa 
tai skatina valstybių-narių tarpu-
savio konfliktus, griauna Europo-
je istoriškai susiklosčiusias dva-
sines ir kultūros vertybes, naiki-
na ES valstybių identitetą“, – lyg 
šauksmas tyruose nuskambėjo 
Seimo nario Audriaus Nako ir si-
gnataro Zigmo Vaišvilos rugsėjo 
21 d. pareiškimas, adresuotas at-
sakingiems Briuselio klerkams, 
Lietuvos politiniam „elitui“, par-
lamentarams.

Tuo tarpu globalistai, kurių 
ekspansyvi politika – JAV/NATO 
bombonešių atakomis sėjama 
„demokratija“ sukėlė nevaldomą 
chaosą Artimuosiuose Rytuose 
bei Afrikoje ir išprovokavo nele-
galių migrantų – tautų persikraus-
tymo stichiją, tapusią rimtu iššū-
kiu visai Europai, neskuba prisi-
imti atsakomybės. Cinišku pasi-
tyčiojimu atrodo pranešimai, kad 
JAV įsileis 1500 Sirijos pabėgė-
lių iki š. m. rugsėjo pabaigos („US 
to admit 1,500 Syrian refugees by 
end of September“) ir priims nuo 
5000 iki 8000 sirų pabėgėlių ki-
tais metas („U.S. to Accept 5,000 
to 8,000 Syrian Refugees Next 
Year“).

Kaip žinia, pagrindinė masė 
migrantų veržiasi į „svajonių šalį“ 
Vokietiją. Atvykusieji pareiškia 
apie savo teises, reikalauja kom-
fortiško būsto. Pabėgėliai gan ge-
rai gyvena už jiems išmokomas 
pašalpas ir visai nesiveržia dirbti, 
integruotis į vokiečių kultūrą. Se-
nojoje Europoje auga nusikalsta-
mumas - išprievartavimai, vagys-
tės, žmogžudystės, plėšimai, nar-
kotikų platinimas. Minioje su nele-
galiais migrantais atvyksta ir ISIL 
smogikai… Su ankstesne Vokie-
tija, jai tapus migrantų cunamio 
epicentru, galime atsisveikinti vi-
sam laikui. Čia atvykusieji, pradė-
ję gauti pabėgėlių pašalpas, tikrai 
nebegrįš į  Libiją, Siriją, Iraką ar 
Afganistaną.

ES lokomotyvu vadinamai Vo-
kietijai šiuo metu išties sunkus, 
atsakingas, kritiškas momentas. 
Vokietijos sugriovimas – tai su-
griovimas visos ES. Sunku pati-
kėti, jog būtent toks yra JAV he-
gemono ir jo ištikimo sąjunginin-
ko Didžiosios Britanijos tikslas? 
Nejau Europos susilpninimas yra 
naudingas JAV, esą tai sukels ka-
pitalo ištekėjimą, leis palaikyti 
JAV ekonomiką ir dar kurį laiką iš-
saugos jankių vanagų lyderystę 
pasaulyje?..

Interviu su sociologijos moks-
lų daktaru, profesoriumi Gedimi-
nu MERKIU.

— Kad suprastume tai, kas 
pastaruoju metu vyksta nelegalių 
migrantų cunamio siaubiamoje ir 
skaldomoje Europos Sąjungoje, 
matyt, pirmiausia reikėtų išsiaiš-
kinti iki šiol neregėto masto kri-
zės ištakas bei tikrąsias nelegalių 
migrantų – karo pabėgėlių – tautų 
kraustymosi priežastis ir viso to 
pasekmes senajai Europai? Jūsų 
nuomone, kas gena žmonių ma-
ses į Europą? 

 
— Egzistuoja universalūs judė-

jimo dėsningumai. Vanduo juda iš 
aukštumos į žemumą, karštas oras 
kyla į viršų, laukinė banda eina ten, 
kur geresnė žolė. Visais laikais judė-
jo ir žmonės. Žinoma patarlė: „Žuvis 
ieško, kur giliau, žmogus - kur ge-
riau“. Šito judėjimo dėsnio ir srauto 
nesustabdys jokia jėga. Į civilizuo-
tas vakarietiškos gerovės valstybes 
žmonės iš skurdžių regionų migruo-
davo visada ir šiandien migruoja.

Kaip žinia, JAV jau seniai dūsta 
nuo meksikiečių ir kubiečių antplū-
džio. Netgi šiuolaikinė Rusija, kuri 
nėra nei gerovės, nei demokrati-
nė valstybė, susiduria su migrantais 
ne tik iš buvusios sovietinės Viduri-
nės Azijos, bet ir iš į ES besiveržian-
čios, postmaidaninės Ukrainos (dau-
giau nei milijonas pabėgėlių!..). Ma-
tyt, Rusijoje vis vien geriau nei Uzbe-
kijoje, Tadžikijoje ar pilietinio karo nu-
siaubtoje Ukrainoje. Minėtų tautų at-
stovai Rusijoje jau randa savo dias-
porą, egzistuoja tradiciniai kultūriniai 
ir ekonominiai ryšiai.

Iš buvusių kolonijų juda dideli mi-
grantų srautai į Britaniją, Prancūzi-
ją. Paprastai judama ten, kur aukš-
tas pragyvenimo lygis, kur veikia so-
cialinės gerovės sistema. Visa Loty-
nų Amerika katalikiška, kalba portu-
gališkai arba ispaniškai.

Deja, niekas iš ten neplūsta į bu-
vusias metropolijas – Portugaliją ir 
Ispaniją – taip baisiai, kaip į Vokieti-
ją ar Britaniją. Nors turėtų, juk Ispa-
nija ir Portugalija, taipogi ES šalys, 
be to, pietų amerikiečiams ir kalbos 
barjero nėra, ir tikėjimas tas pats. Ži-
noma, kultūriniai ekonominiai mainai 
tarp buvusių kolonijų ir metropolijos 
išlieka, tačiau jokio baisaus antplū-
džio nėra, nors varguolių Pietų Ame-
rikoje milijonai. Todėl nėra, kad Ispa-
nija ir Portugalija ekonomiškai var-
gingos šalys.

Tarkim, jeigu tu bėgi nuo pilietinio 
karo ir suirutės Libijoje, tai persikelk 
čia pat į kitą jūros krantą, į Portuga-
liją ar Ispaniją, ir tupėk sau tyliai, kur 
klimatas panašus, kur šilta. Pagaliau 
sustok, pradėk kurtis bet kurioje pir-
moje valstybėje, kurioje nėra pavo-
jaus gyvybei. Bet ne, visiems kažko-
dėl norisi į ūkanotą Londoną arba į 
vėsų Hamburgą!..

Kaip žinia, pabėgėliams visiškai 
nereikia Vengrijos, Rumunijos, ne-
reikia nė Lenkijos, nė Lietuvos, jiems 
Estijos ar Čekijos nereikia. Varganas 
Rytų Europos šalis migrantai nori 

perlėkti greituoju būdu, nelyginant 
radiacija apkrėstą teritoriją. Šimtai 
pabėgėlių Vengrijoje masiškai degi-
na savo pasus, kad nuslėptų tikrąją 
tapatybę, neleistų čia pat, Vengrijoje, 
jos užfiksuoti ir kad nereiktų likti su-
vargusioje šalyje. Jų tikslas – bet ko-
kia kaina nusikasti iki turtingųjų ša-
lių, o ten, apsimetus karo migrantais, 
graudinti pasienio bei socialines tar-
nybas. Dokumentiniai kadrai ap-
nuogina rūsčią realybę: migran-
tai veržiasi miniomis per jėgą, per 
užtvaras, ignoruodami teisėtus 
pasieniečių reikalavimus, smur-
tu priešindamiesi pareigūnams, 
darydami sunkų grupinį nusikal-
timą, rizikuodami būti suimtiems, 
sužalotiems ar netgi kulką į kak-
tą gauti!.. Turkijoje klesti masinė ga-
myba ir prekyba falsifikuotais Siri-
jos pasais. Štai, pavyzdžiui, atvyks-
ta būrys pabėgėlių iš Pakistano, nu-
siperka už kelis tūkstančius dolerių 
kokybiškai padirbtus pasus ir tampa 
karo pabėgėliais iš Sirijos… Paga-
liau ne vien tiktai Turkijoje, bet ir ki-
tose šalyse pastaruoju metu žymiai 
suklestėjo nelegalių migrantų biznis.

Kad pagrindinis XX amžiaus 
konfliktas tarp komunizmo ir libera-
liųjų Vakarų ilgainiui transformuosis į 
konfliktą tarp neturtingų Pietų ir pa-
siturinčios Šiaurės, buvo tiksliai iš-
prognozuota ir aprašyta jau senste-
lėjusiuose vadovėliuose. Pietūs turi 
gamtinius išteklius, didžiulį gyvento-
jų perteklių, autoritarinį korupcinį val-
dymą ir kultūros stygių tvarkytis taip, 
kad dirbančioji dauguma neskurstų. 
Šiaurė neturi išteklių, gyventojai iš-
miršta, tačiau turi modernias techno-
logijas, demokratiją ir socialinę gero-
vę. Todėl į Šiaurės šalis visi seniai ir 
veržiasi. Vis tiktai, tenka pripažinti, 
jog būtent dabar įvyko apokalip-
tinis migracijos sprogimas, nors 
baisi bomba Šiaurės Afrikoje ir 
Artimuosiuose Rytuose ciksėjo 
jau seniai!..

Tipiškas pavyzdys, kaip prasidė-
jo revoliucija ir perversmas Tunise? 
Vietinio universiteto absolventas (!) 
prekiavo pomidorais miesto turguje. 
Vietos policininkas prie kažko prisi-
kniso ir pomidorus konfiskavo, be-
rods, kartu su visais karučiais. Pre-
kijas akademikas, apimtas nevilties, 
čia pat, aikštėje, ir susidegino. Na, o 
po savaitės jau buvo nuverstas tiro-
nas, valdęs šalį apie 50 metų!..

„Arabų pavasariai“ visur vyko 
(arba buvo vykdomi) pagal pana-
šų scenarijų. Autoritarinis valdymas, 
korupcija, savo klano ir giminės pro-
tegavimas; religiniai suvaržymai, di-
džiulė masė jaunų, išsilavinusių 
žmonių, išmanančių kompiuterį, mo-
kančių anglų kalbą, norinčių vaikš-
čioti su šortais, laisvai naršyti inter-
nete… Visa šita didžiulė masė jau-
nų, energingų žmonių savo tėvynėje 
praktiškai jau nebeturėjo jokios bent 
truputį intriguojančios ar kažko ver-
tos ateities. Tai ir buvo tas socialinis 
sprogmuo, kuris iššovė galingą „ara-

bų pavasario“ fejerverką.
Tenykštėse visuomenėse apie 

70 proc. žmonių yra iki 30 metų am-
žiaus. 1979 m. sovietai į Afganista-
ną įvedė reguliarią kariuomenę. Nuo 
to laiko šiame regione taikos nebu-
vo nei dienos. Dvi generacijos žmo-
nių užaugo, nematydamos nieko, iš-
skyrus kraują, žudynes, religinį fana-
tizmą.  Tad ir iš ten dabar visi bėga, 
braunasi į turtingas Europos šalis.

Pridėkime dar ir tai, kad kai 
kur „arabų pavasarį“ spartino 
JAV/NATO naikintuvai „Miraž“ ar 
F-16. Koks nors viską gelbstintis, 
socialinę įtampą mažinantis „Mar-
šalo planas“ vietiniams „abori-
genams“ nebuvo numatytas!.. Ir 
štai tokiu būdu nuverti tironą, su ku-
riuo pusšimtį metų ciniškai bučiavai-
si, perimi naftos kontrolę, paimituoji 
rinkimus, mažumėlę padedi įsitvirtin-
ti marionetinei vyriausybei. Na, o to-
liau prasideda klanų kova, vieni su-
nitai, kiti šiitai, dar kiti – jezidai, krikš-
čionys, prasideda pjautynės ir neval-
domas chaosas!.. Vakarų valstybės 
sausumos kariuomenės ten nuola-
tos laikyti ir kariauti nenori. Taip buvo 
išleistas džinas iš butelio.

Egzistuoja gerai žinoma geo-
politinė versija: JAV iš rankų pra-
dėjo slysti pasaulinės hegemo-
nijos išsaugojimo svertai. Galbūt 
per daug susibičiuliavo ES technolo-
gijos ir Rusijos energetiniai ištekliai? 
Arabų šeichai pokrizinėje Ameriko-
je ėmė pusvelčiui beprotiškais kie-
kiais supirkinėti strateginių verslų ak-
cijas ir nekilnojamąjį turtą. Rusija, Ki-
nija, Indija ir Brazilija pradėjo kalbė-
ti apie savo rezervinės valiutos įkū-
rimą. O juk tai JAV dolerio pakasy-
nų pradžia!..

Siekiant pasaulinės hegemoni-
jos praradimą dar bent kiek atitolin-
ti, JAV globalistams tikslinga buvo 
kai kuriuos regionus šiek tiek „supur-
tyti“. Štai ir „supurtė“!.. Dabar seno-
ji Europa pjauna derlių, kurį pati su 
savo galingąja bendrininke JAV pa-
sėjo NATO naikintuvų pagalba. Tikrų 
karo pabėgėlių, ekonominių migran-
tų-parazitų ir netgi potencialių tero-
ristų srautai neatskiriamai susimaišė 
ir užplūdo visą Europą!..

Jau girdžiu piktą balsą, kaltinantį 
mane putinizmu, Kremliaus pakaliku. 
Stop, paskaitykite: Noam Choms-
ky (2011). Hegemonija arba išliki-
mas: Amerikos siekis viešpatauti 
pasaulyje/ politikos studija. Tikrai 
taip, lietuviškas leidinio vertimas guli 
Lietuvos knygynuose ir bibliotekose. 
Naomas Chomskis – Amerikos žy-
das, humanistas, iškiliausias 20 a. 
lingvistikos teoretikas, vadinamas 
humanitarikos Einšteinu ir yra laiko-
mas svarbesniu už Froidą, kuris su 
savo analine faze ir Edipo komplek-
sais šiandien daug kam atrodo per 
daug „chiromantiškas“.

— Ir vis tiktai, kas gi už tai yra 
atsakingas? Ką nedelsiant reikė-
tų daryti? Aišku, ne JAV globalis-
tams, iki šiol nepripažįstantiems 
jų vykdytos pragaištingos geo-
politikos karčių vaisių europie-
čiams, bet ES Bendrijai, Briuse-
lio klerkams, sprendžiant neregė-
to masto nelegalių migrantų pro-
blemą?

— „Nieks kits čia nekalts, Euro-
pėle, tu pati!..“. Paaiškėjo, jog se-
noji Europa šiandien nebeturi ade-
kvačiai geopolitiškai mąstančių ly-
derių, aiškiai suvokiančių, kas daro-
si su pasauliu ir žmonių civilizacija, 
turinčių konstruktyvią viziją apie po-
litinės ateities scenarijus, gebančių 
prognozuoti. Geriausiu atveju pavir-
kaujama apie klimato atšilimą, eu-
tanaziją, transgenderių teises – tuo 
visa „holistinė mąstysena“ Europoje 
ir baigiasi. Nebėra tokių politinių ly-
derių, šviesuolių, kaip K. Adenaue-

ris, Ž. Monet, Š. de Golis, W. Brand-
tas ar H. Kohlis. Dabartiniai Europos 
„vairininkai“ prasmegę valdymo ru-
tinoje, egocentriškai užsidarę vidi-
nėse problemose ir, deja, toliau ar-
timiausių rinkimų jų matymas nesie-
kia!..

Pasirodo, net didžiosios Europos 
valstybės iki šiol neturi normalios ka-
rinės ir politinės žvalgybos. Moder-
ni karinė žvalgyba šiandien, visų pir-
ma, yra politinė žvalgyba. O tai reiš-
kia ne ką kitą, kaip artimų ir tolimes-
nių politinės raidos scenarijų bei al-
ternatyvų modeliavimą, kiek tai susi-
ję su nacionaliniu saugumu.

Akivaizdu, kad didžiųjų Europos 
valstybių užsienio reikalų ministeri-
jose iki šiol nėra normalių analitinių 
ir prognozavimo tarnybų. Tos konto-
ros, matyt, susitraukė iki elementarių 
protokolo tarnybų, rutiniškai aptar-
naujančių artimiausią savo ar sve-
čios šalies lyderio vizitą. Akivaizdu, 
jog diplomatinės tarnybos ir užsienio 
misijos taip pat degradavo!..

Nežinau, ką darė Europos am-
basadų analitikai, gal alyvuoges val-
gė ir aistringą pilvo šokį stebėjo, gal 
kupranugariais jodinėjo, gal kokią 
nors savo šalies firmelę lobino? Aiš-
ku tik viena: geopolitinės situacijos 
užsienio šalyse niekas nenagrinėjo, 
rizikos faktoriaus nemodeliavo!..

Kinų patarlė sako: „Perspėtas, 
vadinasi, ginkluotas“. Deja, niekas 
nieko neperspėjo, nors išprognozuo-
ti, kas bus, ypatingo protelio tikrai ne-
reikėjo. Viskas protingam analitikui ir 
taip buvo ant paviršiaus. Apokalip-
tinį iššūkį Europa šiandien sutin-
ka visiškai sutrikusi, pasimetu-
si, neginkluota. Žinoma, aš čia ne 
apie kulkosvaidžius kalbu. Neži-
nau, ką daryti, sunku išmintingai 
patarti. Yra kandi rusiška patarlė: 
„Per vėlu, tėvai, gert „Boržomį“, 
jau per vėlu!..“.

Iš dabartinės bėdos – nelegalių 
migrantų cunamio siaubiama Europa 
sausa tikrai nebeišlips!.. Deja, pase-
kmės bus tragiškos. Jei nestatys pa-
bėgėliams jokių užtvarų – turiu ome-
ny spygliuotą vielą, teisinius barjerus 
ir netgi teisėtą jėgos panaudojimą, tai 
migrantų antplūdis ES šalyse tik di-
dės. Prie aktyviausių ir įžūliausių da-
bartinių atvykėlių netrukus prisijungs 
visa likusi giminė, gausi gentis. Sti-
prėjančios migrantų bangos seks vie-
na po kitos, tad netgi Vokietijos so-
cialinė sistema ir ekonomika šitokio 
spaudimo tikrai neatlaikys!..

Europa marginalizuosis vi-
somis prasmėmis. Tokią masę 
imigrantų kokybiškai integruo-
ti praktiškai nebeįmanoma. Vadi-
nasi, Europoje susikaups didžiulė 
masė kultūriškai ir religiškai sve-
timų žmonių, kurie čia jausis ap-
gauti, nusivylę, pažeminti. Neiš-
vengiamai kils socialinė įtampa, 
prasiverš agresija. Migrantų getai, 
apie kuriuos prieš keletą metų kal-
bėjo A. Merkel, Europoje pagau-
sės šimtais kartų. „Islamo valsty-
bės“ planingai vykdomas teroriz-
mas įgis neišsenkančią socialinę 
ir psichologinę bazę sprogdinto-
jams savižudžiams verbuoti!..

Apokaliptinės nelaimės akivaiz-
doje senosios Europos visuomenė 
ir politikai susiskaldys, poliarizuosis, 
daugės nacionalinio radikalizmo. 
Jau ir dabar visi skaldosi, netgi nie-
ko nesprendžiančioje ir negalinčioje 
Lietuvoje skaldosi!.. Jeigu visoje Eu-
ropoje bus statomi efektyvesni kor-
donai, vadinasi, reikės taikyti bruta-
lesnes priemones. Atsiras filtraciniai 
punktai, uždaros stovyklos, priversti-
nės sėslumo zonos ir pan. Čia, vėlgi, 
neišvengiami nuostoliai, tiek morali-
niai, tiek politiniai, jau nekalbant apie 
finansinius.

(Bus daugiau)

Apie politiką už kiemo ribų prof. gediminas merkys: 
„iš dabartinės bėdos – nelegalių migrantų cunamio siaubiama 

senoji europa sausa tikrai nebeišlips!..“
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Gydytoja odontologė Sonata Juškienė
• Dantų gydymas
• Priekinių dantų atstatymas  
laminatėmis
(COMPONEER ir EDELWEISS) 
• Burnos higiena
• Dantų balinimas
• Kompiuterinė diagnostika
• Gydome vaikų ir paauglių NUOLATINIUS dantis

Dirba: I-II – nuo 8 iki 17 val.
           III – nuo 10 iki 19 val.
           IV-V nuo 8 iki 17 val.

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

Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ 
visuomeninė sporto 
korespondentė

„Manau, artėjam prie to 
žingsnio, kai futbolo klubas 
„Lietava“ jau traukia prie 
aukščiausio lygio. Mes tu-
rėtume pasinaudoti istorine 
galimybe galbūt jau ateinan-
tį sezoną startuoti kitoje ly-
goje - rimtesnėje, su sudėtin-
gesniais iššūkiais, su dides-
niais finansiniais poreikiais. 
Bet tam ir kreipiuosi pirmiau-
sia ne į futbolininkus, bet į 
tą bendruomenę, kuri šie-
met prisidėjo prie klubo vei-
klos, nuo kurios norų ir pri-
klauso futbolo klubo finan-
savimo perspektyvos. Sa-
vivaldybė gali prisidėti dau-
giau nei ankstesniais sezo-
nais, bet reikia bendrų pa-
stangų ir bendro noro. Tai 
mūsų visų bendras reikalas 
su iš to galimomis teigiamo-
mis ir džiaugsmingomis pa-
sekmėmis“.

Šie Jonavos rajono vadovo 
žodžiai, pasakyti Savivaldybės 
Jeronimo Ralio salėje vykusia-
me Padėkos vakare, skirtame 
pagerbti 2015 metų Lietuvos 
futbolo federacijos (LFF) pirmo-
sios lygos nugalėtojus, sulaukė 
gausybės aplodismentų ir salės 
palaikymo. Apie perspektyvas 
kalbėjo ne tik rajono meras, bet 
ir kiti susirinkę svečiai. 

Asociacijos „Už Jonavos fut-
bolo ateitį“ pirmininkas Valdas 
Zinys, VšĮ „Jonavos futbolas“ 

direktorius Aironas Morkūnas 
bei Valdybos pirmininkas Dže-
raldas Rocys įteikė padėkas rė-
mėjams, padėjusiems koman-
dai pasiekti tokių aukštumų.

Padėkos įteiktos: generali-
niam rėmėjui – Jonavos rajo-
no savivaldybei bei asmeniškai 
merui M.Sinkevičiui, rėmėjams 
- AB „Achema“ (generalinis di-
rektorius Ramūnas Miliaus-
kas), UAB „Birštono minerali-
niai vandenys“ (generalinis di-
rektorius Valentinas Lukoševi-
čius), Lietuvos sporto universi-
teto (LSU) prorektoriui Aleksui 
Stanislovaičiui, UAB „Iremas“ 
(generalinis direktorius Arvydas 
Endriukaitis), UAB „Transache-

ma“ (generalinė direktorė Gra-
žina Urbutienė), UAB „Agro-
chema“ (generalinis direktorius 
Jonas Kaminskas), UAB „Ra-
midonas“ (direktorius Ramūnas 
Rudžianskas), UAB „Okas“ (di-
rektorius Arvydas Žvikas), UAB 
„Plento 13“ (kavinė-baras „Pa-
vėsis“ – direktorė Rytė Rugie-
nė), restoranui „Arma“ (direkto-
rė Eglė Januškevičienė), UAB 
„Verslo tiltas“ (vadovas Vytau-
tas Kalpokas), Jonavos rajono 
Bukonių kaimo ūkininkui Vla-
dui Tuzovui, Survilų kaimo tu-
rizmo sodybai (vadovas Tadas 
Survila), AB „Jonavos grūdai“ 
(generalinis direktorius Paulius 
Kaselis), UAB „Security group“ 

saugos tarnybai (vadovas An-
drius Volkovas), Kūno kultūros 
ir sporto centrui (direktorė Re-
gina Stupurienė). 

Nuoširdžiai padėkota ir pir-
miesiems „Lietavos“ koman-
dos treneriams. Nemažai žai-
dėjų futbolo paslapčių sėmėsi 
Jonavos kūno kultūros ir spor-
to centre, juos išugdė Vytautas 
Stanevičius, Gediminas Zdane-
vičius ir Paulius Vizbaras. 

Dovanėlės įteiktos ir ištiki-
miausiems sirgaliams, kurie 
visą sezoną buvo kartu su ko-
manda ir morališkai palaikė fut-
bolininkus. 

Padėkos vakare rungtynių 
prisiminimais pasidalijo vyriau-
siasis treneris Marius Bezykor-
novas, savo mintis išsakė su 
klubu bendradarbiaujantis LSU 
prorektorius A.Stanislovaitis, 
Lietuvos futbolo teisėjų asoci-
acijos (LFTA) narys Algimantas 
Sakavičius. 

Daug padrąsinančių žodžių 
ir palinkėjimų sėkmingai žais-
ti aukščiausioje lygoje pasa-
kė Kauno apskrities futbolo fe-
deracijos viceprezidentas Ro-
mas Pikčilingis. Svečias kar-
tu su LFTA nariu Edmundu Zie-
niumi įteikė dovanas labiausiai 
nusipelniusiems futbolininkams 
ir prie futbolo prisidėjusiems 
žmonėms. 

Kaip ir sezono pradžio-
je, taip ir jam pasibaigus, vi-
siems „Lietavos“ klubo nariams 
ir jų šeimų nariams Jonavos 
šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje 
buvo aukotos šv. Mišios. Po jų 
linksmoji dalis vyko Survilų kai-
mo turizmo sodyboje. 

Jonavos „lietavos“ futbolo klubas iškovojo teisę jau kitais 
metais varžytis aukščiausioje lygoje

Iš mero rankų už pasiektus rezultatus "Lietavai" atiteko ir lauktas piniginės premijos 
čekis – Savivaldybės skirti 16508,34 eurai už pirmąją vietą.

reikėjo nupiešti vieną didelį pie-
šinį ir atsiųsti jo nuotrauką tema 
– „Spalvingiausia diena darže-
lyje“. Piešinys galėjo turėti įvai-
rias priklijuotas detales, kar-
pinius ar būti koliažas iš kelių 
skirtingų piešinių. 

veikla buvo labai įdomi 
Mūsų „Vyturiukų“ grupę lan-

ko 3 metų vaikai, todėl turėjo-
me sugalvoti kažką ypač įdo-
maus, uždegančio. Mūsų tiks-
las buvo ne tik spalvingiau-
sia, bet ir įsimintiniausia, emo-
cionaliausia diena vaikams. 
Ir mes tai pasiekėme. Vaikai 
krykštavo iš džiaugsmo. Mūsų 
piešinys sukurtas panaudojus 
įvairias technikas. Vaikai liejo 
dažus, piešė pirštais, štampa-
vo, aplikavo, panaudodami ne-
tradicines medžiagas. Sukūrus 
piešinį, visa grupės bendruo-
menė sugalvojome jo pateiki-
mo būdą: vaikai pasipuošė iš 
siūlų padarytais perukais, ke-
purėlėmis ir pristatė savo dar-
bą. Buvo įdėta daug kūrybos, 
pastangų ir darbo. Pavadini-

mas "Spalvota gėlių pasaka" 
susijęs ne tik su piešiniu, bet 
ir su jo pateikimu. Juk vaikai - 
tai mūsų gėlės. Kuo geresnės 
jiems sudarytos sąlygos, tuo 
labiau jie skleidžiasi ir pražysta 
įvairiomis spalvomis.

šoko, dainavo ir 
pramogavo

Ši diena virto į pramogą. 
Vaikai visą dieną šoko, daina-
vo, žaidė ratelius ir vis žiūrėjo 
į veidrodį, kaip atrodo su skir-
tingais perukais. Į pramogą pa-
sikvietėme ir priešmokyklinės 
grupės vaikus, kurie išmokė 
naujų žaidimų.

už pastangas buvo 
atlyginta

„Labai džiaugiamės užėmę 
II vietą ir laimėję 30 litrų dažų. 
Be to, mums atiteko ir papildo-
mas prizas. Koks tai? Kol kas 
tai paslaptis ir mums. Rungė-
mės su stipriais didmiesčių dar-
želiais ir jau antrą kartą iš eilės 
parodėme, kad „Dobile“ dirba 
kūrybingos, aktyvios pedago-
gės. Į konkursą aktyviai įsitrau-
kė grupės tėveliai. 

komisiJos nariai 
džiaugiasi darželių 

aktyvumu
„Siekiame prisidėti prie sau-

gesnės ir jaukesnės aplin-
kos kūrimo darželiuose, todėl 
jau trečius metus organizuoja-
me konkursą Lietuvos darže-
liams “Darželio spalvos”. Kon-
kurso idėja – suburti darželio 
kolektyvą, vaikus bei jų tėve-
lius bendram tikslui. Daugiau 
nei 600 Lietuvos darželių buvo 
pakviesti dalyvauti konkurse, 
kuriant kuo išmanesnius pieši-
nius ir taip siekiant laimėti dažų 
darželio atnaujinimui bei papil-
domų prizų. Taip pat šiais me-
tais prie gražios idėjos prisidė-
jo ir konkurso ambasadore tapo 
psichologė edukologė Aistė Ja-
saitytė – Čeburiak. Džiaugia-
mės, kad šiemet konkurse da-
lyvavo net 446 darželiai iš visos 
Lietuvos! Džiaugiamės ir akty-
viu balsavimu, tai puikus įrody-
mas, kaip bendruomenės gali 
susiburti ir palaikyti viena kitą“.

emociJos nerimsta
Dar ir dabar tėveliai kupini 

emocijų. Tai dar labiau suvieni-

jo grupės kolektyvą. Grupė turi 
susikūrusi savo feisbuką, tad 
visą mėnesį dalinosi įspūdžiais, 
ragino vieni kitus balsuoti, „sir-
go“ už mūsų grupės nuotrauką. 

Laimėjus II vietą, Eilos 
mama feisbuke rašė „Kaip sma-
gu. Ačiū auklėtojoms už energi-
ją, darbą ir sugebėjimą įkvėpti 
ir uždegti tėvelių komandą. La-
bai smagu“. 

Direktorė Danutė Kuraus-
kienė: „Aktyvus lopšelio-dar-
želio bendruomenės dalyva-
vimas šiame ir kituose kon-
kursuose bei projektuose už-
tikrina sėkmingą lopšelio-
darželio prioritetinių veiklos 
krypčių plėtrą, ugdymo(si) 
proceso tobulinimą, eduka-
cinių aplinkų kūrimą. Praei-
tų metų konkurso „Darželio 
spalvos laimėjimas - 30 litrų 
dažų“ - buvo panaudoti „Vy-
turiukų“ grupės rūbinėlės re-
montui. Šiemet numatoma 
atnaujinti šios grupės prau-
syklos patalpas“.

Pavaduotoja ugdymui 
Vanda Jadvyga Valentienė: 
„Džiaugiuosi „Vyturiukų“ gru-

pės auklėtojų Dijanos Boriso-
vienės ir Monikos Zaveckie-
nės kūrybingumu, nuoširdžiu 
darbu, pastangomis sutelkti 
vieningą grupės bendruome-
nę. Metai iš metų šios peda-
gogės kuria sėkmingam kū-
rybiškumo ugdymui aplinką, 
kurioje kiekvienas vaikas gali 
veikti laisvai, nevaržomai, jau-
čiasi svarbus ir reikšmingas. 
Šis laimėjimas, kaip ir dauge-
lis kitų konkursų laimėjimų - 
tai visos vieningos, sutelktos 
grupės vbendruomenės lai-
mėjimas, atspindintis lopše-
lio-darželio kultūrą, jos savi-
tumą, ryšius su visuomene“.

Dėkojame visiems, kurie 
balsavo už mūsų nuotrauką, o 
ypač grupės tėveliams, Justino 
Vareikio, Raimundo Samule-
vičiaus progimnazijų, Jonavos 
„Neries“ pagrindinės mokyklos 
mokytojams, mokiniams, drau-
gams, pažįstamiems ir visiems, 
kurie mus palaikė. 

Dijana Borisovienė
Jonavos vaikų lopšelio-

darželio „Dobilas“ 
auklėtoja ekspertė

dobilo“ darželis jau antrus metus – spalvingiausiųjų gretose
Atkelta iš 1 psl.

nės įmonių asociacijos preziden-
tas, LPK importo ir eksporto ko-
miteto narys,  apdovanotas P. Vi-
leišio ir LR Ūkio ministerijos me-
daliais „Už viso gyvenimo indė-
lį į verslą“, Jonas Sirvydis; lietu-
vių kalbos ir literatūros mokyto-
ja, Audra Indrėkienė, išugdžiu-
si didelį jaunųjų filologų būrį (net 
50 jos mokinių tapo Jaunųjų filo-
logų konkurso prizininkais), daug 
kartų apdovanota LR Švietimo ir 
mokslo ministerijos ir M. Rostro-
povičiaus fondo „Pagalba Lietu-
vos vaikams“ premijomis ir pa-
dėkos raštais; gimnazijos moky-
tojai, renginio rėmėjai bei kiti ak-
tyvūs jonaviečiai.

Pokalbyje apie asmenybes 
dalyvavo ir J. Ralio gimnazijos 
auklėtiniai, patekę į knygos ,,Kas 
bus kas. Lietuvos ateitis“ pusla-
pius - Kamilė Puodžiulaitytė (IVa 
kl.) ir Emilis Kaziukėnas (IIb kl.). 

Svečiai papasakojo apie 
savo vertybes, kokie pasirinkimai 
ir darbai juos atvedė įsavo profe-
sijos aukštumas, atsakė į susiti-
kimo vedėjo ir auditorijos klausi-
mus. 

Rėmėjų vardu knygos bus 
padovanotos Jonavos rajono sa-
vivaldybės viešajai bibliotekai ir 
jos filialams, švietimo įstaigoms. 
Knygos įteiktos ir geriausiems 
Jeronimo Ralio gimnazistams – 
Justinui Deveikiui, Paulinai Dir-
vanskytei, Emiliui Kaziukėnui, Al-
girdui Miliūnui ir Kamilei Puodžiu-
laitytei bei jų auklėtojoms – San-
drai Budriūnienei, Aušrai Nacevi-
čienei ir Nijolei Rimkuvienei.

„Jonavos garso“ inf.

apie asmenybes. 
esamas ir būsimas

Atkelta iš 3 psl.
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1 kamb.
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6 m², di-
delis balkonas, WC ir vonia kartu, dušo 
kabina, pakeisti langai, vamzdynas, 
elektros instaliacija, šarvo durys, lami-
nuotos grindys, virtuvė ir vonios kam-
barys išklijuoti plytelėmis. Namas bus 
renovuojamas. Parduodama su inte-
gruotais virtuvės baldais. Kaina: 11500 
Eur. Tel. 8 655 54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 36,13 m², kamb. pl. 17,25 m², virtuvės pl. 
9,27 m², didelis koridorius (6,39 m²), WC 
ir vonia atskirai, yra balkonas. Butas šiuo-
laikiškai suremontuotas. Parduodamas su 
kambario baldais ir virtuvės įranga). Kaina 
13000 Eur. Tel. 8 612 11896
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., ben-
dr. pl. 32,67 m², kamb. pl. 13,96 m², virtu-
vės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). Kaina 
10700 Eur. Tel.: 8 612 11896. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 31,55 m², virtuvės pl. 9,37 m², 
WC ir vonia atskirai, mediniai langai ir 
durys). Kaina: 7250 Eur. Tel. 8 655 54404. 
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, I a., bendr. 
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 kamba-
rį). Kaina 12200 Eur. Tel. 8 655 54404.
2 kamb.
J.Ralio g. (5 a. renovuotas namas, I a., 
bendr. pl. 44 m², pakeisti langai, vie-
ta tinkama komercinei veiklai). Kaina 
14900 Eur. Tel. 8 655 54404
Chemikų g. (5 a. mūr. namas, I,5 a., ben-
dr.pl. 48,25 m², virtuvės pl. 8 m², įstiklintas 
balkonas, sandėliukas, WC ir vonia atskirai, 
išklijuoti plytelėmis, pakeisti langai ir vamz-
dynas, šarvuotos durys, laminuotos grindys, 
rūsys. Namas ant šlaito, virš tvenkinių). Kai-
na 19700 Eur. Tel. 8 655 54404
Vasario 16-osios g. (5 a. renovuotas na-
mas, V a., bendr. pl. 50,40 m², virtuvė pl. 
9,27 m², balkonas, WC ir vonia atskirai, 
pakeisti langai iki renovacijos, į priešin-
gas puses, naujos vidaus durys, lami-
nuotos grindys, apšiltintos sienos ir lu-
bos). Kaina 13800 Eur. Tel. 8 655 54404
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 50,51 m², virtuvė pl. 9,47 m², balkonas, 
WC ir vonia atskirai, išklijuoti plytelėmis, pa-
keisti langai, į priešingas puses, šarvo du-
rys, laminuotos grindys). Kaina 16000 Eur. 
Tel. 8 655 54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blok. 
namas, V a., bendr. pl. 47,2 m², vidinis, 
įstiklintas balkonas, šarvo durys, langai 
į priešingas puses, vonia ir WC atskirai, 
tvarkingas). Kaina 4300 Eur. Tel. 8 655 
54404

Dvaro g., Markutiškių k. Šilų sen. (2 a. 
mūr. namas, I a., bendr. pl. 42,53 m², 
šildomas krosnimis, virtuvė sujungta 
su koridoriumi (pl. 6,11 m²), pakeis-
tos išorės ir vidaus durys, laminuotos 
grindys ir virtuvės sienos, vandentiekio 
ir kanalizacijos įvadai, rūsys. Yra gara-
žas su rūsiu, malkinė, žemės sklypas 
prie namo. Graži vietovė. Šalia stotelė, 
miškas, upelis, karjeras, tvenkinys su 
pležavietėmis. Asfaltas iki namo, 9 km 
nuo Jonavos). Kaina 5500 Eur. Tel. 8 
655 54404
Žemaitės g. (5 a. mūr. naujos statybos 
namas, I a., vidinis, bendr.pl. 55,22 m², 
dalinė apdaila, įstiklintas balkonas, 
bute šilumos sunaudojimo apskaita, 
triukšmo bei šilumos izoliacija, yra po-
žeminės automobilių stovėjimo aikš-
telės, iš kurių įrengtas pakilimas liftu, 
automatiškai valdomi kiemo ir automo-
bilių aikštelės įvažiavimų užtvarai). Kai-
na 22000 Eur. Tel. 8 655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., vidinis, 
bendr. pl. 50,67 m², virtuvės pl. 9,44 m², įsti-
klintas balkonas, pakeistas virtuvės langas, 
dvigubos medinės durys, butas šiltas, žemi 
šildymo mokesčiai, šalia prekybos centrai). 
Kaina 15900 Eur. Tel. 8 655 54404
3 kamb.
Kosmonautų g. (5a blok. namas, II a., 
bendr. plotas 61 m², vonia ir WC atskirai, 
langai į skirtingas puses, didelis balko-
nas, tvarkingas). Kaina 17100 Eur. Tel. 8 
612 11896
Chemikų g. (9 a. blok. namas, I a., bendr. pl. 
64,14 m², virtuvės pl. 8 m², kamb. pl. 14,17; 
17,27; 14,17 m², balkonas, WC ir vonia kar-
tu, pakeisti langai, šarvo durys, autonominis 
šildymas, šilumos suvartojimo apskaita 
kiekvienam butui, namo bendrija). Kaina 
19600 Eur. Tel. 8 612 11896
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis 
namas, V a., vidinis, du balkonai, bendr. 
pl. 60,93 m², kambarių pl. 13,98; 17,02; 
13,91 m², virtuvės pl. 6,92 m² (plytelės), 
WC ir vonia atskirai (išklijuota plytelė-
mis), rūsys, žemi šildymo mokesčiai, 
parduodama su baldais, tvarkingas na-
mas, ramūs kaimynai). Kaina 5300 Eur. 
Tel. 8 655 54404
Žeimių takas (9 a. blok. namas, IX a, bendr.
pl. 64 m², didelė virtuvė (9,41), WC ir vonia 
kartu (3,20), kambarių pl. 17, 10; 13,98 ir 
11 m²; visi plastikiniai langai, du balkonai. 
Atliktas kapitalinis remontas (pakeista san-
technika, elektros instaliacija, baltai dažytos 
sienos, naujos grindys, vonioje ir virtuvėje 
- plytelės). Tvarkingoje (su kodine spyna) 
laiptinėje bendro naudojimo didelis balko-
nas skalbinių džiovinimui; ramūs kaimynai). 
Kaina 20000 Eur. Tel. 8 612 11896
Chemikų g. (5 a. blokinis namas, IV a., ben-

dr. pl. 64.41 m² ,virtuvės pl. 9,33 m², pakeisti 
langai, balkonas, ąžuolinės vidaus durys, 
vonia ir WC atskirai. Kaina 20600 Eur. Tel. 
8 655 54404
namai
Namą Pylimo g., Jonavoje (mūrinis, ben-
dr. plotas 81,42 m², pirmame aukšte - 2 
kamb., virtuvė, veranda, vonia su sani-
tariniu mazgu, antrame aukšte - du kam-
bariai, virtuvė ir sandėliukas, šildymas 
- centrinis kietu kuru ir dujomis, boileris 
vandens šildymui, vietinis vandentie-
kis ir kanalizacija, miesto vandentiekio 
ir kanalizacijos įvadai atvesti iki namo. 
Yra 3 mūriniai garažai su duobėmis, 
ūkinis pastatas, šulinys, pavėsinė, rūky-
kla, tvora, 0,11 ha namų valdos sklypas, 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, trifazė elektra 
name ir garaže). Kaina 55000 Eur. Tel. 8 
655 54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 158,2 
m², 0,0334 ha žemės, mansarda, rūsys, bal-
konas). Kaina 30000 Eur. Tel. 8-612 11896
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. mūr. 
namas su mansarda, 130 m², baigiamas 
renovuoti, vandentiekis, kanalizacija, lauko 
virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, sodas, 17 a 
žemės). Kaina 30400 Eur. Tel. 8 612 11896
sodybos
Upninkų k. centre (medinis apmūrytas 
gyvenamasis namas, bendr. pl. 77,28 
m², centrinis šildymas krosnimis, mū-
rinė lauko virtuvė, bendr. pl. 12 m²; 
tvartas – 80 m² , ūkio pastatai- 27 m² ir 
47 m², 2 rūsiai, šulinys, šiltnamis, 40 a 
žemės sklypas). Kaina 10900 Eur. Tel. 
54607, 8 655 54404
Šmatų k., Kulvos sen. (medinis apmūrytas 
gyvenamas namas, bendr. pl. 74,77 m², šil-
domas krosnimis, dalinai pakeisti langai; du 
garažai (bendr. pl. 25 m² ir 16 m², duobė), 
ūkinis pastatas, malkinė, šulinys, šiltnamis, 
28 a namų valda, 8 a miško, prie Jonavos 
miesto ribos). Kaina 29000 Eur. Tel. 8 655 
54404
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis rąs-
tų namas, apšiltintas, dengtas medinė-
mis dailylentėmis, bendr. plotas 53,39 
m², kamb.pl. 27 m², virtuvės pl. 14 m², 
veranda, vonios kambarys, plastikiniai 
langai, naujos vidaus ir lauko durys, ap-
šiltintos laminuotos grindys, šildymas 
židinio kietuoju kuru, boileris vandens 
šildymui, krosninio šildymo lauko virtu-
vė su kambariu, ūkinis pastatas, pirtis, 
lauko pavėsinė, stoginė-džiovykla, du 
šiltnamiai. Gražiai sutvarkyta aplinka 
gamtos prieglobstyje, jauni vaisme-

džiai, vaiskrūmiai, 0,49 ha žemės skly-
pas, 10 kilometrų nuo Jonavos). Kaina 
22000 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( reno-
vuotas gyvenamasis namas 1 a., rąstinis, 
bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju kuru 
(krosnimi), WC ir vonia, mediniai ūkiniai 
pastatai 0,29 ha žemės sklypas, netoli Ne-
ries (~200 m). ~14 km nuo Jonavos. Kaina 
34700 Eur. Tel. 8 612 11896
sodai
Sodą s/b „Draugystė“, Šaltalankių g. (pri-
žiūrėtas 4,26 a žemės sklypas, gausiai de-
rantys vaismedžiai, vaiskrūmiai, vynuogės. 
Yra mūrinis namelis (bendr. pl. 40,2 m²) su 
rūsiu ir pastogėje įrengtu kambariu. Trifazė 
elektra, vandentiekis). Kaina 14000 Eur. Tel. 
8 612 11896
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. (neįrengtas 
mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 6 a 
žemės). Kaina 6600 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a žemės, 
vandentiekis, įrankinė, vaismedžiai ir gėly-
nai). Kaina 7200 Eur. Tel. 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 12000 Eur. Tel. 
8 612 11896
Sodą s/b „Ežerėlis“, Kaštonų g. (medi-
nis vasarnamis, elektra, vaismedžiai, 5 a 
žemės). Kaina 5000 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. 
(medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 
m², elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). 
Kaina 7400 Eur. Tel. 8 655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos r. 
(medinis namelis, atlikti geodeziniai matavi-
mai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur. 
Tel. 8 612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai že-
mės). Kaina 6900 Eur. Tel. 8 655 54404
sklypai
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k., 
Upninkų sen., (našus dirvožemis, priva-
žiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8655 54404
0,30 ha žemės sklypą Ručiūnų k., Jona-
vos r. (netoli kelio Jonava – Kėdainiai, 
prie sankryžos į Martiniškių k., šalia 
elektra, gyvenamieji namai, asfaltuotas 
kelias iki pat sklypo). Kaina 4900 Eur. 
Tel. 8-655 54404
12,05 a - 18,55 a gyvenamosios paskirties 
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (geodezi-
niai matavimai, ženklinimai, komunikacijos 

šalia, iki 2015 m. spalio 1 d. sklypuose bus 
įvesta elektra ir nutiestas kelias, graži vieto-
vė, 4 km nuo Jonavos m. centro, netoli kelio 
Jonava - Kėdainiai ). Kaina 600 Eur/a. Tel. 
8 655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k., Šilų 
sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo, derantys 
vaismedžiai ir vaiskrūmiai, šulinys (vanduo 
patikrintas - švarus), šalia vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, asfaltuotas privažiavi-
mas, 4 km nuo miesto). Kaina 11880 Eur. 
Tel. 8 612 11896
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Ra-
gožių k. Galima keisti paskirtį. Kaina 
3500 Eur. Tel. 8 655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. (že-
mės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir mies-
to riba, šalia pastatyti gyvenamieji namai, 
geras privažiavimas). Kaina 11600 Eur. Tel. 
8 655 54404
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jona-
vos r. (0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, gera 
vieta) Kaina 8400 Eur. Tel. 8 612 11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 2900 
Eur. Tel. 8 655 54404
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k., Dumsių sen. Kaina 11600 Eur. Tel. 8 655 
54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 arų kitos paskir-
ties, ribojasi su Juodmena). Kaina 17200 
Eur. Tel. 8 655 54404
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio 
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos ko-
munikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 8 612 
11896
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. (0,33 
ha, namo pamatai). Kaina 7800 Eur. Tel. 8 
612 11896
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 ha, 
žemės ūkio paskirties). Kaina 11600 Eur. 
Tel. 8 612 11896
garažas
Garažą g/b „Šilelis“ (bendr.pl. 34 m2 , rūsys 
po visu garažu, su atskirtomis patalpomis, 
pakeistas elektros įvadas, naujas skaitiklis, 
geri vartai, sausas. Kaina 3600 Eur. Tel. 
8655 54404

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

NT brokerė

Laima  
Kovalenkovienė
Tel.: 54607, 
8-655 54404, 
8-612 11896

Visa informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą (NT) www.joneda.lt 
pirkėjai aptarnaujami nemokamai

KVIEČIA Į  AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE kat. 
VAIRAVIMO MOKYMO KURSUS

Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Lapkričio 23 d. 16:00 val. popietinė grupė
 Lapkričio 23 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 219 €  (teorija 40 ak.val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
 214 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)  
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: Lapkričio 23 d. 19:30 val. vakarinė grupė
Kursų kaina: BE kat. 179 € (20 ak.val.teorija ir  praktinis vairavimas  10 ak.val.)
 C kat. 264 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 CE kat. 264 € (25 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 D kat. 274 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
Galimybė mokintis rusų kalba / Bозможно oбyчeнue на русском языке 
Į kursų kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir neribotai spręs-
ti KET prie kompiuterių! Grupės renkamos nuolat ! Teorijos užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę.
LAUKIAME JŪSŲ !
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:                           
- PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;                                                 
- PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ  
KET REIKALAVIMĄ (-US). 
Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 59 € 
(5 mokymosi val.).
SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELĘ:
           Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 2 ak.val. – 5 €.
           Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į mūsų filialą. 
Išsamiau dėl mokymų 
teirautis:

Adresu: Vasario 16-osios g. 1, Jonava
Tel. 8 657 81775,

El. paštu: jonava@rigveda.lt
www.rigveda.lt

Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Jo-
navos r. policijos komisariatas ieško dingusio be žinios 
Vitalijaus Potapovo, gim. 1981 m. Vaikinas šių metų rug-
sėjo mėnesį išvyko dirbti į Vokietiją ir nuo to laiko su arti-
maisiais ryšys nutrūko. 

Asmenis, ką nors žinančius apie Vitalijaus Potapo-
vo buvimo vietą ar kitos naudingos informacijos, pra-
šome paskambinti bendruoju pagalbos telefonu 112 

arba į Jonavos policijos komisariatą tel. (8 349) 33100, (8-349) 72982.
■ ■ ■

Spalio 20 d., apie 08.14 val., užregistruotas pranešimas, kad neto-
li Markutiškių gyvenvietės (Šilų sen.) ant kelio primėtyta vinių. Pareigū-
nai, nuvykę į įvykio vietą , sankryžoje su keliu Satkūnai-Panoteriai-Jasū-
dai, ant važiuojamosios kelio dangos rado vinių ir surudėjusių vielų. Pro 
šią vietą pravažiavusiems automobiliams buvo pradurtos padangos, pa-
daryta materialinė žala. Dėl šio įvykio Kauno apskrities vyriausiojo polici-
jos komisariato Jonavos rajono policijos komisariate pradėta administra-
cinio teisės pažeidimo teisena.

Asmenis, mačiusius įvykį arba ką nors žinančius apie įvykio 
aplinkybes, prašome kreiptis į Jonavos rajono policijos komisariato 
VPS Kelių policijos poskyrio vyriausiąją postinę Vilmą Skačkovienę 
(106 kab., Klaipėdos 4, Jonava), tel. (8 349) 33112.

Policija prašo pagalbos
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Aldona Skaisgirytė

Ką tik atnaujintas jaukus 
ir šviesus Užusalių kultūros 
centras sukvietė šios seniū-
nijos gyventojus į rusakal-
bių literatūrinį muzikinį vaka-
rą „Auksinio rudens melodi-
jos“, skirtą Etnografinių re-
gionų metams, kuriame daly-
vavo ne tik šio centro folklo-
ro ir moterų ansambliai, bet ir 
Kauno rusų kultūros centro 
„Mokslas – šviesa“ vokalinis 
ansamblis, vadovaujamas Ta-
tjanos Vilčinskienės.

Kiekvieną, atėjusį praleisti 
rudens vakarą su kaimynais bei 
kitais šio krašto bendruomenės 
nariais, pasitiko vienas kitą pa-
keisdami du šios seniūnijos ar-
monininkai – Zigmas Mažeika 
ir Jonas Ruzginas, dovanoda-
mi visiems gerą nuotaiką sklei-
džiančius muzikos garsus.

„Mes prisimename praeitį, 
gyvename šiandiena ir svajoja-
me apie ateitį. Ir visai nesvarbu, 
kur gimėme ar augome. Šian-
dien visi esame čia, po Užu-
salių dangumi“, - labai šiltai ir 
prasmingai kalbėjo vakaro ve-
dlys, pedagogas, buvęs ilga-
metis Kauno Julijanavos kata-
likiškos vidurinės mokyklos va-
dovas, dabar aktyvusis Užusa-
lių bendruomenės narys, ne-
nuilstantis ir nepailstantis, su-
gebantis savo žodžiais uždeg-
ti aplinkinius, Viktoras Zuze-
vičius, priminęs, kad po šiuo 
dangaus skliautu labai draugiš-
kai nuo seno gyvena ir sugyve-
na aukštaičiai, žemaičiai, dzū-
kai, sūduviai ir rusakalbiai.

Tai labai gražiai pademons-
travo šio kultūros centro folkloro 
ansamblis, susikūręs Lietuvos 
nepriklausomybės atgavimo 
aušroje, vadovaujamas ilgame-

tės kultūros darbuotojos Vitali-
jos Šatkienės. Labai giliai širdis 
suvirpino tik prieš pora metų tos 
pačios šio centro vadovės Vita-
lijos į ansamblį „Ivuška“ suburtų 
dainingų rusakalbių vietos mo-
terų – Marijos Sivakovos, Zojos 
Paukštienės, Ženės Skromo-
vos, Ninos Michailovos ir Danu-
tės Rimkevičienės - atliekamos 
melodingos rusų liaudies dai-
nos. Daugelis susirinkusių kartu 
su dainininkėmis iš širdies dai-
navo jausmingas dainas gimtą-
ja kalba, nuo sentimentų nejučia 
sudrėkusiomis akimis. O šio an-
samblio dalyvė Marija Sipakova 
dar ir visiems padovanojo pluoš-
telį savo kūrybos. Kaip sakė 
Užusalių kultūros centro vado-
vė V. Šatkienė, ponia Marija, jau 
12 metų dainuojanti folkloro an-
samblyje, yra be galo iniciaty-
vi, kūrybinga, ne tik padėjo įkurti 
moterų ansamblį „Ivuška“, bet ir 
padeda parinkti repertuarą. „Tai 
dešinioji mano ranka“, - „Jona-
vos garsui“ džiaugėsi ansamblio 
įkūrėja.

Džiaugsmo ašaros ne vie-
nam sužibo ir klausantis vieš-
nių - Kauno rusų kultūros cen-
tro vokalinio ansamblio „Ruska-
ja piesnia“ (meno vadovė Nata-
lija Mickevičienė), gyvuojančio 
jau antrą dešimtmetį. Ansam-
blis yra gerai žinomas Lietuvoje 
ir už jos ribų, dažnas įvairių fes-
tivalių, koncertų, įvairių meno 
ir kultūros renginių dalyvis ša-
lyje bei užsienyje. Pasak an-
samblio vadovės T. Vilčinskie-
nės, Kauno rusų kultūros cen-
tras "Mokslas – šviesa" tęsia 
tarpukario metais Kaune veiku-
sios rusų inteligentijos organi-
zacijos veiklą, siekdamas puo-
selėti savo tėvų kalbą ir tradi-
cijas, perduoti jas jaunesnėms 
kartoms ir supažindinti su jomis 

Lietuvos žmones.
„Tai pirmas tokio pobūdžio 

renginys. Džiaugiamės, kad jis 
mums pavyko. Šiuo renginiu 
siekėme skatinti tautinę toleran-
ciją, nors šiame krašte visų tau-
tybių žmonės visada gražiai su-

gyveno, puoselėti rusakalbių 
Lietuvos piliečių kultūrą, prisi-
minti šios tautos papročius ir tra-
dicijas. Džiugu, kad pavyko už-
megzti abipusiai draugiškus ir 
šiltus ryšius su Kauno rusų kul-
tūros centru. Pasibaigus rengi-

niui, iškart kilo daug naujų idė-
jų“, - sakė šio renginio organi-
zatorė, Užusalių kultūros centro 
vadovė V. Šatkienė, 

Tai buvo širdžių kalbėjimo 
šventė: dvasinga, tauri, palie-
kanti brydę atmintyje.

užusaliai: kai kalba širdys, vertėjų nereikia

viešoJi biblioteka
Lapkričio 20 d., penktadie-

nį, 17 val. Jonavos viešosios 
bibliotekos skaitykloje (Žeimių 
g. 9) įvyks pirmosios Kabakų 
mergaitės (Justinos Kabakai-
tės) knygos „Kuždesiai" prista-
tymas. Įėjimas nemokamas.

meno galeriJa „Homo 
ludens“

Šiuo metu eksponuojama 
Martynos Jančaitytės grafikos 
darbų parodos „Nuo...“. Paroda 
veiks iki gruodžio 1 d.

didžioJi salė

Lapkričio 20 d. 18 val. 
asociacijos „Jonavietė“ 
10-mečio labdaros renginys 
„Kai atviros širdys“. Renginio 
metu surinktos lėšos bus skir-
tos Jonavos rajono vaikų glo-
bos namų gabiems vaikams 
paremti. Taip pat Jonavos Ja-
ninos Miščiukaitės meno moky-
klos talentams, ieškant galimy-
bės padėti išvykti į respubliki-
nius ir tarptautinius konkursus. 
Koncertuos Audronė Juozaus-
kaitė (fortepijonas), Liudas Mi-
kalauskas, Kamilė Balabonai-
tė (Prudnikovo auklėtinė), ,,Bo-
nus“ klubo šokėjai, Kauno mu-
zikinio teatro baleto trupė, Ja-
ninos Miščiukaitės vardo meno 

mokyklos gabiausi moksleiviai. 
Auka nuo 2 Eur.

Lapkričio 23 d. 18 val. 
spektaklis - tragikomedija 
„Vėjas topolių viršūnėse“. 
Spektaklio herojai – trys am-
bicingi keistuoliai, trys vyrai iš 
skirtingų sluoksnių, skirtingų in-
teresų ir tikėjimo. Jie nedaug 
ką matę, tarytum niekada ir ne-
buvo jauni. Jie svajoja apie tai, 
kas nebegali įvykti, apie kelio-
nę į kalnus, kur ošia topoliai, 
kur laisvas vėjas... Tai kaip žai-
dimas, kurį jie žaidžia su malo-
numu, azartu ir bendrumo jaus-
mu. Bilieto kaina 6, 8 Eur.

Lapkričio 24 d. 18 val. 
spektaklis „Demokratija" – 
groteskiška istorija apie dau-
giabutyje gyvenančius kaimy-
nus, kuriems įgrysta nuolat 
dingstanti elektra. Kaimynai su-
vokia šios problemos priežas-
tį – elektros instaliacijoje apsi-
gyveno graužikai. Įkūrę namo 
bendriją, kaimynai svarsto, ko-
kiu būdu „padaryti tvarką". Ga-
liausiai, jie nusprendžia, kad 
naikinti reikia ne tik graužikus. 
N-18. Bilieto kaina 5, 7, 8 Eur.

Lapkričio 29 d. 18 val. Vla-
dimiro Prudnikovo ir jo moki-
nių koncertas.

Gruodžio 2 d. Lietuviškas 
miuziklas „Žemės paukščiai“ 
(pagal Petro Cvirkos romaną 
„Meisteris ir sūnūs) su valsty-
biniku dainų ir šokių ansam-
bliu „Lietuva“, daininkais – Liu-
du Mikalausku, Deividu Norvila 
(Deiviu) ir kt. Kaina 7-9 Eur.

mažoJi salė
Lapkričio 25 d. 18 val. Jū-

ratės Miliauskaitės koncer-
tas „Svarbiausi dalykai yra pa-
sakomi paprastai“. Bilieto kaina 
8 Eur.

Lapkričio 28 d. 16 val. gru-
pės „Atika“ koncertas.

kinas
Lapkričio 22 ir 28 d. 15 val. 

„Oi, laivas dingo!” – animaci-
nis filmas apie neregėtų žvėre-
lių-kailianosių nuotykius Nojaus 
laive, besigelbstint nuo pasau-
linio tvano. Vokietija, Belgija, 
įgarsinta lietuviškai.

Lapkričio 22 d. 16.30 val. ir 
25 d. 17.30 val. „Amžinai sti-
lingos“ – filmas iš serijos „Pa-
kviesk senjorą į kiną“, nuotai-
kingas pasakojimas apie sep-
tynių šaunių garbaus amžiaus 
moterų , kurios nedūsauja dėl 
prabėgusios jaunystės, o entu-
ziastingai džiaugiasi kiekviena 
diena, likimus. Lietuva. Bilieto 
kaina senjorams 1.5 Eur.

Bilieto kaina – 2 Eur, gru-
pėms (daugiau kaip 10 žmonių) 
ir neįgaliesiems –1,50 Eur.

Lapkričio 28 d. 16.30 val. 

„Pakeliui“ – drama, pasako-
janti apie kelionę, prikėlusią bu-
vusį populiarų dainininką  iš gy-
venimo dugno. Pagrindiniame 
vaidmenyje – Mantas Jankavi-
čius. Lietuva. N-13.

Bilieto kaina – 2 Eur, gru-
pėms (daugiau kaip 10 žmonių) 
ir neįgaliesiems –1,50 Eur.

kultūros centro foJė
Iki lapkričio 26 d. nuo 12 

iki 18 val. veiks paroda „Links-
mai iliustruoti lagaminai“.

■ ■ ■
Kiekvieną lapkričio mėn. 

sekmadienį 18 val. šokių va-
karai „Kam per 30“. Organizuo-
ja „Jonavos bočiai“.

seniūniJos
Užusalių kultūros centras
Lapkričio 20 d. 17 val. poe-

zijos vakaras ,,Rudens noktiur-
nas“. Dalyvauja poetai iš Jona-
vos, Kauno, Karmėlavos, Užu-
salių. Koncertuos Užusalių KC 
retro ansamblis, dainuojamo-
sios poezijos atlikėjas iš Užu-
salių. 

Bukonių kultūros centras
Lapkričio 20 d. 17 val. tradici-

nė rudens šventė „Rudens krai-
tė“. Dalyvauja Bukonių kultūros 
centro  kapela , Siesikų kultūros 

centro linijinių šokių kolektyvas 
ir muzikantas Paulius.

Kulvos kultūros centras
Lapkričio 20 d. 17.30 val. 

Bendruomenės sambūris „Visi 
drauge“. Liaudiška muzika, dai-
nos, šokiai ir bendravimas prie 
arbatos puodelio.

Upninkų kultūros centras
Lapkričio 21 d. 15 val. šei-

mininkių suėjimas „Mano re-
ceptai“. Pristatomi mėgsta-
miausi įdomūs patiekalai, dali-
namasi receptais, vyks geriau-
sio, etnografinio, saldžiausio ir 
pan. patiekalo rinkimai, koncer-
tuoja KC meno mėgėjų kolekty-
vai, Jonavos neįgaliųjų draugi-
jos humoro grupė „Rykštė“.

Panoterių kultūros centras
Lapkričio 21 d. 15 val. fol-

kloro ansamblio ,,Vosilkėliai“ 
30-ies metų jubiliejaus šven-
tė. Svečiuose - Jonavos kultū-
ros centro vyresniųjų šokių gru-
pė ,,Varūna“.

Visus, norinčius gauti Jo-
navos kultūros centro savaitinį 
naujienlaiškį su renginių reper-
tuaru, kviečiame rašyti laišką el. 
p. adresu: info@jkc.lt su teks-
tu: „Noriu naujienlaiškio“.

Išsamesnė informacija  
www.jkc.lt

Kas? Kur? Kada?

Dainuoja Užusalių kultūros centro rusakalbių moterų ansamblis „Ivuška“

Zigmas Mažeika su žmona Zofija (pirmoje eilėje) ne tik savo krašto kultūros ir meno 
gerbėjai, bet ir aktyvūs puoselėtojai bei dalyviai: šiame renginyje ponas Zigmas 
linksmino armonika, o ponia Zofija porino smagią istoriją žemaitiškai.

Irina Suchadolskienė tik prieš tris die-
nas grįžo iš ligoninės po sunkios ligos, 
o šiandien neatsispyrė pagundai dainuo-
ti solo. Moteris buvo ir ilgametė folkloro 
ansamblio dalyvė

Šventės dalyvius savo apsilankymu pa-
gerbė ir šventikas

kultūros centro renginių lankytoJų dėmesiui!
Dėkojame, kad lankotės Kultūros centre vykstančiuose renginiuose ir maloniai prašome gerb-

ti save, savo kaimynus žiūrovus ir visus svečius – t.y. artistus bei kitus atlikėjus, esančius scenoje 
– etiketas bei žiūrovų aptarnavimo taisyklės į salę draudžia eiti su lauko drabužiais. 

Maloniai kviečiame prieš kiekvieną renginį apsilankyti rūbinėje. 
Gerbkime save ir kartu esančius, ženkime tą mažą žingsnelį civilizuoto ir kultūringo elgesio 

link.
Iki naujų susitikimų!

Jonavos kultūros centro administracija 
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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

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

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

mob. 8 617 46151

perka

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601 
17935, (8-349) 50005

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

    

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

žieminės padangos jau prekyboje!

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS, 
METALINIŲ TVIRTINIMAS.
SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ 
PAMINKLŲ, TVORELIŲ 
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.
TEL. 8- 686 17897

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

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

Tel. 8 672 34241

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

Prezidento g. 3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsi-
rinkti:
• įrankių (kompresoriai, drėlės, 
akumuliatoriniai suktukai, me-
dienos apdirbimo staklės ir t.t.)
• įvairi virtuvės buitinė įranga.
• Patalynė, lovatiesės.
„Gjensidige“ DRAUDIMO PA-
SLAUGOS

Tel. 8-677 15145

MALKOS
Tel. 8 635 54215

MENINIS LYGINIMAS
Automobilių kėbulo įlenkimų ir duobučių 
lyginimas be dažymo.
Bamperių ir kitų plastikinių detalių 
virinimas ir remontas 
Garažų bendrija „Viltis“ Nr.94, Jonava
Tel. 8 690 12929

RESTAURUOJA VONIAS
Daugiau inf. tel.: 8-617 13178, 8-673 56679

PARDUOTUVĖ-KOMISAS
Prezidento g. 3 (senas „buiti-
nis“, II aukštas)
■ Priimamos prekės iš gyven-
tojų (geros išvaizdos).
■ Prekiaujame proginiais dra-
bužiais ir kitomis naujomis 
prekėmis.
Darbo laikas: I – V 9.30 – 
17 val., VI - 9.30 – 13 val.

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),  
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

NEKILNOJAMASIS TURTAS JONAVOJE
Informacija darbo dienomis tel. 8- 655 54404

NAMAI ■ BUTAI ■ SKLYPAI ■ SODAI 

STILINGI MOTERIŠKI 
DRABUŽIAI

(Dažnai vykdomi 
išpardavimai iki 70 %)

Satinas,
Medvilnė,
Bambukas.
Gausus spalvų ir 
dydžių asortimentas.
Kokybiški audiniai, 
itin žemos kainos.
J. Ralio g.5/Kauno g.2
Darbo laikas I-V 10-18 val.
       Stilinga apranga

3D 
PATALYNĖ 


