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TIRAŽAS

MERĄ RINKSIME BALANDŽIO 23-IĄJĄ,  
IKI TOL VADOVAUS LAIKINASIS

Tiesiogiai išrinktam merui Mindaugui Sinkevičiui tapus LR ūkio 
ministru neeiliniame rajono savivaldybės tarybos posėdyje laikino-
jo mero pareigas patikėta eiti buvusiam rajono mero pavaduoto-
jui Eugenijui Sabučiui. Laikinasis meras vadovaus Jonavos rajono 
savivaldybei iki kol įvyks nauji tiesioginiai mero rinkimai – balandžio 
23-iosios. 

Jeigu per pirmąjį, balandžio 23 d., balsavimą meras nebus išrink-
tas, gegužės 7 d. bus rengiamas pakartotinis balsavimas.

Ne vėliau kaip iki gegužės 14 d. Vyriausioji rinkimų komisija turės 
patvirtinti galutinius rinkimų rezultatus. Po to tiesiogiai išrinktas meras 
prisieks savivaldybės tarybos posėdyje ir pradės vykdyti pareigas.

JONAVOS JAUNIMO MOKYKLOS DIREKTORIUS  
APGYNĖ DAKTARO DISERTACIJĄ

2016 m. gruodžio 14 d. Jonavos jaunimo mokyklos direktorius 
Rolandas Bulotas Vytauto Didžiojo universitete apgynė Socialinių 
mokslų daktaro disertaciją „Mokinių sąmoningumo jų teisių ir parei-
gų atžvilgiu ugdymas taikant dialogo ir reflektavimo principus jauni-
mo mokykloje“.

Disertacinis tyrimas atskleidė kokiais būdais jaunimo mokyklo-
je besimokantys mokiniai turėtų būti ugdomi, kad įsisąmonintų savo 
teises ir tinkamai vykdytų pareigas. Nustatyta, kad jaunimo mokyklų 
mokinių sąmoningumą veiksmingai padeda ugdyti dialogo ir reflekta-
vimo metodais paremtos įvairios ugdymo strategijos: diskusijos aktu-
aliomis temomis, probleminių įvykių aptarimas, filmų peržiūros, vaidy-
biniai žaidimai ir jų aptarimas, bendrų veiklų planavimas, atviras per-
sonalizuotas dialogas.

JAU TURIME ŠVEICARIJOS SENIŪNIJĄ
VĮ Registrų centro Adresų registro departamentas 2016 m. gruo-

džio 7 d., vadovaudamasis Jonavos rajono savivaldybės tarybos 
sprendimu, Lietuvos Respublikos adresų registre patvirtino seniūnijų 
ribas ir pakeitė Dumsių seniūnijos pavadinimą į Šveicarijos seniūniją.
INFORMACIJA APIE MIGRACIJOS TARNYBŲ PASLAUGAS – 

8 670 60000
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato Migracijos sky-

rius informuoja, jog nuo 2016 metų gruodžio 5 d. konsultacijos gy-
ventojams ir visa informacija apie migracijos tarnybų teikiamas pas-
laugas (apie pasus, tapatybės korteles) yra teikiama bendruoju tele-
fonu – 8 700 60000.

Sausio 6-ąją, per Tris ka-
ralius, Jonavos kultūros cen-
tre vyko respublikinės kon-
kursinės liaudies meno par-
odos „Aukso vainikas“ lau-
reatų paskelbimo ir vainika-
vimo iškilmės. Tradicinė, jau 
dvyliktoji, respublikinė liau-
dies meno paroda pirmą kar-
tą buvo surengta Jonavoje. 
Pasipuošti garbingiausiu Lie-
tuvos tautodailės apdovano-
jimu – aukso vainiku – sie-
kė net 29 geriausi Lietuvos 
senųjų amatų tradicijas tę-
siantys kūrėjai, kurių po pen-
kis nepakartojamus meni-
ne ir paveldo prasme kūrybi-
nius darbus kiekvienas galė-
jome pamatyti nuo gruodžio 
23-iosios iki sausio 6-osios 
apsilankęs Meno galerijoje, 
Jonavoje. Kasmet šiose paro-
dose dalyvauja per 500 tauto-
dailininkų. Parodos rengėjas 
– Lietuvos nacionalinis kultū-
ros centras.

Aldona Skaisgirytė

Vienas pagrindinių šio kon-
kurso tikslų – palaikyti gyvybin-
gas ir gaivinti nykstančias tradi-
cines liaudies dailės šakas, at-
skleisti ir pagerbti talentingiau-
sius meistrus, tęsiančius vieti-
nių senųjų amatų tradicijas.

Konkurse „Aukso vainikas“ 
varžomasi dėl geriausio metų 
meistro vardo vaizdinės (skulp-
tūra, tapyba, grafika, karpiniai 
ir pan.) ir taikomosios (teks-
tilė, tautiniai kostiumai, kera-
mika, taikomieji medžio dirbi-
niai, kalvystės, juvelyriškos dir-
biniai ir pan.) dailės kategorijo-
je ir kryždarbystėje (kryžiai, sto-
gastulpiai, koplytstulpiai, koply-
tėlės bei kiti tradicinės formos 
paminklai).

Konkursas vyksta trimis eta-
pais: savivaldybėse, regionuo-
se, o trečiasis - nacionalinė par-
oda rengiama vienoje iš savi-
valdybių, kur jau pristatomi ge-
riausi iš geriausių darbai. 

„Pamatėme aukšto lygio 
šiuolaikišką tautodailę, kurio-
je nėra kažkokios imitacijos. Tai 
nėra komerciniai pavyzdžiai, 
nenuslystama į paviršutiniš-
kumą, į madas, o tiesiog sten-
giamasi išlaikyti, kas yra savi-
ta, būdinga  Lietuvos tautodailei 
ir kartu palikti kažką savo, kad 
matytume, jog tai šių dienų kū-
rinys“, – parodą Jonavoje reziu-
mavo vertinimo komisijos pirmi-
ninkė, dr. Lijana Natalevičienė. 

Po šventės vykusioje spau-
dos konferencijoje Lietuvos na-
cionalinio kultūros centro Tauto-
dailės poskyrio vadovė Teresė 
Jurkuvienė nešykštėjo pagyrų 
Jonavos kultūros centro laikina-
jam direktoriui ir tiems darbuo-
tojams, kurie prisidėjo prie par-

odos surengimo.
„Mes nepaprastai patenkinti 

tuo, kaip Jonavos kultūros cen-
tras priėmė šį konkursą, kaip 
surengė respublikinę parodą. 
Noriu pasakyti, kad, ko gero, ti-
krai per 12 metų nė su vienais 
mums nebuvo taip lengva dirb-
ti kaip su jonaviečiais – vis-
ką moka, nujaučia, padarė be 
mūsų, vilniečių, talkos ir pata-
rimų. Vyko viskas sklandžiai ir 
gražiai.

Tikimės, kad ateityje ben-
dradarbiausime ir jūsų pagal-
bos prašysime dar ne kartą“, – 
sakė viena iš parodos kūrybi-
nės grupės narių, viešnia iš Vil-
niaus T. Jurkuvienė.

Be to, respublikinės kon-
kursinės liaudies meno paro-
dos rengėja pastebėjo, kad Jo-
nava turi daug pliusų. Vienas jų 
– mūsų miestas dėkingoje geo-

grafinėje padėtyje. Jonavą pa-
togu pasiekti iš bet kurio Lietu-
vos kampelio. „Jonava turi vie-
ną iš geriausių ekspozicijų sa-
lių Lietuvoje. Tai labai svarbus 
dalykas, nes daugelyje regio-
nų nieko panašaus nėra, susi-
duriame su rimta problema – 
parodos parengiamos simboliš-
kai ir atmestinai, kadangi neturi 
tam skirtų erdvių, patalpos nu-
skurdę ir nepritaikytos ekspo-
nuoti meno kūrinius, ypač erdvi-
nius. Jonavos kultūros centras 
turi niekuo nesiskiriančią nuo 
Vilniaus dailės ekspozicijų salių 
meno galeriją, kurioje labai pro-
fesionaliai išdėstė visus paro-
dos eksponatus, atskleidė ir iš-
ryškino pagrindines jų meninės 
išraiškos savybes bei vertybes“, 
- sakė Lietuvos nacionalinio kul-
tūros centro Tautodailės posky-
rio vadovė T. Jurkuvienė. 

Jonavoje karūnuoti Lietuvos  
tautodailės karaliai

UA B  „V IKS ER V I S A S “  au t o s er v i s a s

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

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

Tel. 8 699 34 063

 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas (CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t).
 Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas (CR  Commonrail sistemos).
 Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).

 Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).
 Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos, transmisijos, vairavimo mechanizmo).

Naujiena!  Automobilių salono valymas.

Jonavoje vykusios dvyliktosios respublikinės liaudies meno parodos nugalėto-
jais tapo ir juvelyrės Mildos Gutauskienės sukurtais aukso vainikais buvo ka-
rūnuoti po vieną vaizduojamosios, taikomosios dailės ir kryždirbystės atstovą: 
skulptorius Saulius Lampickas (pirmas iš kairės) iš Alytaus už šventųjų skulptū-
rėlių iš medžio kolekciją, chorvedė, etnografė, audėja Rimutė Vitaitė iš Zarasų už 
aukštaičių moterų tautinių kostiumų kolekciją ir kryždirbys Raimundas Blažaitis 
iš Alvito (Vilkaviškio r.) už įspūdingus medinius kryžius.
Antrą ir trečią vietą vaizduojamosios dailės kategorijoje pelnė Rimantas Zinke-
vičius iš Juodausių kaimo (Ukmergės r.) už skulptūrų ciklą, skirtą Laptevų jūros 
tremtiniams atminti, ir medžio drožėjas Vytas Jaugėla iš Gintališkių (Plungės r.), 
sukūręs meninių skulptūrėlių kolekciją. Taikomosios dailės grupėje antroji vieta 
už dailių raštuotų lovatiesių kolekciją skirta Adelei Tumėnienei iš Zarasų, trečioji 
– Linai Živatkauskaitei-Žaliauskienei iš Lazdijų rajono už išraiškingus šiaudinius 
sodus. Kryždirbystės srityje antroji vieta teko žemaičiui mažeikiškiui Antanui Vis-
kantui, trečioji – Vytautui Jackūnui iš  Pasvalio. Antrųjų ir trečiųjų vietų laimėto-
jams įteikti simboliniai mažieji vainikėliai ir diplomai. 
Dalyvius ir žiūrovus sveikino Lietuvos kultūros ministerijos atstovė Irena Kezie-
nė, Lietuvos nacionalinio kultūros centro direktoriaus pavaduotoja Vida Šatkaus-
kienė, Lietuvos tautodailininkų sąjungos pirmininkas Jonas Rudzinskas, Jona-
vos rajono savivaldybės laikinasis meras Eugenijus Sabutis.
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Daugiau nei 300 žmonių UAB „Jonavos pa-
slaugos“ kolektyvas, vadovaujamas direktoriaus 
Edmundo Muloko, Kultūros centre iškilmingai pa-
gerbė ir apdovanojo geriausiuosius 2016 metų 
darbuotojus.

Šeši bendrovės darbuotojai, geriausi iš geriausių, 
pelnė „Metų darbuotojo“ titulą – jiems įteikti nomina-
ciją liudijantys ženklai ir raštai. Iš kairės: stalius Sau-
lius Mockaitis, valytoja Birutė Choliavskaja, Teisės 
ir bendrųjų reikalų skyriaus vedėja Evelina Šimans-
kienė, kasininkė Dalia Jankauskienė, direktoriaus 
pavaduotojas komunaliniam ūkiui Ričardas Laboga. 
Nuotraukoje nėra „Metų darbuotoja“ tituluotos valyto-
jos Irenos Jastrumskienės. Kaip sakė direktorius, 
ponia Irena labai kuklus žmogus, turbūt nedrįso ateiti.

Nominacijas ir gėles geriausiems darbuotojams 
įteikė UAB „Jonavos paslaugos direktorius Edmun-
das Mulokas, direktoriaus pavaduotojas daugiabučių 
administravimui Bronislovas Liutkus ir vyriausioji bu-
halterė Giedrutė Jogminienė.

Padėka už padedamą kurti bendrovės įvaizdį pa-
gerbtas informacinių technologijų specialistas, UAB 
„Reception“ vadovas Marius Gudavičius.

Pagerbti bendrovės „Jonavos paslaugos“ geriausieji

Giedrė Gorienė
„Karštas komentaras“

Kaip parodė prieš pat Nau-
juosius paskelbti sociologiniai 
tyrimai, medaus mėnuo naujie-
siems Lietuvos „gelbėtojams“ 
vis dar tęsiasi. Jeigu rinkimai į 
Seimą vyktų dabar, už žaliuo-
sius „valstiečius“ balsuotų net 
10 proc. daugiau rinkėjų, negu, 
kad balsavo per rinkimus pra-
ėjusių metų spalį. Na, o nau-
jasis premjeras, jeigu tikėtume 
reitingais, apskritai populiariau-
sias žmogus Lietuvoje (ir kodėl 
man ta situacija primena nepri-
klausomybės pradžią – perne-
lyg burbuliškai išsipūtusius (iš-
pūstus) Egidijaus Bičkausko 
reitingus?).

Tokia reitingų augimo ten-
dencija, kaip matosi iš dvie-
jų vadinamųjų „tradicinių“ par-
tijų reakcijų, sukėlė tikrą pani-
kos tų partijų viduje: tiek TS-
LKD, tiek LSDP supranta, kad 
jeigu „valstiečiams“ pavyks įgy-
vendinti bent dalį priešrinkimi-
nių pažadų, viskas – abi vadi-
namosios „tradicinės“ partijos ir 
per savivaldybių rinkimus, ir per 
Europos parlamento rinkimus, 
ir per Lietuvos prezidento rin-
kimus atsidurs politiniame užri-
byje. Todėl tiek konservatoriai, 
tiek socialdemokratai „verda“ 
savo vidinėse partinėse sultyse 
ir galvoja, kaip čia tą politinę si-
tuaciją ištaisyti. Socialdemokra-
tai rinks naują partijos pirminin-
ką gegužės mėnesį (manoma, 
kad partijos vedle taps europar-
lamentarė Vilija Blinkevičiūtė), 
tuo tarpu konservatoriai jau va-
sarį greičiausiai perrinks parti-
jos pirmininku Gabrielių Lands-
bergį, nors jam konkurenciją 
partijos pirmininko sudarys Sei-
mo nariai Mykolas Majauskas 
ir Paulius Saudargas (krikščio-
niškasis sparnas). (Naujausio-
mis žiniomis, partijos vedlio rin-
kimuose žada dalyvauti dar ir 
Žygimantas Pavilionis ir Agnė 
Bilotaitė – red.).

Na, iš tiesų tiek socialdemo-
kratų, tiek konservatorių greto-
se jaučiamas pasimetimas, ka-
dangi abi partijos prarado vei-
dą, nutolo nuo savo tapatybės. 
Tuo puikiai pasinaudojo žalie-

ji „valstiečiai“, sugėrę iš vie-
nos partijos socialinį teisingu-
mą, o iš kitos – tradicinės šei-
mos, lietuvybės ir krikščionišką-
sias vertybes. Ir todėl pralaimė-
jimą patyrusioms „tradicinėms“ 
partijoms atgauti savo veidą, 
atsigauti iš tiesų bus sunku. Jei 
Ramūnas Karbauskis su savo 
„valstiečiais“ nepridarys per di-
delių klaidų – tokia misija be-
veik neįmanoma.

Kadangi dar nepraėjo ir 100 
dienų nuo Vyriausybės darbo 
pradžios, sunku ką nors ir pa-
sakyti apie naujosios valdžios 
darbą. Kaip sakoma, tegul pir-
miau „įsivažiuoja“. Tačiau pir-
mas įspūdis, sudarant Vyriau-
sybę, prisipažinsiu – nuvylė. 
Taip, ministrų kandidatūras su 
Prezidente premjeras derino, 
taigi pirmuosius ministerijų as-
menis turime lyg ir „naujus vei-
dus“, „kitokį vaizdą“. Tačiau mi-
nistras, pasirodo, - tik priedan-
ga: mat partijos „susistatė“ to-
kius viceministrus, kokių reikia.

Štai, pvz., buvo pranešta, 
kad socialdemokratų deleguo-
ta į teisingumo ministres Mil-
da Vainiutė kandidatus į vice-
ministrus pasirinko iš buvusios 
ministro Juozo Bernatonio ko-
mandos. Vienas jų – Kalėjimų 
departamentą kuravęs buvęs 
viceministras Paulius Griciū-
nas, kitas – Kalėjimų departa-
mento direktoriaus pavaduoto-
jas Donatas Matuiza.

Ką tai rodo? Kad J. Bernato-
nio patarėjas „nepraėjo“ į teisin-
gumo ministrus, tai socialdemo-
kratai dėl priedangos „pasista-
tė“ ministre M. Vainiutę, tačiau 
ji, galima spėti, nebus tikrasis 
ministerijos vadovas – šiai mi-
nisterijai vadovaus socdemų 
kadrai. Apie kokias permainas, 
sakykite, galima kalbėti šioje 
ministerijoje, apie kokį atsakin-
gą ir skaidrų požiūrį, jei karjeros 
laiptais kildinami tie, kurie nė 
per patrankos šūvį neturėtų būti 
prileidžiami prie aukštų postų? 
Aš turiu omenyje asmenis, su-
sijusius su vadovaujančiu dar-
bu Kalėjimų departamente ar tą 
Kalėjimų departamentą kuravu-
sius prie J. Bernatonio.

„Karštas komentaras“ dar 
prieš mėnesį rašė apie neskai-
drų milijoninį statybų konkur-
są Kalėjimų departamente. Net 
Apeliacinis teismas priėmė dvi 
nutartis – antra atskiroji, ir in-
formavo Viešųjų pirkimų tarny-
bą apie Viešųjų pirkimų įstaty-
mo pažeidimus Kalėjimų de-

partamento surengtame staty-
bų konkurse. Ir po viso to – ką 
mes matome? Socialdemokra-
tai „buldozeriu“ stumia (tiksliau, 
supratingoji teisingumo minis-
trė renkasi) į aukštus postus mi-
nisterijoje tuos, kurie, reikia su-
prasti, teisingai supranta, kas 
turi laimėti milijoninius staty-
bos konkursus Kalėjimų depar-
tamente?

Mano nuomone, po tokio 
neskaidraus statybų konkur-
so Kalėjimų departamente prie 
Teisingumo ministerijos atsa-
kingų postų neturi būti prileis-
tas nė vienas socialdemokratų 
žmogus. O tai, kad „valstiečiai“ 
nesikiša į ministerijų vadovybės 
formavimą („socialdemokratų 
kiaulės, socialdemokratų pu-
pos“) rodo, švelniai tariant, di-
džiųjų koalicijos brolių neatsa-
kingą požiūrį į mažuosius koali-
cijos brolius – neva „nors ir vel-
nias, tačiau savas, tegu jie savo 
teritorijoje daro ką nori“.

Pala, pala, o kur tuomet din-
go skaidrumas, viešumas, at-
sakingumas? Korupcijos ausų, 
deja, po jokiais tautiniais rūbais 
nepaslėpsi.

Ir apskritai, stebint naują-
ją valdžią, apima nelabai gera 
nuojauta: vyksta didžiuliai in-
formaciniai mūšiai dėl detalių, 
dėl smulkmenų, tačiau pokyčių 
iš esmės nenusimato. Nenoriu 
būti bloga pranaše, tačiau ma-
nau, kad priešrinkiminės kalbos 
apie lietuviško banko įsteigimą 
„Lietuvos pašte“ tik liks kalbo-
mis, nors, tikrai žinau, verslas 
yra labai suinteresuotas, kad 
Lietuvoje atsirastų lietuviškas 
bankas.

Šiandien drąsiai galėčiau 
lažintis, kad R. Karbauskis su 
savo „valstiečiais“ nepažabos 
nei privačių pensijų fondų, nei 
įsteigs lietuvišką banką (kurio 
įstatymo projektas dulka Seimo 
Biudžeto ir finansų komitete dar 
nuo praėjusios Seimo kadenci-
jos). Kodėl? Nes privatūs pen-
sijų fondai yra prie skandinaviš-
kų bankų. Gerai, sakysite, o prie 
ko čia R. Karbauskis? Atsaky-
siu: niekas nėra taip pažeidžia-
mas ir priklausomas, kaip turin-
tis paskolą. O dar prieš Seimo 
rinkimus, liepos 29 d., akylesnis 
galėjo atkreipti dėmesį į R. Kar-
bauskiui priklausančio „Agro-
koncerno“ išplatintą praneši-
mą spaudai: kad du skandina-
viški bankai „Agrokoncerno grū-

„Socialdemokratų kiaulės, 
socialdemokratų pupos“

Edmundas Gedvila
Jonavos r. savivaldybės 
kultūros centro laikinasis 
direktorius

Baigėsi 2016 metai. Kaip ir vi-
sada, vieniems jie buvo sėkmin-
gi, kitiems – nelabai, treti vienu 
metu negailestingai taršė blogą 
laikmetį, prastą darbą, niekam ti-
kusius bendradarbius. Jeigu rim-
tai kalbėti, tai prastų ar „neįkan-
damų“ darbų tikrai nėra, reikia tik 
turėti vienintelį norą dirbti ir ma-
žiau filosofuoti.

Tiesa, kad darbe jaustumeisi 
komfortiškai, kiekvienas kolekty-
vo narys turi užimti pareigas pa-
gal savo sugebėjimus ir talentą. 
Manau, ko labiausiai ir trūksta 
šiuolaikinėje Lietuvoje. Nenorin-
tys nuoširdžiai atlikti savo darbo 
bet kuriam kolektyvui yra akmuo 
po kaklu, nes už jį turi dirbti kiti 
arba kolektyvo darbas būna iš-
derintas; arba jį išderina nepa-
siruošęs ar neparuoštas vado-
vas. Kaip laikinai einantis Kultū-
ros centro direktoriaus pareigas 
įsitikinęs, kad privalau pateik-
ti bent dalinę ataskaitą jonavie-
čiams už 2016 metus, nes nau-
dojome biudžeto lėšas ir suteiktą 
paramą rėmėjų, kuriems dar kar-
tą tariu ačiū.

2016-ieji Kultūros centre – tai 
buvo gausiai pavykusių ir atski-
rais atvejais nelabai pavykusių 
pasirodymų metai. Nors ir vertini-
mų bei reikalavimų kartelę bene 
pirmą kartą taip buvome išsikė-
lę aukštai. Kultūros centro ren-
giniams buvo labai aktyviai iš-
naudotos Joninių slėnio galimy-
bės, surengti gyventojams ma-
siniai renginiai – koncertai, festi-
valiai, šventės. Aktyviai buvo iš-
naudota ir Kultūros centro didžio-
ji bei mažoji salės, meno galerija. 
Vyko koncertai kaimo seniūnijo-

se, bendruomenių namuose, iš-
vykose, kur mes neblogai pasi-
rodėme. Savo veiklą išplėtėme 
vykdami į kitus rajonus, užsienio 
šalis.

Nemenkas darbas buvo at-
liktas sprendžiant kadrų klausi-
mus. Buvo atleisti įvairūs, nie-
ko nesugebantys, vadybinin-
kai ir vietoje jų priimti meno va-
dovai. Tokio pobūdžio reforma 
vyko ir Kultūros centro filialuose 
(seniūnijose). Tiesa, šioje sfero-
je dar liko šiek tiek darbo ir pa-
čiam centre ir jo filialuose. Nau-
jai sukurti kolektyvai jau gana ak-
tyviai koncertuoja. Šioje sferoje 
galimybės yra neribotos, nes at-
eina vis nauji žmonės, norintys 
ir galintys dirbti meno vadovais, 
režisieriais. Mitas, kurį man kūrė 
tik įsidarbinus, kad nėra norinčių 
ir galinčių, galutinai žlugo prakti-
koje, nes kai kurių Kultūros cen-
tro atsakingų darbuotojų galvo-
se kirbėjo mintis, matyt, greičiau 
ne kaip organizuoti darbą, o kaip 
padaryti biznį šios institucijos pa-
talpose ir ne tik.

Ypatingai norėčiau išskirti 
kaip aukštos klasės atlikėjus Kul-
tūros centro mišrųjį chorą „Že-
myna“, moterų chorą „Guoba“, 
folkloro ansamblį „Laduta“, voka-
linį ansamblį „Presto“, vaikų po-
pchorą „Šuldu buldu“, šiuolaiki-
nio šokio grupę „Contempo“, vy-
resniųjų liaudiškų šokių grupę 
„Varūna“, vaikų folkloro ansamblį 
„Ramtatukai“.

Naujai sukurti kolektyvai: vie-
ni jau spėjo pasirodyti ir laimė-
ti konkursuose prizines vietas, 
kaip pavyzdžiui, „Contempo“, va-
dovė Vilma Širkaitė, kiti graibs-
tomi įvairių respublikinių Kultū-
ros centrų bei kolektyvų vadovų, 
norinčių, kad pagrotų arba pa-
dainuotų, tai instrumentinė gru-
pė „Rapsodija“, vadovaujama 
Edvardo Ratauto, džiazo studi-
ja „Jazzstudio“, vadovaujama 
Aleksandro Dunio, Kamilės Ba-
labonaitės vokalinė grupė, tiesa, 
ji dar tik ruošia dainininkus, kon-
certuoja daugiau pati kaip solis-
tė; liaudiška kapela „Jonė“, vado-
vas Romas Petkevičius, mados 
– šokio studija „Kedavra“, vado-
vas Česlovas Časas, pantomi-
mos teatro trupė, vadovas Virgili-
jus Bortkevičius.

Didžiulį šuolį padarė Juško-
nių kultūros centro kolektyvai. 
Tai vienas geriausių pavyzdžių, 
kad bet kur dirbantys meno va-
dovai turi būti ne tik specialistai, 
bet ir entuziastai (Juškonių kul-
tūros centro filialo vadovė Rima 

Ar viskas padaryta?

Nukelta į 7 psl.Nukelta į 5 psl.
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Prasidėjus naujiesiems tei-
raujamės Vilijos Blinkevičiū-
tės apie svarbiausius praėju-
siųjų metų Europos Parlamen-
to darbus.

Rimantas Kazlauskas

- Kuo ypatingi buvo 2016-
ieji Europos Parlamentui?

- Tai buvo darbingi ir rezul-
tatyvūs metai. Priėmėme dau-
giau nei 450 rezoliucijų, kuriose 
pateikėme rekomendacijas dėl 
įvairių ES problemų sprendimo, 
taip pat patvirtinome ir svarbius 
ES teisės aktus, kuriuos turės 
įgyvendinti visos valstybės na-
rės. Žinoma, mūsų darbotvar-
kę formavo ir Jungtinės Kara-
lystės referendumas dėl išstoji-
mo iš ES. Svarstėme šio spren-
dimo priežastis ir pasekmes bei 
ES ateities perspektyvas. Aki-
vaizdu, kad norint sustiprinti pi-
liečių pasitikėjimą europine šei-
ma, būtina daugiau dėmesio ir 
pastangų skirti jų saugumui, už-
imtumui, gyvenimo kokybei, so-
cialinei apsaugai ir kitoms ak-
tualioms sritims. Žmonės turi 
konkrečiai pajusti šalies narys-
tės ES naudą. Apie tai ne kar-
tą diskutavome Europos Parla-
mente.

- Paminėkite svarbesnius 
Europos Parlamento spren-
dimus

- Tokių sprendimų buvo ne-
mažai, paminėsiu tik keletą. 
Daug dėmesio skyrėme saugu-
mo klausimams. Pritarėme ES 
išorės sienų ir pakrančių ap-
saugos tarnybos įsteigimui, Eu-
ropos policijos biuro sustiprini-
mui, Europos gynybos sąjun-
gos įkūrimui, priemonėms sti-
printi kibernetinį saugumą. Pa-

raginome valstybes nares di-
dinti savo išlaidas gynybai. Pa-
reikalavome, kad Baltarusija 
užtikrintų statomos Astravo AE 
saugumą. Patvirtinome aukš-
tesnius oro ir dirvožemio tar-
šos bei maisto saugos reikala-
vimus, pritarėme priemonėms 
riboti didžiųjų prekybos cen-
trų galias, stiprinti kovą su mo-
kesčių vengimu, gerinti „Eras-
mus+“ programos veiksmingu-
mą, skatinti vaisių, daržovių ir 
pieno vartojimą mokyklose.  

- Ar pakankamai dėmesio 
Europos Parlamentas skyrė 
užimtumo ir socialinėms pro-
blemoms?

- Šiai svarbiai sričiai skyrė-
me daug dėmesio. Priėmėme 
rezoliucijas dėl užimtumo didi-
nimo, jaunimo nedarbo, nele-
galaus darbo prevencijos, ko-
vos su skurdu ir socialine at-
skirtimi, smurto prieš moteris 
mažinimo, neįgaliųjų teisių ap-
saugos, gestų kalbos pripažini-
mo bei kitų socialinių aktualijų. 
Pritarėme naujoms taisyklėms, 
kurios padidins ministerijų, ligo-
ninių, teismų ar kitų viešųjų įs-
taigų interneto svetainių ir mo-

biliųjų programų prieinamumą 
neįgaliesiems bei vyresnio am-
žiaus žmonėms. 

Buvo priimta ir mano reng-
ta rezoliucija dėl profesinio ir 
asmeninio gyvenimo pusiaus-
vyrai palankių darbo rinkos są-
lygų kūrimo. Joje siūloma pa-
rengti ES teisės aktus, kurie už-
tikrintų didesnes garantijas mo-
tinystės, tėvystės ir vaikų prie-
žiūros atostogoms, geresnę 
motinų teisių apsaugą, įteisintų 
apmokamas atostogas tėvams 
bei senyvų, sergančių ar neįga-
lių šeimos narių priežiūrai. 

Gruodžio mėnesį Užimtu-
mo ir socialinių reikalų komite-
te pritarėme svarbioms priemo-
nėms, kurios padėtų užtikrin-
ti aukštesnius socialinius stan-
dartus, kokybiškas darbo sąly-
gas, patikimą socialinę apsau-
gą ir lygias galimybes visiems. 
Neabejoju, kad tai bus tinka-
mas atsakas į žmonių geres-
nio gyvenimo lūkesčius bei su-
stiprins pasitikėjimą mūsų euro-
pine šeima. Svarbu, kad ir Lie-
tuvos politikai įsiklausytų į šias 
rekomendacijas ir priimtų žmo-
nėms svarbius sprendimus.

Užs. Nr. EP-10

V. Blinkevičiūtė: rezultatyvūs Europos 
Parlamento darbo metai

Gruodžio mėnesį „Vytu-
riukų“ grupės vaikai dalyva-
vo įvairiuose respublikiniuo-
se konkursuose, kur vaikų 
darbas ir pastangos neliko 
nepastebėtos. Džiaugiamės 
ir didžiuojamės savo ugdyti-
niais. Rezultatai buvo neįtikė-
tini. Laimėta net 4 respubliki-
niuose konkursuose.

RESPUBLIKINIAME 
PIEŠINIŲ KONKURSE ,,TAI 
KĄ MAN REIŠKIA TAIKA?" 
– NET ŠEŠI MŪSŲ GRUPĖS 

VAIKAI - LAIMĖTOJAI
2016 m. lapkričio 12-20 die-

nomis Lietuvoje ir visoje Eu-
ropoje vyko Globaliojo švieti-
mo savaitė. Pasirinkta savaitės 
tema „Veikiame išvien už taikų 
pasaulį.

Lietuvos švietimo ir moks-
lo ministerija kartu su Lietuvos 
vaikų ir jaunimo centru kvietė 
moksleivius, darželinukus, ne-
formaliojo ugdymo veiklas lan-
kančius vaikus ir jaunuolius 
kartu su pedagogais organizuo-
ti savo iniciatyvas, atskleidžian-
čias taikos supratimą, svarbą, 
jos išsaugojimo būdus bei daly-
vauti Globaliojo švietimo savai-
tės renginiuose, konkursuose. 

„Vyturiukų“ grupės vaikai 
dalyvavo šioje iniciatyvoje ir 
piešinių konkurse ,,Tai ką man 
reiškia taika?". Organizatoriai 
kvietė 3-18 m. amžiaus vaikus 
ir jaunuolius  nupiešti ar kito-
mis meninės raiškos priemonė-
mis perteikti, su kuo jiems aso-
cijuojasi žodis „taika“. Sudary-
ta komisija, įvertinusi visus pie-
šinius, išrinko konkurso laimė-
tojus, kurie  apdovanoti diplo-
mais ir atminimo dovanėlėmis. 
Iš 9 laimėtojų - net 6 mūsų „Vy-
turiukų“ grupės vaikai. Tai Ga-
bija Repečkaitė, Rūta Pupiny-
tė, Justė Baranauskaitė, Sko-
mantas Kairys, Rusnė Ilčiu-
kaitė ir Samanta Petrauskaitė 

(paruošė pedagogė Dijana Bo-
risovienė).

RESPUBLIKINIAME VAIKŲ 
IR MOKSLEIVIŲ PIEŠINIŲ 

KONKURSE „APŠERKŠNIJĘ 
MŪSŲ ŽIEMOS“ NET TRYS 

LAUREATĖS IŠ MŪSŲ 
DARŽELIO

Vilniuje menų studija „Links-
mos spalvos“, bendradarbiau-
dama su MSCB vaikų bibliote-
ka „Saulutė“, organizavo ketvir-
tąjį respublikinį vaikų ir mokslei-
vių piešinių konkursą „Apšerkš-
niję mūsų žiemos“. Vaikų dar-
bus vertino net 8 komisijos na-
riai-dailininkai. 

Džiaugiamės ir didžiuoja-
mės, kad konkurse mūsų ug-
dytinės Rūta Pupinytė ir Jus-
tė Baranauskaitė (paruošė pe-

dagogė D. Borisovienė) tapo 
laureatėmis. Prie jų prisijungė 
ir Liepa Marija Gezevičiūtė 
(paruošė pedagogė Milita Čel-
konienė, „Aitvarų“ grupė). Vi-
sos 3 mergaitės tapo laureatė-
mis ir pelnė nominacijas už kū-
rybiškumą. Šių mergaičių pieši-
niai kartu su kitų laureatų dar-
bais eksponuojami net 3 respu-
blikinėse parodose. 

SĖKMĖ RESPUBLIKINIAME 
PIEŠINIŲ KONKURSE 
„NUPIEŠK SVAJONIŲ 

DOVANĄ“

Samantos Petrauskaitės 
(paruošė pedagogė D. Boriso-
vienė) piešinys respublikinia-
me piešinių konkurse „Nupiešk 
svajonių dovaną“, kurį organi-
zavo žurnalas „Tavo vaikas“, 
buvo pripažintas kūrybiškiausiu 

ir mergaitė tapo viena iš dvie-
jų nugalėtojų. Samanta dovanų 
gavo R. J. Nabus knygą „Pa-
menukas ir dramblys“. 

„JAPOKO“ KONKURSO 
NUGALĖTOJAS 

Adomas Karnusevičius 
dalyvavo „Japoko“ fotokonkur-
se su savo sukurtu darbeliu ir 
tapo laimėtoju, o gautą dovanė-
lę – japonišką konstruktorių pa-
dovanojo visiems grupės vai-
kams.

Visa darželio bendruome-
nė sveikina nugalėtojus ir linki 
ir toliau visiems vaikams siekti 
aukštumų.

Dijana Borisovienė
Lopšelio-darželio „Dobilas“ 

auklėtoja ekspertė

„Dobilas“ didžiuojasi savo ugdytiniais – laimėta net 4 respublikiniuose konkursuose

Nuo 2017 m. sausio 1 d. 
įsigaliojus Civilinės būklės 
aktų registravimo įstatymo 
nuostatoms, popieriniai gi-
mimo, santuokos sudarymo 
ar nutraukimo, mirties, var-
do, pavardės, tautybės kei-
timo liudijimai nebebus iš-
duodami. 

Daugiausia naujovių lau-
kia asmenų, kuriems teks lai-
doti savo artimuosius. Iki šiol 
svarbiausias dokumentas, or-
ganizuojant laidotuves, buvo 
civilinės metrikacijos įstaigos 
išduotas mirties liudijimas. 
Šį dokumentą reikėdavo pa-
teikti laidotuvių paslaugas tei-
kiančioms bendrovėms, dva-
sininkams, kapinių adminis-
tratoriams, krematoriumų dar-
buotojams. Nuo 2017 m. sau-
sio 1-osios svarbiausiu doku-
mentu organizuojant laidotu-
ves bus popierinis medicininis 
mirties liudijimas, kurį išduos 
sveikatos priežiūros įstaiga (li-
goninė, slaugos namai, polikli-
nika, Valstybinė teismo medici-
nos tarnyba). Pažymėtina, kad 
ir šiuo metu civilinės metrikaci-
jos įstaigos išduoda mirties liu-
dijimus tik pateikus medicininį 
mirties liudijimą. 

Nuo Naujųjų metų popie-
rinį medicininį mirties liudiji-
mą, išduotą sveikatos priežiū-
ros įstaigų ir patvirtintą gydyto-
jo parašu bei įstaigos antspau-
du, reikės pateikti visoms įstai-
goms, susijusioms su laidotu-
vių organizavimu. Taip pat at-
kreiptinas dėmesys, kad atsi-
sakius popierinių mirties liu-
dijimų, mirusio žmogaus as-
mens dokumentus (pasą arba 
asmens tapatybės kortelę) rei-
kės perduoti sveikatos priežiū-
ros įstaigai atsiimant medicini-
nį mirties liudijimą arba teritori-
nei policijos įstaigai. Šiuo metu 
mirusio asmens dokumentai 
grąžinami civilinės metrikaci-

jos įstaigai. 
Nuo 2017 m. sausio 1 d. 

įsigalioja dar viena naujovė – 
mirties fakto neberegistruos 
seniūnai. Šiuo metu seniū-
nai registruoja mirties faktą tik 
jiems pateikus medicininį mir-
ties liudijimą.

Artimiesiems, norintiems 
gauti laidojimo pašalpą iš sa-
vivaldybės dėl artimo mirties, 
nereikės pateikti jokių papil-
domų dokumentų. Apie žmo-
gaus mirtį savivaldybės duo-
menis gaus iš Gyventojų regis-
tro. Jeigu artimieji norės laido-
jimo pašalpą gauti mirties die-
ną ir duomenų apie mirtį nebus 
Gyventojų registre, tuomet gali 
tekti pateikti sveikatos priežiū-
ros įstaigos išduotą medicininį 
mirties liudijimą

Vaiko gimimas bus regis-
truojamas pagal sveikatos 
priežiūros įstaigų pateiktus ci-
vilinės metrikacijos įstaigai 
dokumentus, tačiau tėvai tu-
rės pateikti prašymą dėl vai-
ko gimimo įregistravimo ir su-
teikti vaikui vardą ir pavardę. 
Tai jie galės atlikti ir elektroni-
niu būdu, prisijungę prie Elek-
troninių valdžios vartų portalo 
(taip pat liks galimybė suteik-
ti vaikui vardą atvykus į civili-
nės metrikacijos įstaigą asme-
niškai). Popieriniai vaiko gimi-
mo liudijimai taip pat nebebus 
išduodami. 

Santuoką nutraukus teis-
me, visus duomenis civilinės 
metrikacijos įstaigoms per-
duos teismas, asmenims ne-
bereikės vykti į civilinės metri-
kacijos įstaigas pasiimti san-
tuokos nutraukimo liudijimo. 

Nors popierinių liudijimų 
nebeliks, tačiau asmuo, jeigu 
pats to norės, galės gauti civi-
linės būklės akto įrašą liudijan-
čius išrašus.

Teisingumo  
ministerijos inf.

Svarbu žinoti
Atsisakius popierinių gimimo, 
mirties ir santuokos liudijimų, 

gyventojų laukia kelios naujovės
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Danutė Abramavičienė

Himalajų kalnai – nepaprastai 
didingi, kerintys, dramatiški. Kai 
žvelgi į juos, regis, jie juda, kei-
čiasi. Jie gražūs, įspūdingi, šven-
ti; juose daug energetiškai stiprių 
vietų, kurias lanko indai. Pasižval-
gyti, paieškoti „perliukų“ panoro 
ir 16 entuziastų iš Lietuvos. Spa-
lį nukeliavome į nepaprasto dva-
singumo šalį Indiją, pilną kontras-
tų, egzotikos, mistikos. Šalis nu-
sidriekusi nuo snieguotų Hima-
lajų viršūnių iki žaliosios Keralos 
valstijos, joje randi visko. Mus, lie-
tuvius, pasitiko didžiulė grupė in-
duistų, uždėjo ant galvos gyvų 
gėlių vainikus, vaišino indišką-
ja arbata „masala“, vaisiais, sal-
dumynais ir Radžastano provin-
cijos romu. Visą kelionės po In-
diją laiką mus pirmyn vedė isto-
rikas-archeologas, gidas, induis-
tas Kumar Šarma, puikiai valdęs 
anglų ir rusų kalbas. Jis pacitavo 
Indijos mokslininką, istoriką, rašy-
toją Mukulą Kesavarą: „jeigu Indi-
ja neegzistuotų, niekam niekada 
neužtektų vaizduotės ją išrasti“.

PASAULIO ŠIRDIS – INDIJA
Kelionė po Indiją – neįkai-

nojama patirtis, paliečianti pro-
tą, kūną, sielą, jausmus, emoci-
jas. Jos nesumaišysi su jokia kita 
šalimi, čia realybė susilieja su le-
gendomis, čia visa gamta alsuo-
ja gyvybe – medžiai, uolos, krio-
kliai tapę šventais simboliais, vir-
tę šventyklomis, kuriose induistai 
atranda gyvenimo prasmę. Indi-
ja – pasaulio įvairovė, vartai į pla-
tųjį, paslaptingąjį pasaulį. Susi-
dūrimas su Indija sukelia be galo 
stiprias emocijas – nuo labai tei-
giamų iki labai neigiamų. Važi-
nėjome sausakimšomis naktinė-
mis gatvėmis, vinguriavome tarp 
mašinų, žmonių ir šventų karvių 
srautų, klausydami įspūdingų ir 
netikėtų gido pasakojimų. Indijos 
civilizacija labai dvasinga, indai 
be galo religingi, šalis mistiška, 
atvykėliai joje ieško dvasinių turtų.

Religiniu požiūriu Indijoje vy-
rauja hindai – apie 83 proc., mu-
sulmonų yra maždaug 11 proc., 
o krikščionių, sikhizmą išpažįs-
tančiųjų ir budistų maždaug po 
2 proc. Kalbiniu požiūriu Indi-
ja be galo marga: tautos, gen-
tys, kastos kalba įvairiomis kalbo-
mis. Valstybinė kalba yra hindi, o 
mokslo, literatūros ir religijos srity-
se paplitusi anglų kalba. 

Giminystė Indijoje suvokiama 
itin plačiai: artimais giminėmis jie 
laiko keletą kartų, keletą eilių dė-
džių ir tetų, pusbrolių ir pussese-
rių, ir į visus juos kreipiamasi ne 
vardu, o specialiu terminu. Skir-
tingai vadinami giminės iš moti-
nos ir iš tėvo pusės; kitaip vadina-
mi ir jaunesni, vyresni seserys bei 
broliai.

Na, o Indijos visuomenė – tai 
luomai ir kastos! Ginkdie, nesu-
simaišyti, nes hierarchinė struk-
tūra esą yra dieviškojo plano da-
lis. Kastos – Indijos visuomenės 
gyvenimas – pagal žmogaus pri-
gimtį, statusą visuomenėje, atlie-
kamą darbą bendruomenėje, 
odos spalvą, išsilavinimą, religiją. 
Aukštesniųjų kastų atstovai dėvi 
šventos juodos spalvos, pabrė-
žiančios pranašumą, drabužius. 
Tai nurodo, jog susitepama ben-

draujant su žemesne kasta. Že-
miausia kasta – neliečiamieji – 
pažemintieji ir nuskriaustieji, dir-
bantys pasibaisėtinus, pasibjau-
rėtinus darbus, prie jų nesiliečia-
ma.

Alkoholis Indijoje laikomas 
blogiu, jis nesuderinamas su tra-
dicinėmis, religinėmis vertybėmis, 
bet vartojamas paslapčia.

NUO DANGIŠKOS 
PRABANGOS IKI 

PRAGARIŠKO SKURDO
Laikraštyje „The Sunday Ti-

mes“ skelbiamuose turtingiausių 
pasaulio žmonių sąrašuose kele-
tą pirmų vietų užima indai, išeiviai 
iš Indijos. Prabangiausias, puoš-
niausias namas pasaulyje yra 
indų Mumbajuje, jį aptarnauja 600 
tarnų. Kita vertus, didžiausias In-
dijos lūšnynas taip pat yra Mum-
bajuje. Garsusis Dharavi lūšny-
nas įsikūręs prie pat centro, 2 
kvadratinių kilometrų plote, jame 
gyvena daugiau nei milijonas gy-
ventojų, kurie aptarnauja mies-
to turtinguosius, dirba fabrikuose. 
Kalkutos lūšnynuose dirbo Moti-
na Teresė. Į juos nuolat plūsta in-
dai iš kaimų, pagyvenę patiltėse, 
gatvėse, patekę į lūšnynus džiau-
giasi, jog labai pasisekė. Lūšny-
nas – autonominis miesto kvarta-
las, kur žmonės turi adresą, sto-
gą, kąsnį, kur mokosi vaikai, kur 
vyksta šventės ir teikiamos šio-
kios tokios paslaugos. Oficialiai 
ten nėra elektros ir vandens, ne-
legaliai kelias valandas per parą 
prisijungiama prie miesto tinklų. 
Vadovai įspėjo, kad viešbučiuo-
se kurį laiką gali nebūti vandens 
ar elektros. Lūšnynuose veikia 
savos taisyklės, sava tvarka, ren-
kami mokesčiai, o turtingiesiems 
ir valdžiai patogu turėti netoliese 
gyvenančių tarnų. Lūšnynų žmo-
nės, siejami skurdo, bendros kan-
čios, nevilties, sužalotų likimų, yra 
be galo solidarūs, draugiški, ben-
druomeniški, jie turi vilties kibirkš-
tėlę – ne sau, o vaikams suteikti 
bent kokį išsilavinimą.

Tokio nežmoniško skurdo ne-
mačius, neįmanoma įsivaizduo-
ti. Skurdo statistika Indijoje žiau-
ri, ją pateikė gidas indas. Neįma-
noma perteikti ir turto kraštutiny-
bės. Tokia nelygybė labai krinta į 
akis ir verčia susigūžti. Turtingiau-
sieji svarbūs ir įtakingi, jų dėka 
per 2016 m. visoje Indijoje paso-
dinta 50 milijonų medžių. Turtin-
gųjų šeimos ir klanai Indijoje sta-
to svaiginančio dydžio, stulbinan-
čios prabangos baltojo ir rausvo-
jo marmuro šventyklas, rūmus, 
pastatus, inkrustuotus branga-
kmeniais, aplietus auksu. Lankė-
mės turtingų maharadžų rūmuo-
se, ten vyko priėmimas, praban-
gūs pietūs. Jų rūmuose nežino-
jom, kur statyti koją, prie ko nesi-
liesti – vien marmuras, persiški ki-
limai, vazos, paveikslai, drapiruo-
tės, iki lubų, gal 7–8 metrai, švies-
tuvai, kondicionieriai – viskas nu-
teikė bauginančiai, atgrasiai. Tai 
buvo pietūs su daugybe karštų 
ir šaltų patiekalų ir pasakojimais 
apie maharadžų giminę, kastą.

Nebesuvokiama protu pra-
banga, stulbinantys turtai, pa-
sakiškas grožis bei pritrenkian-
tis, nežmoniškas skurdas šoki-
ravo kiekviename žingsnyje, už 
kiekvieno kampo, bet kur metus 
žvilgsnį – kontrastai, neapčiuo-
piami, nesuprantami reiškiniai, 
vaizdai. Pradžioje kelionės va-
dovai griežtai įspėjo nereaguoti į 
baisaus, kraupaus, pribloškian-
čio skurdo, žmogiškosios kančios 
ir skausmo apraiškas, nesusto-
ti, nežiūrėti, neduoti išmaldos, ne-

kreipti dėmesio, nes „neatlaikys 
širdis, palūšite“.

STULBINANTYS ISTORIJOS, 
KULTŪROS IR RELIGIJŲ 

PAMINKLAI
Indija saugo gausų architektū-

ros palikimą. Sostinė Delis – var-
tai į pasaulio širdį. Vos išlipus iš 
lėktuvo Delyje pasinėrėme į karš-
tį, triukšmą, ryškias spalvas, sti-
prius kvapus, nuo ko svaigo gal-
va. Milžiniškas megapolis jaudino 
– tai didmiesčio džiunglės – tvir-
tovės, mauzoliejai, šventyklos, rū-
mai, griuvėsiai. Pastatai apaugę 
džiunglėmis, čia pat šiukšlynai, 
atviri kanalizacijos grioviai, lūšny-
nai ir prabangiausi statiniai. Vis-
kas kartu, šalia, susimaišę, susi-
pynę. Delis klaidus kaip viduram-
žiai, vienas didžiausių pasaulio 
miestų, klestintis ir svarbus, ke-
liantis euforiją. Vitrinos apkaišy-
tos, apjuostos ryškiaspalvių gė-
lių girliandomis, iškabos virš durų 
su religijų simboliais, užrašai hin-
di, maratų ir anglų kalbomis. Ga-
tvėse įvairiausių transporto rūšių 
chaosas, garsų kakofonija, visi si-
gnalizuoja, skambina, skuba, le-
kia be atodairos, skinasi kelią per 
minias žmonių, šunų, vištų, luo-
šių, šventų karvių. Siauromis se-
namiesčio gatvelėmis važiavo-
me rikšomis ir jautėmės lyg vaikš-
čiotume siūbuojančio ant bangų 
laivo denyje. Moterų sariai ryš-
kūs, spalvingi, gražūs, nematėme 
dviejų vienodų. Ant pastatų stogų, 
bokštelių sutūpusios beždžionės, 
praeinant pabyra, seka žmones ir 
taikosį ką nugvelbt.

Džaipūras garsus „rožinio 
miesto“ vardu – spalvingiausias 
Radžastano provincijos didmies-
tis su ryškiai rožiniais rūmais, 
šventyklomis ir įspūdingiausiais 
statiniais. Rožinė spalva Indijo-
je reiškia svetingumą. Puškaras 
– piligrimų iš viso pasaulio mies-
tas, pilnas baltojo marmuro gul-
bių – šventyklų. Adžmyras, mies-
tas – musulmonų meka su pra-
bangiausiomis mečetėmis. Didin-
gas musulmonų architektūros še-
devras – miestas Fatehpur Sikri. 
Švenčiausia budistų vieta Indijoje 
– miestas Sarnath, kur Buda pa-
sakė savo pirmąjį pamokslą. Ap-
lankyta daugybė miestų su nuos-
tabiausiais architektūros pamin-
klais – tai daugybės senųjų Indi-
jos religijų pasaulis. Prisilietėme 
prie induizmo, budizmo, islamo, 
džainizmo, krikščionybės. Pa-
stebėjome pagarbą ir pažemini-
mą, žavėjimąsi ir pasibjaurėjimą, 
džiaugsmą ir skausmą, ramybę ir 
euforiją. Neprilygstami įspūdžiai 
patirti Agroje lankant Agra Fortą, 
pasižymintį nepaprasta praban-
ga, grožiu, puošnumu. O Tadž 
Mahalas mena stulbinančią mei-
lės istoriją. Tai pasaulio stebuklas 
– architektūros stebuklas – to-
buliausias, simetriškiausias, gra-
žiausias, didingiausias statinys, 
kurį daugiau nei 20 metų kūrė ir 
statė daugiau nei 20 tūkstančių 
meistrų ir menininkų.

Indija – kažkas tokio, ko nega-
li įvardinti, papasakoti, perteikti. Ji 
didinga ir dvasinga, chaotiška ir 
egzotiška, mistiška ir paslaptin-
ga, įkvepianti ir triukšminga, ryški 
ir spalvinga, neapčiuopiama, ne-
suprantama, nesuvokiama. Ji – 
pasakiška, užburianti, stulbinanti 
ir svaiginanti...

DVASINGOJI INDIJA: 
DVASINIS CENTRAS – 

VARANASIS
Tai vienas seniausių pasau-

lio miestų, emociškai „stipriau-
sias“, religinis Indijos lopšys, įsi-

kūręs šventosios upės, Gango, 
pakrantėje. Jį prieš 5000 metų 
įkūrė dievas Šiva. Į Varanasį ke-
liauja piligrimai iš viso pasaulio, 
indai jį šlovina, garbina, meldžia-
si, atvyksta numirti, kad būtų kre-
muoti čia, ghatuose, o jų pelenai 
išbarstyti į Gango vandenis. Tiki-
ma, jog tik tada žmogus sugrįš į 
laimingesnį ir ilgesnį gyvenimą, 
gaus nirvaną, o su pelenais vė-
jas nuneš ir mintis apie jį. Indijo-
je mirusio vyro gedima 13, o mo-
ters – 11 parų. Gedulą išreiškia 
artimiausias šeimoje vyriškis, 
gulėdamas nuogas ant grindų 
tas paras vos su kąsneliu mais-
to ir šlakeliu vandens. Manika-
rano ghatuose niekada negęsta 
ugnis, pastoviai dega laužai, juo-
se mirusiųjų kūnai, o aplink lau-
žus susispietę artimieji (tik vy-
rai) laukia brangios pelenų sau-
jos be raudų, ašarų, liūdesio. Vi-
soje Gango pakrantėje didžiu-
lės malkų krūvos, jas vis plukdo 
valtimis, daugybė laužų, iš kurių 
kyla troškūs, tiršti, dvokiantys dū-
mai. Yra ir elektriniai krematoriu-
mai, bet deginti laužuose dvasin-
giau. Kasdien sudeginama dau-
giau nei 300 kūnų, kurie susuk-
ti į ryškius, spalvotus audinius 
laukia savo eilės, kada per 3 va-
landas pavirs pelenais. Ten tvy-
ro šventa, rami, magiška aura, o 
mūsų patirtis sukrečianti, pribloš-
kianti.

Ypatinga, nepamirštama, ne 
mažiau sukrečianti ir nakties ma-
gija – šventosios ugnies garbini-
mo ceremonija – Aarti ritualas. 
Tūkstantmetė tradicija, kurioje 
dalyvavome, nepaliko abejingų, 
kai nakties tamsoj į Gangą gau-
siai priplaukė laivų ir valčių; visi 
rankose laikėm lėkštelėse įtvir-
tintas degančias žvakes, jas pa-
leidus į šventus vandenis, Gan-
gas, kiek akys užmato, tiesiog 
degė, liepsnojo, žaižaravo, švytė-
jo, mirgėjo liepsnelėmis. Ant kran-
to šventikai ugnies fakelus mėtė, 
svaidė, mojavo, suko jais ratus, 
o visą tą beprotišką reginį lydė-
jo garsios giesmės, maldos, bū-
gnais ir lėkštėmis mušė, ragais 
gaudė, varpais, varpeliais skam-
bino. Visi garsai, susilieję į vienti-
są kakafoniją tiesiog varė iš proto, 
plėšė širdį, tamsą ir tylą. Tai tran-
sas, hipnozė – klaidžiojome paži-
nimo labirintuose ir ilgame nuoty-
kių bei įspūdžių tunelyje.

Vieną naktį išvykome prie 
Gango stebėti aušros, o švin-
tant vyko kažkas  dieviško – vi-
sas dangus tapo stulbinančiai 
ryškiai mėlynas, blunkant giliam 
mėliui, Gango pakrantės ėmė 
rausvėti ir tapo ryškiai raudonos. 
Toje skaisčiai raudonoje švieso-
je į šventus vandenis brido ir bri-
do indusai, maudėsi, plovėsi, va-
lėsi dantis. Atplaukė valtys, vyrai 
oranžiniais drabužiais, vienuoliai, 
visi skubėjo atlikti ritualinius apsi-
plovimus. Per religines šventes, 
trunkančias 45 dienas, šventuo-
se Gango vandenyse išsimaudo 
apie 70 milijonų induistų.

INDIJOS YPATINGUMAI  
IR ATSPINDŽIAI

Milžiniškoje šalyje miestus 
pasiekdavome lėktuvais ir trau-
kiniais. Pirmasis traukinys Indi-
joje pajudėjo 1853 m., o dabar 
Indijos traukinių tinklas didžiau-
sias Azijoje. Kasdien traukiniais 
keliauja 20 mln. žmonių, tai indų 
gyvenimo būdas. Išlipę nesisau-
godami eina per bėgius, labai 
daug žūva. Važiavome visą nak-
tį ir auksinė diena virto sidabri-
ne naktimi, kada mėnulis užliejo 
vagono langus sidabru, dainavo 

traukinio ratai ir juoda dangaus 
skraistė apsiautė tolimus Hima-
lajus. Niekas nemiegojo, klausi-
nėjome Kumar Šarma įvairiausių 
klausimėlių, o atsakymai pana-
šūs: „niekas nesunaikins to, kas 
sukurta“, „milijonai širdžių laikosi 
prie kitų širdžių plakimo“, „nepa-
kartosi Indijos“.

Lietuviams katalikams pasiū-
lė pasimelsti, pasirinkome išmin-
ties deivę Sarasvatę. Prie mil-
žiniškos šventyklos saugyklo-
se palikome filmuojančią, foto-
grafuojančią aparatūrą, batus ir 
basi bei nuolankūs apėjome apie 
šventyklą pagal laikrodžio rody-
klę, paėmėme šventų žiedlapių 
pelenų, paaukojome kiek negaila 
pinigų – rupijų. Auksu aplietą die-
vybę apibėrėme žiedlapiais, la-
bai daug kartų nusilenkėme, pa-
lietėme rankomis šventąją ugnį 
ir ištrynėme kaktas šventais pe-
lenais. Meldžiantis dievams Ga-
nešui, Krišnai, Višnai, Šivai, Rad-
hai, Parvatei ir daugybei kitų dar 
būtina paliesti atvaizdus. Atvaiz-
dai ir statulos šventyklose erotiš-
ki. Klausėme gido, kas yra Ka-
masutra, jis juokėsi ir sakė: „nuo 
ryto iki vakaro, nuo vakaro iki 
ryto, visa para yra Kamasutra“.

Indijos virtuvė – spalvingiau-
sia pasaulyje, jų prieskoniai visa-
galiai. Maistas labai aštrus, kai 
ko neįmanoma valgyti be tyro 
vandens – kiekvieną kąsnį bū-
tina užgerti. Lėktuvuose, skren-
dant ilgai, daug kartų maitina, 
būtinai yra vandens. Labai svar-
bus ritualas – arbatos gėrimas. 
Indai neįsivaizduoja dienos be 
„Chai masala“ – tradicinės indiš-
kos arbatos. Ir jogurto „lassi“, ku-
ris būtinai geriamas prieš valgį.

Indija neįsivaizduojama be 
smilkalų, arbatų, prieskonių, pa-
puošalų, šilko. Kiek pajėgia-
ma, parsivežama šių brangeny-
bių kaip suvenyrų, prisiminimų 
ir sentimentų. Palieki motiną In-
diją skaudama širdimi, nes da-
lis širdies lieka ten. Dvasingoji In-
dija sukūrė vieną didžiausių pa-
saulio filosofijų, davė pasauliui 
kelias didžiąsias religijas. Indi-
ja idealizuojama ir demonizuoja-
ma, ji mylima ir nekenčiama, pri-
imama ir atmetama, jos ilgiesi ir 
nori sugrįžti. Pasaulio širdyje, In-
dijoje, tvyranti energija teigiama: 
atsigauni, pailsi, neskubi, gauni 
ramybę. Laikas čia neegzistuo-
ja: mėgaujiesi, gėriesi pasakišku 
kraštovaizdžiu, gamta. Grožiesi 
nepriklausomai nuo to, kad ša-
lyje milžiniški prieštaravimai tarp 
dvasingumo ir materializmo, tarp 
turto ir skurdo, tarp dieviškumo ir 
nužmogėjimo. Nuo jos kompro-
misų, kontrastų, prieštaravimų, 
ypatingumų ir gyvenimo atspin-
džių stačiai svaigsta galva, trūks-
ta žodžių.

Pasaulis kupinas dar neap-
lankytų vietų ir kiekvienas išvy-
kimas svetur yra šventė, nau-
jas potyris, iššūkis – prisijaukin-
ti kitą kultūrą, socializuotis kito-
je kalbinėje ir religinėje aplinko-
je, įsigilinti į šalies papročius, tra-
dicijas. Būdami svetur ne tik gė-
rimės, mėgaujamės, grožimės, 
tai laikas ir galimybė perkaino-
ti tai, ką palikai, suvokti, ką reiš-
kia gimtinė, namai, šeima iki šir-
dies gelmių pažįstamas lietuviš-
kas horizontas. Kaip tai svarbu ir 
brangintina. Už fantastiškas ke-
liones po visą pasaulį, už patirtis 
ir įspūdžius esu be galo dėkinga 
savo brangiausiems žmonėms – 
tėvams ir sūnui. Tėvai ir sūnus 
man pastatė Tadž Mahalą...

Jonava – Indija, 2016 m. spalis

Pasivaikščiojimas Himalajų papėdėje
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• 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

Dantų tiesinimas Jonavoje!

MOKĖJIMŲ UŽ ŠILUMĄ ANALIZĖ JONAVOS MIESTO DAUGIABUČIUOSE 
GYVENAMUOSIUOSE NAMUOSE 2016 M. GRUODŽIO MĖN.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija
Užs. Nr. 1

Mokėjimų už šilumą vidurkis:  Daugiabučių namų – 0,86 €/m²
 Renovuotų namų – 0,55 €/m²
Vidutinė lauko oro temperatūra 0,4°C
Dienolaipsniai 545,6
Šilumos kaina gyventojams (su PVM) 51,666 €/MWh
Pastatų grupės pa-
gal šilumos suvar-
tojimą

Adresas Butų 
sk.

Šilumos suvar-
tojimas šildy-
mui

Mokėjimai už 
šilumą 1 m² 
ploto šildymui 
(su PVM)

vnt. MWh/m² €/m²
I. Daugiabučiai suvar-
tojantys mažiausiai ši-
lumos (naujos staty-
bos, renovuoti namai)

1 PARKO G. 3 60 0,0054 0,28
2 PANERIŲ G. 21 60 0,0061 0,32
3 ŽEIMIŲ TAKAS G. 3 75 0,0067 0,35
4 KOSMONAUTŲ G. 4 45 0,0070 0,36
5 CHEMIKŲ G. 28 30 0,0073 0,37

II. Daugiabučiai su-
vartojantys mažai 
arba vidutiniškai šilu-
mos 
 

1 A. KULVIEČIO G. 17 45 0,0109 0,56
2 CHEMIKŲ G. 112 30 0,0120 0,62
3 SODŲ G. 50A 100 0,0122 0,63
4 KOSMONAUTŲ G. 12 60 0,0129 0,67
5 LIETAVOS G. 25 100 0,0134 0,69

III. Daugiabučiai su-
vartojantys daug šilu-
mos (senos statybos, 
nerenovuoti namai)

1 ŽEIMIŲ TAKAS G. 4 54 0,0176 0,91
2 CHEMIKŲ G. 128 18 0,0176 0,91
3 PILIAKALNIO G. 6 45 0,0178 0,92
4 VASARIO 16-OSIOS G. 17 45 0,0181 0,93
5 VILNIAUS G. 9 45 0,0182 0,94

IV. Daugiabučiai su-
vartojantys labai daug 
šilumos (l. prastos ši-
luminės izoliacijos na-
mai)

1 ŽEMAITĖS G. 20 36 0,0220 1,13
2 KAUNO G. 94 65 0,0222 1,15
3 CHEMIKŲ G. 8 48 0,0242 1,25
4 MOKYKLOS G. 10 50 0,0249 1,29
5 GIRELĖS G. 3 8 0,0249 1,29

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

Sausio 9 dieną į „Jona-
vos garsą“ kreipėsi renovuo-
to Chemikų g. 15 namo gyven-
tojas Jonas Jakuntavičius su 
dar 20 šio namo gyventojų pa-
rašais prašydamas šilumą tie-
kiančios bendrovės „Jonavos 
šilumos tinklai“ sumažinti šil-
dymą, kad butuose būtų ne 
daugiau kaip 22 laipsniai šilu-
mos, kaip reikalauja Higienos 
norma (ne mažiau 18 ir ne dau-
giau 22), ir pateikė sausio 7 
dieną butuose atliktos tempe-
ratūros patikros analizę: dau-
gumoje butų nustatyta 24 – 25 

laipsnių šiluma, o net šešiuo-
se iš 20 – vyravo 26 – 27 laips-
nių karštis.

Pasak pono J. Jakuntavi-
čiaus, dėl peteklinio šildymo 
renovacija nepasiekia savo 
tikslo – sutaupyti ne mažiau 40 
proc. šilumos energijos. „Už 
šilumą lapkričio mėnesį reno-
vuoti namai Jonavoje mokėjo 
vidutiniškai 0,45 Eur/kv. m, ne-
renovuoti – 0,72 Eur/kv. m, t. 
y. sutaupo 37,5 proc., kai būtų 
galima sutaupyti žymiai dau-
giau. Spalio mėnesį, prasidė-
jus šildymo sezonui, kentėme 

šilumos perteklių. Vis skambi-
nome į „Jonavos šilumos tin-
klus“. Lapkričio mėnesį bu-
tuose jau buvo pasiekta nor-
malesnė temperatūra. Po ka-
lėdų, kai užkaitino, neįmano-
ma tverti. Paprašai sumažin-
ti, pora dienų pareguliuoja – 
vėl tas pats. Mes norime, kad 
nebūtų bereikalingai perkaiti-
nami butai ir vėjais paleidžia-
ma šiluma ir pinigai. Mes nori-
me sąžiningai pajusti renova-
cijos teikiamus privalumus“, - 
redakcijai dėstė Chemikų g. 15 
namo gyventojų atstovas. 

Kai šiluma kaulus laužo

Raimundas Mykolaitis
AB „Jonavos šilumos 
tinklai“ Priežiūros 
paslaugų tarnybos 
meistras

Nuo 2016-2017 m. šildy-
mo sezono pradžios iš Che-
mikų g. 15 namo buvo skam-
binta 11 kartų, iš jų 5 kartus, 
kad butuose šalta, ir 6 kar-
tus, kad per karšta. Kiekvienu 
atveju reaguota buvo tą pačią 
dieną.

Šildymas reguliuojamas 
remiantis Valstybinės energe-
tikos inspekcijos, Jonavos ra-
jono savivaldybės ir AB „Jo-
navos šilumos tinklai“ patvir-
tintu tiekiamo ir grąžinamo ši-
lumnešio parametrų grafiku, 
kuris visais atvejais nebuvo 
viršytas, bei Lietuvos higie-
nos normomis.

Chemikų g. 15 namo sie-
nos apšiltintos 2016 m. an-
troje pusėje, todėl, norint su-
reguliuoti šildymą 75 butuo-
se, pagal daugumos gyvento-
jų poreikius išlaikant Lietuvos 

higienos normas, reikia dau-
giau bendradarbiavimo tarp 
namo gyventojų, šilumą tie-
kiančios įmonės bei trupučio 
kantrybės.

Palyginti namo renovaci-
jos naudą, pateikiame mokė-
jimų už šildymą 2015 m. spa-
lio, lapkričio ir gruodžio mėn. 
kainas, kai namas nebuvo re-
novuotas: 

2015 m. spalio mėn. Vi-
dutinė mėnesio lauko oro 
temperatūra + 6,2*C.

Nerenovuotų namų viduti-
nė kaina Jonavoje – 0,31 Eur/
m2, Chemikų g. 15 namui – 
0,38 Eur/m2.

2015 m. lapkričio mėn. 
Vidutinė mėnesio lauko oro 
temperatūra + 4,9*C.

Nerenovuotų namų viduti-
nė kaina Jonavoje – 0,53 Eur/
m2, Chemikų g. 15 namui – 
0,63 Eur/m2.

2015 m. gruodžio mėn. 
Vidutinė mėnesio lauko oro 
temperatūra + 2,5*C.

Nerenovuotų namų viduti-
nė kaina Jonavoje – 0,80 Eur/
m2, Chemikų g. 15 namui – 
0,84 Eur/m2.

Mokėjimų už šildymą 2016 
mėn. spalio, lapkričio ir gruo-
džio mėn. kainas, kai namas 
buvo renovuotas:

2016 m. spalio mėn. Vi-

dutinė mėnesio lauko oro 
temperatūra + 5,3*C

Renovuotų namų viduti-
nė kaina Jonavoje – 0,30 Eur/
m2, Chemikų g. 15 namui – 
0,27 Eur/m2.

2016 m. Lapkričio mėn. 
Vidutinė mėnesio lauko oro 
temperatūra + 1,2*C.

Renovuotų namų viduti-
nė kaina Jonavoje – 0,45 Eur/
m2, Chemikų g. 15 namui – 
0,40 Eur/m2.

2016 m. Gruodžio mėn. 
Vidutinė mėnesio lauko oro 
temperatūra + 1,2*C

Renovuotų namų viduti-
nė kaina Jonavoje – 0,55 Eur/
m2, Chemikų g. 15 namui – 
0,52 Eur/m2.

2017-01-10 atsitiktine 
tvarka patikrinus temperatū-
rą 13 butų (gyventojų adresai 
redakcijai žinomi), nustaty-
ta, kad ji svyruoja nuo 17,5*C 
iki 23*C. Daugumos patikrintų 
butų gyventojai pretenzijų dėl 
šildymo neturėjo.

Į visus gyventojų iškvieti-
mus ar nusiskundimus yra re-
aguojama nedelsiant, todėl 
iškilus problemai visada gali-
te kreiptis į AB „Jonavos šilu-
mos tinklai“ tarnybas, kurios 
stengsis kuo greičiau išspręs-
ti problemas ir pašalinti gedi-
mus.

KOMENTARAS

dams“ suteikė 65 mln. eurų pa-
skolą.

Taigi, elementaru – politikas, 
kurio verslas „sėdi“ ant skandi-
naviškų bankų „paskolų adatos“, 
prieš bankų interesus neveiks. 
Nei privačius pensijų fondus lies, 
nei lietuvišką banką kurs.

Būtent dėl to, kad nukreip-
tų dėmesį nuo didžiųjų priešrin-
kiminių pažadų, manau, R. Kar-
bauskis ir „murdosi“ detalėse, o 
politiniai oponentai už to jiems 
pamesto jauko gudriai užkimba.

Dar daugiau – perskaičiau 
Vyriausybės programą. Ban-
džiau ieškoti, kurioje vietoje ši-
tai Vyriausybei yra teisingumas 
Lietuvoje. Radau – ten, toli, pa-
čiame Vyriausybės programos 
gale... Net žuvininkystė – kur 
kas aukščiau. Taigi, prioritetai – 
bent jau kol kas anaiptol nedžiu-
ginantys.

Na, bet pensininkai gaus vi-
dutiniškai 20 eurų didesnes 
pensijas, ir koks jiems skirtu-
mas, į kokį banką tas pensijas 
perves – skandinavišką ar lietu-
višką, ar ne?

„Socialdemokratų kiaulės, 
socialdemokratų pupos“
Atkelta iš 2 psl.

JONAVOJE DIDĖJA 
SERGAMUMAS GRIPU IR 
ŪMINĖMIS VIRŠUTINIŲ 

KVĖPAVIMO TAKŲ 
INFEKCIJOMIS

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie SAM Jo-
navos skyriaus specialistai infor-
muoja, kad Jonavos rajone 1-ąją 
šių metų savaitę (nuo 2017-01-
02 iki 2017-01-08) sergamumas 
gripu ir ūminėmis viršutinių kvė-
pavimo takų infekcijomis (toliau 
– ŪVKTI) žymiai išaugo ir siekė 
100,6 atv./10 tūkst. gyventojų. Iš 
viso užregistruoti 432 susirgimai 
gripu ir ŪVKTI, iš jų 172 atvejus 
(39 proc.) sudaro vaikai. Regis-
truoti 46 gripo atvejai, iš jų 5 vai-
kų gripo atvejai.

Jonavos rajono sergamumo 
gripu ir ŪVKTI rodiklis, lyginant 
su 2016 m. 52 sav., padidėjo 38 
proc., stebimas gripo atvejų skai-
čiaus padidėjimas 3,8 karto.

Primename, kad sergamu-
mas gali būti laikomas epide-
miniu, kai sergamumo gripu ir 
ŪVKTI rodiklis yra ne mažesnis 

kaip 100 atvejų /10 tūkst. gyven-
tojų per savaitę, o klinikinių gri-
po atvejų skaičius sudaro apie 
30 proc. visų registruotų gripo ir 
ŪVKTI atvejų.

Gripo sezono metu (nuo 40 
metų savaitės iki 20 metų sa-
vaitės) iš Jonavos rajone esan-
čių asmens sveikatos priežiūros 
įstaigų kiekvieną savaitę (pirma-
dieniais) Nacionalinio visuome-
nės sveikatos centro Jonavos 
skyrius gauna duomenis apie 
gripą ir ŪVKTI, kaip numatyta 
Lietuvos Respublikos sveikatos 
apsaugos ministro 2012 m. sau-
sio 30 d. įsakyme Nr. V-58 „Dėl 
gripo ir ūminių viršutinių kvėpa-
vimo takų infekcijų epidemiolo-
ginės priežiūros taisyklių patvir-
tinimo“.

Monika Piečaitytė
Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro 
prie SAM Kauno 
departamento 
Jonavos skyriaus vyriausioji 
specialistė
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1 KAMB.
Ruklio g., Ruklos mstl. (5 a. mūr. namas, 
III a., bendr. pl. 35,74 m², koridoriaus pl. 
6,73 m², vonios ir WC pl. 3,66 m², kamb. 
pl. 15,54 m², virtuvės pl. 8,14 m², tamsiojo 
kamb. pl. 1,67 m². Yra rūsys). Kaina 2900 
Eur. Tel. 8-655 54404  
2 KAMB. 
Chemikų g. 9 a. blok. namas, VII a. Ben-
dr. pl. 51,69 m², kamb. pl. 16,93 m² ir 
13,97 m², virtuvės pl. 9,48 m². WC ir vo-
nia kartu. Butas tvarkingas: plastikiniai 
langai, šarvuotosios durys, pakeistos 
vidaus durys, laminuotosios grindys, 
įstiklintas balkonas, vonioje bei virtu-
vėje plytelės ir lentelės, kambariuose 
tapetai. Parduodamas su kai kuriais 
baldais. Liftas veikia, laiptinės durys 
su telefonspyne. Kaina 20000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Chemikų g. (9 a. blok namas, VI a., bendr. 
pl. 50,57 m², koridorius 6,58 m², WC 1,01 
m², vonia 2,11 m², virtuvė 9,47 m², kamba-
rys 14,21 m², kambarys 17,19 m². Butas 
vidinis, šiltas, maži mokesčiai už šildymą. 
Reikalingas remontas. Šalia prekybos cen-
tro „Norfa“). Kaina 18600 Eur. Tel. 8-655 
54404
Šilų k., Lokio g. (mūr. 3 a. namas, III a. 
Bendr. pl. 53,51 m², koridorius 10,09 
m², sandėliukas 2,25 m², WC 1,35 m², 
virtuvė 9,17 m², kambarys 11,67 m², ki-
tas kambarys 16,48 m². Yra rūsys. Au-
tonominis šildymas dujomis, pakeisti 
vamzdžiai, laminuotosios grindys, 
plastikiniai langai, šarvuotosios durys, 
naujas gyvatukas, vonia ir klozetas. 
Kieme yra ūkinis pastatas, žemės skly-
pas daržui, šiltnamis. Netoli darželis). 
Kaina 18000 Eur. Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Kauno g. (5 a. mūr. namas, I a. Bendr. 
pl. 64,59 m²; kamb. pl.: 20,10 m², 15,27 
m² ir 14,62 m²; koridoriaus pl. 5,55 m², 
virtuvės pl. 6,18 m², vonios pl. 2,05 m², 
WC pl. 0,82 m². Namas baigiamas reno-
vuoti, pakeisti radiatoriai, ant kiekvieno 
jų – skaitikliai. Sudėtos laminuotosios 
grindys, įstiklintas balkonas. Vonia iš-
klijuota plytelėmis, svetainė ir vaikų 
kambarys išklijuoti tapetais. Svetainėje 
– pakabinamos lubos. Virtuvė ir korido-
rius iškalti lentelėmis. Parduodamas su 
kai kuriais baldais. Tvarkingi kaimynai, 
tvarkinga laiptinė, kodinė laiptinės spy-
na). Kaina 21000 Eur. Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 60,87 m², kamb. pl. 11,26 m², 
17,07 m² ir 17,07 m², prieškambario pl. 
6,27 m², virtuvės pl. 6,03 m², vonios pl. 
1,96 m², WC pl. 1,21 m². Yra šaldytuvas, 
dujinė viryklė. Tvarkingas namas – ko-
dinės laiptinės durys, plastikiniai lan-
gai). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404

Aušros g. (mūr. 5 a. namas, IV a., bendr. 
pl. 64,72 m², kambariai 18,58 m², 12,96 
m², 11,56 m²; virtuvė 9,68 m², koridorius 
8,49 m², vonia 2,22 m² (dabar padidinta, o 
koridorius sumažintas), WC 1,23 m². Bu-
tas tvarkingas, labai platus balkonas. WC 
išklijuota plytelėmis, šarvuotosios durys. 
Parduodamas su kai kuriais baldais. Butas 
vidinis, šiltas, maži šildymo mokesčiai. Na-
mas renovuotas, už renovaciją sumokėta. 
Tvarkingi ir ramūs kaimynai. Tvarkinga 
laiptinė, kodinė durų spyna. Šalia miesto 
centras, upė. Kaina 43000 Eur. Tel. 8 655 
54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², kamba-
rių pl. 14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 m². Bute 
pakeisti langai, įstatytos natūralaus medžio 
vidaus durys, išorės durys – ąžuolinės. 
WC ir vonia atskirai). Kaina 30000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis 
namas, V a., vidinis, du balkonai, bendr. 
pl. 60,93 m², kambarių pl. 13,98; 17,02; 
13,91 m², virtuvės pl. 6,92 m² (plytelės), 
WC ir vonia atskirai (išklijuota plytelė-
mis), rūsys, žemi šildymo mokesčiai, 
parduodama su baldais, šarvuotosios 
durys, tvarkingas namas, kodinės laip-
tinės durys, ramūs kaimynai). Kaina 
7500 Eur. Tel. 8-655 54404
NAMAI
Gaižiūnų k. parduodamas 2 a. namas. 
Bendr. pl. 201,68 m²; virtuvės pl. 15,63 
m²; vonios pl. 8,29 m²; kamb. pl. 19,78 
m², 16,84 m² ir 11,42 m²; balkono pl. 15 
m². 1973 m. statybos, 2014 m. rekons-
truotas. Sienos – blokeliai, iš lauko 
apkalta plastikinėmis lentelėmis, plas-
tikiniai langai. Komunalinis vandentie-
kis, vietinė kanalizacija, kietojo kuro 
katilas, kombinuotas vandens šildytu-
vas (vasarą šildoma elektra, o žiemą 
– nuo katilo), išvedžiota signalizacija, 
židinys. Antras aukštas (pl. 103,73 m²) 
neįrengtas, atskiras įėjimas iš lauko. 
Antro aukšto projekte – 3 kambariai, 
holas, vonia, koridorius. Trifazė elek-
tra. Laminuotosios grindys, vonios ir 
koridoriaus grindys – plytelės. Vonios 
kambario grindys šildomos. Vieno 
kambario sienos dažytos, kitų išklijuo-
tos tapetais, vonios kambario sienos 
iškaltos plastikinėmis lentelėmis. Par-
duodamas su kai kuriais baldais. 25 
a žemės sklypas. Tvarkinga aplinka, 
asfaltuotas kiemas. Blok. garažas (pl. 
42 m², pakeliami vartai) su keltuvu, du 
sandėliukai, pirtis, pavėsinė, šulinys. 
Už 150 m yra tvenkinys. Kaina 58000 
Eur. Tel. 8-655 54404
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos raj. 
Dviejų aukštų mūrinis namas su garažu, 
ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a žemės skly-
pas. Namo bendr. pl. 262 m², gyvenamas 
plotas 160 m², rūsys po visu namu 80 m², 
garažas prijugtas prie namo 24 m². Pirma-
me aukšte yra du kambariai, virtuvė, vonia 
ir WC. Antrame aukšte yra keturi kamba-
riai ir holas. Miesto vandentiekis, vietinė 
kanalizacija, centrinis šildymas kietu kuru. 
Kaina 59000 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, balkonas). Kaina 23000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1a. mūr. 
namas su mansarda, bendr. pl. 130 m², 
baigiamas renovuoti, vandentiekis, kanali-
zacija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, 
sodas, 17 a žemės sklypas. Kaina 30400 
Eur. Tel. 8-655 54404
SODYBOS
Sodybą Kisieliškių k., Dumsių sen. (me-

dinis rąstų namas, kuris yra apšiltintas, 
dengtas medinėmis dailylentėmis, ben-
dr. pl. 40 m², kamb. pl. 23 m², virtuvės 
pl. 13 m², veranda, sandėliukas, šildy-
mas kietuoju kuru, krosnimi. Keturi 
ūkiniai pastatai (9 m², 21 m², 15 m²  ir 
54 m²), tvarto plotas 32 m², daržinės 
– 63 m², lauko virtuvės su rūsiu – 36 
m². Yra pirtis, kiemo rūsys. Paruošta 
vieta šiltnamiui (išbetonuoti pamatai). 
1,68 ha žemės sklypas (1,1 ha žemės 
ūkio ir 0,3 ha miško). Gausiai derantys 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, avietynas. 
Sklypo teritorijoje yra tvenkinys, o už 
poros metrų teka upelis. Apie 5 km iki 
Jonavos miesto). Arba keičia į 1 kamb. 
butą su priemoka. Kaina 25000 Eur. Tel. 
8-655 54404
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmū-
rytas gyvenamasis namas, bendr. pl. 
77,28 m², centrinis šildymas krosni-
mis, mūrinė lauko virtuvė (pl. 12 m²), 
tvartas – 80 m², ūkio pastatai – 27 m² ir 
47 m², 2 rūsiai, šulinys, šiltnamis, 40 a 
žemės sklypas). Kaina 10900 Eur. Tel. 
8-655 54404

SODAI
Sodą Naujatriobių k., Dumsių sen., s/b 
„Ąžuolas“. Mūr. namelis, kurio bendr. 
pl. 26,35 m². 1 a.: kambarys 13,88 m², 
virtuvė 6,92 m², 2 a.: kambarys 5,55 
m². Rūsyje (pl. 20,54 m²) yra židinys, 
virtuvėje – pečius. Du dideli balkonai 
(pirmame ir antrame aukšte). 6 a žemės 
sklypas, geodeziniai matavimai, atski-
ras įvažiavimas. Vaismedžiai, vaiskrū-
miai, skiepytos obelys, derlinga žemė. 
Sodas labai tvarkingas, graži vieta, ša-
lia miškas. Kaina 14000 Eur. Tel. 8-655 
54404
Sodą s/b „Užuovėja“, Jurkonių k. mūr 2 
a. namas. Bendr. pl. 61,97 m², kambarys 
18,48 m², kitas kambarys 15,52 m², virtu-
vė 7,81 m², koridorius 6,58 m², priestatas 
13,58 m². Yra rūsys (46,48 m²). Virtuvėje 
pečius su sienele, didelis balkonas. Šu-
linyje geras vanduo. Ant kalno, labai gra-
žus vaizdas, ribojasi su vienais kaimynais, 
aplink miškas.  Netoli stotelė. Iš upės tie-
kiamas vanduo laistyti. Kaina 32000 Eur. 
Tel. 8-655 54404 
Sodą s/b „Ežerėlis“ (6 a žemės sklypas, 
85,98 m² mūr. namelis, virtuvėje pečius 
su sienele, antrame aukšte krosnelė, yra 
rūsys, malkinė, šiltnamis, šulinys). Kaina 
15000 Eur. Tel. 865554404  
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 9 a žemės, 
sklypas kraštinis). Kaina 5200 Eur. Tel. 
8-655 54404
Sodą s/b „Šilelis“ (Stoškų k., 8 a žemės). 
Kaina 3200 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Žilvitis“, Jonavos r., Dumsių 
sen., Salupių k., Lakštučių g. 3 (6 a že-
mės sklypas, 1989 m. statybos 47,14 
m² mūr. namelis su mansarda. I a. yra 
krosnis. Yra šiltnamis, šulinys – per 
pusę su kaimynais. Užtvertas įvažia-
vimas į sodų bendriją. Sodų bendrija 
šalia upės (sodininkai susitvarkę priė-
jimą prie upės), netoli Zatyšių karjeras. 
Kaina 19000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušynas“, Beržyno g. Mūrinis 
namas (2 aukštų, bendr. pl. 69,66 m²), yra 
vanduo, Elektra, signalizacija), pakeistas 

stogas. Yra pavėsinė, kiemo aikštelė, pir-
tis. Sodas kraštinis, prie miško, graži vieta. 
Parduodama su baldais. Kaina 28000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (me-
dinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², elek-
tra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 7400 
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos 
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800 
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Paneriai“, Mardokiškių k., 
Kulvos sen., Jonavos r. (mūr. namelis, 
kurio bendr. pl. 33,34 m²; 6 a žemės 
sklypas). Kaina 14000 Eur. Tel. 8-655 
54404
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. (neįrengtas 
mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 6 a 
žemės). Kaina 6500 Eur. Tel. 8-655 54404
SKLYPAI
0,31 ha sklypą Praulių k., Saulės g. Pa-
skirtis – vienbučių ir dvibučių gyv. pas-
tatų teritorijos. Kadastriniai matavimai. 
Gale sklypo teka upelis Varnaka. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8-655 54404
Parduodami 4 sklypai Batėgalos k., 
Kulvos sen., Jonavos r. 2,2852 ha že-
mės ūkio paskirties sklypas, kuris 
ribojasi su mišku ir keliu; yra netoli 
upės; dalis sklypo – draustinis. 2,7837 
ha miškų ūkio paskirties žemė; draus-
tinis. Sklypų kaina 40 Eur/a. 0,2146 ha 
žemės ūkio paskirties sklypas prie Ne-
ries upės ir kelio. 0,2275 ha miškų ūkio 
paskirties žemės sklypas prie upės ir 
kelio. Šių sklypų kaina 240 Eur/a. Visi 4 
sklypai yra vienas šalia kito. Tel. 8-655 
54404
Sklypą Šveicarijos k., Dumsių sen. (15 
a namų valdos paskirties žemės). Kaina 
16200 Eur. Tel. 8-655 54404 
Parduodami 5 namų valdos žemės 
sklypai Spanėnų k., Jonavos r. Sklypų 
plotai: vienas sklypas 16 a, trys sklypai 
po 20 a ir vienas sklypas 27 a. 16 ir 20 
a sklypų kaina – 750 Eur/a. 27 a sklypo 
kaina – 700 Eur/a. padarytas projektas 
elektrai įvesti. Labai geras privažia-
vimas, netoli parduotuvė „Maxima“, 
kelias Jonava-Kaunas, miškas. Rami, 
graži vieta. Tel. 8-655 54404
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k., 
Upninkų sen. (našus dirvožemis, privažia-
vimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. Tel. 
8-655 54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties 
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (ge-
odeziniai matavimai, ženklinimai, šalia 
komunikacijos, elektra. 4 km iki Jonavos 
miesto centro, graži vietovė, netoli kelio 
Jonava–Kėdainiai. Kaina 600 Eur/a. Tel. 
8-655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k, Šilų 
sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo, derantys 
vaismedžiai ir vaiskrūmiai, šulinys (vanduo 
patikrintas – švarus), šalia vandentiekis, 
kanalizacija, elektra, asfaltuotas privažia-
vimas, 4 km nuo miesto). Kaina 8000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upe-
liu ir miesto riba, šalia pastatyti gyve-
namieji namai, geras privažiavimas). 
Kaina 11600 Eur. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jo-
navos r. (0,46 ha žemės ūkio paskirties 
žemės, gera vieta). Kaina 8400 Eur. Tel. 
8-655 54404
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys , 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 2500 Eur. 
Tel. 8-655 54404
1,43 ha žemės ūkio paskirties sklypas 

Ragožių k. (šalia kelio Jonava–Kėdai-
niai). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k., Dumsių sen. Kaina 11600 Eur. Tel. 
8-655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 a kitos paskirties, 
ribojasi su Juodmena). Kaina 17200 Eur. 
Tel. 8-655 54404
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio 
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos komu-
nikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 8-655 
54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą Meš-
konių k., Šveicarijos sen. Kaina 11000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Išorų 
k. (prie kelio Jonava–Kaunas, patogus 
privažiavimas, kadastriniai matavimai).  
Kaina 450 Eur/a. Tel. 8-655 54404
0,77 ha žemės ūkio paskirties sklypą 
Varpių k. Jonavos r. Kaina 20000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
GARAŽAI
Garažą g/b „Tauras“, Kauno g. (bendr. 
pl. 18,10 m²). Kaina 1500 Eur. Tel. 8-655 
54404
GAMYBINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas – buvusias stalių dirb-
tuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 339,3 
m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. garažą su 
buitinėmis patalpomis 2 a. Centrinis šildy-
mas, vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 
a žemės sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 
8-655 54404
KOMERCINĖS  
PASKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jo-
navos r. (5 km nuo miesto, bendr. pl. 
260,82 m², pokylių salė, virtuvė su 
pilna įranga, miegamieji (kai kurie su 
atskirais dušais ir WC), pirtis, sauna, 
biliardas, nuosava katilinė, sutvarkyta 
aplinka, patogus privažiavimas). Kaina 
150000 Eur. Tel. 8-655 54404

MIELIEJI, SVEIKINAME JUS SU NAUJAISIAIS METAIS! 
Norime pasidžiaugti šiuo ne tik gražiu, bet ir darbingu šventiniu laikotarpiu – pardavėme daug nekilnojamojo turto objektų, suda-

rėme nemažai preliminariųjų sutarčių. Kai kuriems objektams klientus radome net nepradėję reklamuoti, nes į mus dažnai kreipiasi 
žmonės, ieškantys būsto ar sodo. 

Džiaugiamės, kad į mus kreipiasi bei mumis pasitiki ir tie, kurie nori parduoti savo nekilnojamąjį turtą. Ačiū jums už pasitikėjimą ir 
bendradarbiavimą. Be jūsų – nebūtų mūsų! Kviečiame bendradarbiauti ir 2017 metais! Mes neapvilsime! 

 
UAB „Joneda“, nuo 1996 metų Jonavoje dirbanti nekilnojamojo turto agentūra
J. Ralio g. 5-19, (2 aukštas), tel. : 8 655 54404, 54607.

NT PIRKĖJŲ 
DĖMESIUI!

DNB bankas 
„Jonedos“ klientams 

teikia paskolas 
su specialiomis 

sąlygomis.

Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda

Visa informacija su 
nuotraukomis apie par-
duodamą nekilnojamąjį 
turtą (NT) www.joneda.lt

Parduodu banguotąsias 
papūgėles. Kaina 5 Eur. 

Tel. 8 672 57287

Pigu ir patogu!
PERVEŽU KROVINIUS 

LIETUVOJE
PERKRAUSTYMO PA-

SLAUGOS
(su krovikais, galime išar-

dyti baldus)
Tel. 8 678 25799

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

VONIŲ 
RESTAURAVIMAS

Išskirtinai ilgas  
tarnavimo laikas!

Tel.: 8 673 56679, 
8 617 13178, Jonava
Išrašoma garantinė  

sutartis.
www.voniunaujinimas.lt
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Kas? Kur? Kada?
JONAVOS KULTŪROS CENTRAS 

KVIEČIA!

LAISVĖS GYNĖJŲ DIENA
Sausio 13 d. – renginiai, skirti Lais-

vės gynėjų dienai. Nemokamai.
8.00–8.10 val. – pilietinė iniciatyva 

„Atmintis gyva, nes liudija“.
16.30 val. – žodžio ir muzikos valan-

da „Baltas paukštis“. Dalyvauja Vytauto 
Didžiojo universiteto Katalikų teologijos 
fakulteto mišrus choras „Veritas“, choro 
meno vadovė ir dirigentė Vita Liaudans-
kaitė -Vaitkevičienė (Mažoji salė).

18 val. – Šv. Mišios už Laisvės gynė-
jus (Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje).

MAŽOJI SALĖ
Sausio 14 d. 18 val. – „X faktoriaus” 

finalininko Alekso koncertas. Bilieto kaina 
5-6 Eur, moksleiviams – 3 Eur, vaikams 
iki 5 m. – nemokamai. Renginio dieną bi-
lietai brangs.

Sausio 18 d. 18 val. – Gongo meis-
tro Raimondo Binkausko koncertas. Bi-
lieto kaina 10 Eur.

Sausio 20 d. ir 27 d. 18 val. – klasi-
kinių ir Lotynų Amerikos šokių pamokos. 
Nemokamai.

Sausio 25 d. 18 val. – Tautinio kostiu-
mo bei Piliakalnių metų atidarymo rengi-
nys. Nemokamai.

Sausio 24 d. 18 val. – filmas „Salam, 
kaimyne“ – dokumentinė istorija apie iš-
bandymų kupiną Sirijos karo pabėgelių 
kasdienybę. Po peržiūros diskusija su fil-
mo režisieriais Chris Temple ir Zach In-
grasci. Nemokamai.

MENO GALERIJA
Sausio 20 d. 18 val. – Milan Prokeš ir 

Raimondos Kielaitės eskizų parodos ati-
darymas. Nemokamai.

Sausio 21 d. 13 val. – edukaciniai ta-
pybos užsiėmimai. Nemokamai.

KITI RENGINIAI 
Kiekvieną sekmadienį 16 val. – šo-

kių vakarai vyresniojo amžiaus žmonėms 
(Mažoji salė).

Visus, norinčius gauti Jonavos kultū-
ros centro savaitinį naujienlaiškį su ren-
ginių 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.  
(8 349) 51868

JKC kasa dirba: pirmadieniais – penk-
tadieniais nuo 12 iki 18 val.,

savaitgaliais ir švenčių dienomis – 2 
val. iki renginio pradžios

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJAUS 
VEIKLA SAUSIO MĖNESĮ

PARODOS
12 d. 17 val. Vilnietės menininkės Mi-

glės Eleonoros Černikovaitės tapybos 
darbų parodos atidarymas (Dailės sky-
riuje). 

RENGINIAI
13 d. 11 val. Laisvės gynėjų dienos 

minėjimas „Aukščiausiosios Tarybos gy-
nimas 1991 m.“, atsargos majoro Alberto 
Daugirdo prisiminimai (Dailės skyriuje). 

20 d. 16 val. Dokumentinio filmo „Ei-
geris“, skirto žuvusiam alpinistui Artūrui 
Baziui atminti pristatymas (Dailės skyriu-
je). 

EDUKACIJA
Visą mėnesį edukaciniai užsiėmimai 

moksleiviams: „Laisvės gynėjų diena“, 
„Kraičio skrynią atvėrus“, „Kaip vaikelis 
rašto mokėsi“. Būtina registracija tel. (8 
349) 51446.

Visą mėnesį edukaciniai užsiėmimai 
moksleiviams „Veltinio fenomenas: tradi-
cija ir inovacija“. Būtina registracija tel. (8 
349) 53388.
UŽSIĖMIMAS TREČIOJO AMŽIAUS 
UNIVERSITETO KRAŠTO PAŽINIMO 

FAKULTETO KLAUSYTOJAMS
19 d. 10.30 val. Paskaita „Jeronimas 

Ralys – gydytojas ir valstybės kūrėjas“. 
Lektorius – Vytautas Venckūnas (Dailės 
skyriuje).

Daugiau informacijos www.
jonavosmuziejus.lt

Blažienė). Bandome iš pele-
nų pakelti Bukonių kultūros 
centrą, sužadinti Liepių kultū-
ros centro gyvybingumą. Išlie-
ka atviras klausimas dėl Ru-
klos kultūros centro vadovo, 
kuris, mano manymu, per pu-
santrų metų taip ir nesugebė-
jo suprasti, kokį darbą turi at-
likti filialo vadovas.

Pagal turimus finansinius ir 
žmogiškuosius resursus buvo 
atliekami pastato vidaus at-
naujinimo darbai. Dalis kolek-
tyvų gavo atnaujintas (visiš-
kai suremontuotas) repeticijų 
sales, kabinetus, kai kurie su 
naujais baldais, dušines, tu-
aletus; suremontuotos patal-
pos ir įkurta vokalo studija, nu-
pirkta ir įrengta stacionari gar-
so aparatūra; atnaujinti artis-
tų kambariai, vienas šiai pa-
skirčiai pertvarkytas papildo-
mai, nupirkti nauji baldai; an-
trojo aukšto koridoriuje paklo-
tas naujas linoleumas. Iš bu-
vusių apleistų patalpų įrengta 
šiuolaikinė konferencijų salė. 
Iš dalies atnaujinta ir Kultūros 
centro fojė, kuri lig šiol atro-
dė tarsi koks urvas: restauruo-
tos marmuro grindys, apšvieti-
mas; pakabintas televizorius, 
kuris anonsuoja renginius ir 
demonstruoja kultūros rengi-
nių videoįrašus, renginių metu 
veikia mini kavinukė, girkšno-
damas kavą ar arbatą gali ne-
tyčia ir save išvysti dalyvavu-
sį kokiame renginyje. Pagaliau 
visi įprato nusirengti rūbinė-
je (net dabar keista prisiminti, 
kiek reikėjo tam įdėti pastan-
gų), o mūsų savanorių dėka – 
Kultūros centro lankytojai ap-
tarnaujami greitai ir kultūringai.

Pradėta demontuoti įranga 
Kultūros centro didžiojoje sa-
lėje, kuri iki rudens turi būti at-
naujinta: taps gražia ir patogia 
lankytojams, tai yra jums, ger-
biami žiūrovai, nes tai jūs pa-
grindiniai mūsų kritikai ir rėmė-
jai.

Manau, kad 2017 metais 
bus surengtas ne vienas pa-
sirodymas rajone, šalyje ir už-
sienyje. Įsitikinęs, kad mūsų 
kolektyvų (centre ir filialuose) 
meistriškumas tik kils, o jų vei-
kloje kuo toliau, tuo daugiau 
norės dalyvauti ir jaunas, ir se-
nas.

Naujaisiais 2017 metais 
linkiu visiems sėkmės ir gražių 
susitikimo akimirkų tiek atlikė-
jams, tiek ir žiūrovams.

O dabar kviečiu susipa-
žinti konkrečiai su mūsų at-
liktu darbu.

Jonavos kultūros centre 
šiuo metu veikia 15 mėgėjų 
meno kolektyvų ( 9 – suau-
gusiųjų, 6 vaikų ir jaunimo), 
kuriuos lanko 240 žmonių. 
Per 2016 m. surengta 189 
koncertai.

Iš jų:
 130 koncertų surengta 

Jonavos rajono bei miesto 
įstaigose, mokyklose, kai-
mo kultūros centruose.

45 koncertai – respubliki-
nėse šventėse ir festivaliuose 
(Kaune, Širvintose, Prienuose, 
Marijampolėje, Šiauliuose, Pa-
langoje, Kretingoje, Kaišiado-
ryse, Molėtuose, Vilniuje, Vil-
kaviškyje Kėdainiuose, Rasei-
niuose, Švenčionyse, Panevė-
žyje ir kt.).

 14 koncertų tarptauti-
niuose festivaliuose užsie-

nyje:
Mišrusis choras „Žemyna“, 

vadovė Violeta Michelkevičie-
nė, Lenkija. 

Moterų choras „Guoba“, 
vadovė Neringa Kukarinienė, 
Lenkija.

Folkloro ansamblis „Ladu-
ta“, vadovė Elena Živaitienė, 
Latvija ir Graikija.

Vaikų popchoras „Šuldu 
buldu“, vadovas Elegijus Lai-
mikis, Latvija.

 Respublikinės dainų 
šventės

Respublikinė moksleivių 
dainų šventė Vilniuje – vaikų 
folkloro ansamblis „Ramtatu-
kai“, vadovės Loreta Ratautie-
nė ir Judita Margevičienė.

XIII respublikinė dainų ir 
poezijos šventė „Leiskit į Tė-
vynę“ Kėdainiuose – politinių 
kalinių ir tremtinių choras „Vil-
tis“, vadovė Violeta Michelke-
vičienė.

 Tarptautinė moterų 
liaudies šokių šventė Esti-
joje, Jogevos mieste – vy-
resniųjų liaudiškų šokių gru-
pė „Varūna“, vadovė Rita Pi-
lypienė.

RAJONINIAI KONKURSAI
• Rajoninė folkloro ansam-

blių, liaudiškų kapelų bei pa-
vienių atlikėjų šventė – kon-
kursas „Trenk, polkutę“. Liau-
diška kapela „Jonė“, vadovas 
Romas Petkevičius, I vieta.

• Rajoninė vaikų folkloro 
ansamblių bei pavienių atlikė-
jų šventė „Čyru vyru pavasa-
ris“. Vaikų folkloro ansamblis 
„Ramtatukai“ – I vieta. Vado-
vės Loreta Ratautienė ir Judi-
ta Margevičienė.

RESPUBLIKINIAI 
KONKURSAI

• Respublikinis solistų ir vo-
kalinių ansamblių konkursas 
„Sidabriniai balsai“ – vokali-
nis ansamblis „Presto“, vado-
vė Solveiga Maslauskaitė, re-
gioniniame ture pelnyta I vieta, 
respublikiniame – II laipsnio 
laureato diplomas ir specialu-
sis prizas už originaliosios lie-
tuvių kompozitorių dainos atli-
kimą. 

• Respublikinis šiuolaiki-
nio šokio konkursas „Molėtai 
šokio ritmu“ – šiuolaikinio šo-
kio grupė „Contempo“, vado-
vė Vilma Širkaitė, II ir III vietos.

• Respublikinis šiuolaikinio 
šokio konkursas „Judančios 
spalvos“ Prienuose – šiuolai-
kinio šokio grupė „Contempo“, 
vadovė Vilma Širkaitė, Grand 
Prix ir III vieta.

• Respublikinis vaikų ir jau-
nimo populiariosios vokalinės 
muzikos konkursas „Dainuok, 
žiemužėle“ Šiauliuose – solis-
tė Karolina Krivickaitė laimėjo 
III vietą, vadovas Elegijus Lai-
mikis.

TARPTAUTINIAI 
KONKURSAI

• Tarptautinis vaikų ir jauni-
mo moderniojo meno konkur-
sas „Eurojurmala 2016“. Vaikų 
popchoras „Šuldu buldu“, va-
dovas Elegijus Laimikis, II ir III 
vietos. 

MEISTRIŠKUMAS
Penki Jonavos kultūros 

centro mėgėjų kolektyvai 
turi II aukšto meninio lygio 
kategoriją: 

vaikų folkloro ansamblis 
„Ramtatukai“ – vadovės Lore-
ta Ratautienė ir Judita Marge-
vičienė, 

folkloro ansamblis „Laduta“ 

– vadovė Elena Živaitienė, 
vyresniųjų liaudiškų šo-

kių grupė „Varūna“- vadovė 
Rita Pilypienė, moterų cho-
ras „Guoba“ – vadovė Neringa 
Kukarinienė, 

vaikų popchoras „Šuldu 
buldu“ – vadovas Elegijus Lai-
mikis.

I – aukščiausiojo meni-
nio lygio kategorija

Respublikiniame solistų ir 
vokalinių ansamblių konkur-
se „Sidabriniai balsai“ moterų 
vokaliniam ansambliui „Pres-
to“ laimėjus II laipsnio laureato 
diplomą, suteikta I – aukščiau-
siojo meninio lygio kategorija.

2016 M. 12-OJE JONAVOS 
KULTŪROS CENTRO 
FILIALŲ VEIKIANTYS 

48 MĖGĖJŲ MENO 
KOLEKTYVAI, KURIUOSE 

DALYVAUJA 334 
ŽMONĖS, SURENGĖ 653 

KONCERTUS.
Daugiausia koncertų su-

rengta vietos bendruomenė-
se, kaimo kultūros centruose, 
Jonavos rajono švietimo bei 
kitose įstaigose.

Dalyvauta respublikiniuo-
se, tarptautiniuose renginiuo-
se bei konkursuose Širvin-
tų, Ukmergės, Panevėžio, Vil-
kaviškio, Kėdainių, Anykščių, 
Pakruojo, Šakių miesteliuose 
ir kaimuose bei Marijampolės, 
Kaišiadorių, Kauno, Vilniaus, 
Plungės, Palangos, Birštono, 
Druskininkų miestuose.
RAJONINIAI KONKURSAI

Rajoninio folkloro an-
samblių, liaudiškų ir tradici-
nių kapelų bei pavienių at-
likėjų šventės-konkurso 
„Trenk, polkutę“ nugalėtojai:

Kapelos
• Šveicarijos kultūros cen-

tro liaudiška kapela „Varpe-
na,“ vadovė Dalia Toločkienė, 
I vieta.

• Upninkų kultūros centro 
liaudiška kapela „Širvinta“, va-
dovas Justinas Diržinskas, II 
vieta.

• Užusalių kultūros centro 
liaudiška kapela „Šešuva“, va-
dovas Romas Petkevičius, III 
vieta.

• Čičinų kultūros centro 
liaudiška kapela „Giružė“, va-
dovė Loreta Ratautienė, III 
vieta.

Folkloro ansambliai
• Kulvos kultūros centro 

folkloro ansamblis „Drobulė“, 
vadovė Valerija Degutienė, I 
vieta.

• Šveicarijos kultūros cen-
tro folkloro ansamblis „Jan-
drelė“, vadovė Dalia Toločkie-
nė, II vieta.

• Upninkų kultūros centro 
folkloro ansamblis „Letaukė-
la“, vadovė Laima Dobrovols-
kienė, II vieta.

• Užusalių kultūros centro 
folkloro ansamblis „Pravar-
ta“, vadovė Vitalija Šatkienė, 
III vieta.

Rajoninė vaikų folkloro 
ansamblių šventė-konkur-
sas „Čyru vyru pavasaris“

Čičinų kultūros centro vai-
kų folkloro ansamblis „Giru-
žė“, vadovė Loreta Ratautie-
nė, II vieta

Rajoninis vaikų ir jauni-
mo mėgėjų teatrų bei skai-
tovų konkursas „Tai bent“

Geriausiai konkurse pa-
sirodė Šveicarijos, Ruklos ir 
Upninkų kultūros centrų skai-

tovai, kuriems padėjo pasi-
rengti Danutė Jurgickienė, 
Vilma Praškevičienė ir Kristi-
na Krikščiūnienė.

Atstovauti Jonavos kultū-
ros centrui respublikinėje mė-
gėjų teatrų šventėje-konkur-
se „Atspindžiai 2016“ atrinkti 
Užusalių kultūros centro jau-
nimo teatras  (režisierė Inga 
Ramunė Šimaitienė) ir Pano-
terių kultūros centro suaugu-
siųjų teatras (režisierė Janina 
Adomaitienė).

Rajoninė vaikų ir jauni-
mo šiuolaikinio šokio bei 
populiariosios vokalinės 
muzikos šventė-konkursas 
„Pabūkim ir padūkim“

Šiame konkurse geriausiai 
pasirodė Šveicarijos ir Kuiga-
lių dainorėliai, vadovės Dalia 
Toločkienė ir Daiva Makutie-
nė.

Rajoninis talentų kon-
kursas „Jonavos žvaigždė 
2016“

"Jonavos žvaigžde 2016" 
tapo Šveicarijos kultūros cen-
tro solistė Karolina Krivickai-
tė, kurią konkursui parengė 
Dalia Toločkienė.

TARPTAUTINIAI 
KONKURSAI LIETUVOJE

XII tarptautinis popu-
liariosios dainos konkur-
sas „Pavasario fiesta 2016“ 
(Kaunas)

Šveicarijos kultūros cen-
tro solistės – Karolina Krivic-
kaitė, II laipsnio diplomas, Mi-
glė Sadauskaitė, III vieta. Va-
dovė Dalia Toločkienė.

I tarptautinis vaikų ir jau-
nimo meninės raiškos kon-
kursas „Linksmosios supy-
nės“ (Kaišiadorys)

Šveicarijos kultūros centro 
solistės – Karolina Krivickai-
tė, II vieta, Miglė Sadauskai-
tė II vieta. Vadovė Dalia To-
ločkienė.

Tarptautinis vaikų ir jau-
nimo vokalinės muzikos 
festivalis-konkursas „Ky-
lanti žvaigždė 2016“ (Pane-
vėžys)

Kuigalių kultūros centro 
solistė Vytautė Makutytė, II 
laipsnio laureatė, vadovė Dai-
va Makutienė.

TARPTAUTINIAI 
KONKURSAI UŽSIENYJE

Tarptautinis festivalis 
-konkursas „VOLNA IDEI 
2016“ (Bulgarija)

Kuigalių kultūros centro 
duetas, I laipsnio laureatas,

Kuigalių kultūros centro 
solistė Vytautė Makutytė, I 
laipsnio laureatė,

Kuigalių kultūros cen-
tro solistas Kipras Makutis, II 
laipsnio laureatas.

Vadovė Daiva Makutienė

Tarptautinis šokių festi-
valis-konkursas „Baltic am-
ber Suvalkai 2016“ (Lenkija)

Juškonių kultūros centro 
šiuolaikinio šokio grupė „No-
rim dar“, III vieta. Kolektyvo 
vadovė Rima Blažienė

Tarptautinė „Pieno, duo-
nos ir medaus šventė“ 
Punske (Lenkija)

Dalyvavo Upninkų kultū-
ros centro liaudiška kapela 
„Širvinta“ (vadovas Justinas 
Diržinkas) ir Šveicarijos kul-
tūros centro liaudiška kapela 
„Varpena“ (vadovė Dalia To-
ločkienė). 

Ar viskas padaryta?
Atkelta iš 2 psl.



8

  

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

©„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

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

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

KELEIVINIŲ
MIKROAUTOBUSŲ

NUOMA
15; 20; 23 vietų

Tel:. 8 656 24178;
 8 685 85985

info@autorider.lt
www.autorider.lt

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.
• Užuolaidos.
• Nagų priežiūros priemonės.

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

REIKALINGA:

Jonavos kultūros centras ieško renginių organizato-
riaus (-ės) - meno vadovo (-ės) Kuigalių kultūros centre. Pa-
grindiniai darbo uždaviniai:

• suburti naujų meno kolektyvų bendruomenėje;
• pristatyti kolektyvus rajono ir respublikos renginiuose;
• prisidėti prie kultūros centro ir bendruomenės švenčių or-

ganizavimo.
Kreiptis tel. 8 687 47057. 

Įmonė, siuvanti baltinius, ieško siuvimo meistrės užlei-
dėjos (-jo) ir siuvėjų. Apmokome. Vežame savu transportu. 
Darbas Kauno r.

Darbas Kauno r. Teirautis tel. 8 615 87702

SKALDYTOS MALKOS.
Tel. 8 685 35033

   Priimami 
individualūs užsakymai.
Tel. 8-672 62340, www.yka.lt

I-V-8.30-15.30 val.;VI-8-13 val.

Prekiauja kietaisiais, 
minkštaisiais baldais ir  

čiužiniais

 

 
VAIRAVIMO MOKYMO KURSAI  AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE kat. 

NAUJA! 
Organizuojame TR1; TR2; SZ; SM kategorijų ir  

KRAUTUVŲ vairuotojų mokymus (mokiniai registruojami nuolat !) 
 

          Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Sausio 16 d. 16:00 val. popietinė grupė    
                                                                                Sausio 16 d. 18:00 val. vakarinė grupė   
          Kursų kaina šiuo metu: 279 €  (teorija 40 ak. val. ir praktinis vairavimas 30 ak. val.) 
                                                   279 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE) 
         Naujos BE/ C, CE/ D kat. grupės registruojamos nuo: Sausio 16 d. 19:30 val. vakarinė grupė 
            Kursų kaina šiuo metu: 194 €/ 264 €/ 274 €  (teorija ir praktinis vairavimas) 
        

Į kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, ir teorijos paskaitos, ir praktikos važiavimai, ir neribotai  
                                                              spręsti  KET prie kompiuterių! 
    PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:                                       Išsamiau dėl mokymų teirautis: 

- PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;                   Vasario 16-osios g. 1, Jonava 
- PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ  KET              Tel.Nr.: 8 65781775 

           REIKALAVIMĄ (-US).                                                                               jonava@rigveda.lt 
   Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 79 € (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. 

         
Grupės organizuojamos nuolat!  LAUKIAME JŪSŲ ! 

 

 

NEMOKAMAI išsipjauna-
me ir išsivežame peraugu-
sius krūmus, beverčius me-
džius iš žemės ūkio paskir-
ties žemių, pamiškių, griovių. 
Nuo 1,5 ha.

Tel. 8 601 30865.

MALKOS
Tel. 8 635 54215

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

Užuojauta
Skaudžią netekties ir liūdesio valandą nuoširdžiai už-

jaučiame Jonavos r. savivaldybės tarybos narį Vidmantą 
Šidlauską dėl mylimo Tėvelio mirties.

Edmundas Gedvila su šeima

Padėka
Nuoširdžiai dėkojame AB „Achema“ filialo „Gaschema“ di-

rektoriui Dainiui Pupiniui už pagalbą, paramą, nuoširdumą. Taip 
pat dėkojame draugams, giminėms, bendradarbiams už pa-
reikštą užuojautą, ištartą stiprybės suteikiantį žodį. Dėkojame 
kiekvienam, kuris gedėjo drauge ir mintyse buvo kartu palydint 
į paskutinę kelionę mylimą ALGIMANTĄ DAUNORAVIČIŲ, 
Vyrą, Tėvelį, Senelį, Uošvį. Ačiū visiems.

Daunoravičių šeima

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.

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

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

DOVANOJA 4 šunų pavadė-
lius, dubenėlį ir kokosinį žiurkė-

no guolį. Tel. 8 607 42565


