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Dėmesio gyventojams. Dėl pratybų  
gaižiūnų poligone

Vykdant Lietuvos kariuomenės vado 2009 m. rugpjūčio 18 d. 
įsakymą Nr. V-822 „Dėl poligonų ir atskirų šaudyklų naudojimo pla-
navimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (su vėlesniais pakeitimais), 
Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis pulkas in-
formuoja, kad Gaižiūnų poligono teritorijoje 2015 m. sausio 24, 
25, 31 dienomis papildomai vyks kovinio šaudymo ir lauko 
pratybos. 

Gyventojams pratybų metu draudžiama lankytis Gaižiūnų 
poligono teritorijoje,  privalu atkreipti dėmesį į įspėjamuosius 
ženklus.

Jonavos r. savivaldybės inf.

asmenims, pageiDaujantiems išsinuomoti 
savivalDybės socialinį būstą ir gyvenantiems 

savivalDybės socialiniuose būstuose

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsigaliojus Paramos būstui įsigyti ar iš-
sinuomoti įstatymui, asmenys, pageidaujantys išsinuomoti socia-
linį būstą, kasmet iki gegužės 1 dienos Gyventojų turto dekla-
ravimo įstatyme nustatyta tvarka Valstybinei mokesčių ins-
pekcijai privalės pateikti Metines gyventojo (šeimos) turto de-
klaracijas (FR00001 v. 1), užpildant jose duomenis apie  turi-
mą turtą, skolintas lėšas bei pajamas. Nepateikusieji minėtų 
deklaracijų bus išbraukti iš sąrašų socialiniam būstui gauti. 

Kilus neaiškumams konsultuokitės tel. (8 349) 501 90 arba Jo-
navos r. savivaldybės 107 kab. (Žeimių g. 13, Jonava). Priėmimo 
laikas: pirmadieniais – 9.00-12.00 val. ir 13.00-18.00 val.; ketvirta-
dieniais – 9.00-12.00 val. 

Jonavos r. savivaldybės Turto ir  
įmonių valdymo skyriaus inf.

tramDys nelegaliai kertančius miškus

Pirmadienį, sausio 19 d., prasidėjo miško kirtimo ir nukirstos 
medienos apskaitos tikrinimo akcija „Miškas 2015“. Bus tikrina-
mi transporto priemonėmis gabenamos nukirstos medienos doku-
mentai, lentpjūvių medienos apskaita, miško kirtimai valstybiniuo-
se ir privačiuose miškuose. 

Reidus pradėjo ir mobilioji miško kontrolės apsaugos grupė. Ji 
įsteigta atsižvelgiant į Specialiųjų tyrimų tarnybos išvadą dėl Ge-
neralinės miškų urėdijos veiklos sričių korupcijos rizikos analizės.

Ja Generalinė miškų urėdija įpareigota vykdyti miškų urėdijose 
reguliarią neplaninę medienos apskaitos kontrolę, stebėti ir kon-
troliuoti medieną vežantį transportą.

Planuojama, kad mobilioji miško kontrolės grupė reguliariai 
vyks į reidus po miškų urėdijas, kur tikrins miško kirtavietes, san-
dėlius, taip pat atliks kontrolinius medienos patikrinimus. Bus verti-
nama, kaip rūšiuojama mediena, matuojamas tūris, tikrinama, kaip 
mediena kraunama į mašinas, tvarkomi dokumentai.

„Jonavos garso“ ir Aplinkos apsaugos ministerijos inf.

mirė Daugiau, nei gimė

Jonavos rajono savivaldybėje 2014 metais gimė 511 vaikų 
(2013 m. - 494), mirė 603 žmonės (2013 m. - 642).

Pernai užregistruotos 305 santuokos (2013 m. - 259), nutrauk-
tos 162 (2013 m. - 205).

2014 –aisiais populiariausi mergaičių vardai buvo šie: Emili-
ja (10), Gabija (8), Luknė (7), Austėja, Rusnė, Ugnė (6). Berniukai 
dažniausiai pavadinti šiais vardais: Matas (16), Lukas (14), Gus-
tas, Kajus (7).

Jonava.lt inf.

kelių Džentelemenai

Sausio 9-osios ryte, vežant „Jonavos garsą“ Rimkų mikro-
rajono skaitytojams (sunkus krovinys – daugiau nei 9 pakai po 
500 egz., 4665 egz.), kaip tyčia sugedo snieguotame kelyje 
automobilis. Situacija nepavydėtina. 

Ačiū „Mercedes Benz“ hečbeko (valst. numeris GHH 455) 
vairuotojui ir jo keleiviui, pamačiusiems situaciją, iškart susto-
jusiems ir ištiesusiems tokiomis minutėmis neįkainojamą pa-
galbą.

Nuoširdus ačiū.
Jūs tikri džentelmenai.

„Jonavos garso“ redaktorė

Už kovą į rajono valdžią 
jonaviečiai stoja ištisomis 
šeimomis, vietinį valdžios 
olimpą šturmuoti pasiryžu-
sios kirpėjos ir manikiūrinin-
kės, kosmetikės ir pardavė-
jos, šaltkalviai ir suvirintojai. 

Kovo 1 d. vyksiančiuose 
savivaldos rinkimuose 60-yje 
šalies savivaldybių bus iš-
rinkti 1524 Tarybų nariai. Jo-
navos rajone sumažėjus gy-
ventojų skaičiui, vietoj iki šiol 
rinktų 27, kovo 1-ąją rinksime 
dviem mažiau – 25 Tarybos 
narius. Pirmą kartą tiesiogiai 
rinksime rajono merą.

Mūsų rajone kandidatų są-
rašus tapti Tarybos nariais pa-
teikė septynios partijos: Darbo 
partija (31), Tvarka ir teisingu-
mas (34), Lietuvos socialdemo-
kratų partija (40), Lietuvos Res-
publikos liberalų sąjūdis (50), 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
junga (28), Lietuvos laisvės są-
junga (liberalai (14), Tėvynės 
sąjunga – Lietuvos krikščionys 
demokratai (23). 

Į 25 Jonavos rajono savi-
valdybės tarybos nario vietas 
pretenduoja net 220 kandida-
tų – beveik 9 į vieną vietą. Vi-

sai neblogas konkursas. Įdomu 
ir tai, kad į 25 Tarybos nario vie-
tas pretenduoja net 24 dabarti-
nės kadencijos Tarybos nariai iš 
27. Nedalyvauja ateinančiuose 
rinkimuose į vietos savivaldą tik 
3 politikai – Edmundas Gedvi-
la, Vytautas Riaubiškis ir Egidi-
jus Sinkevičius. 

Jeigu dabartiniam Tarybos 
nariams rinkėjai vėl sutiktų len-
gvai patikėti mandatus, gali-
ma sakyti, realiai kova vyktų 
dėl vieno – 25-ojo Tarybos na-
rio mandato – į kurį pretenduo-
tų beveik 200 jonaviečių. Lau-
kia nuožmi politinė kova.

Tikras žūtbūtinis valdžios 
šturmas, jei į jį pakilo jonaviečiai 
ištisomis šeimomis. Štai Lietu-
vos socialdemokratų partijos 
sąraše – dvi sutuoktinių poros, 
be to, ir visa šeimos dinastija 
– tėvas, sūnus ir sūnaus žmo-
na arba dar vienas tandemas - 
uošvis su žentu ir t.t. Tvarkos ir 
teisingumo sąraše – vėl ta pati 
dabartinių Tarybos narių su-
tuoktinių pora, Lietuvos laisvės 
sąjungos (liberalai) trumpiau-
siame sąraše į rajono valdžią – 
žmona be vyro, kaip ir vyras be 
savos žmonos, matyt, nesiryžta 
stoti į kovą.

Kyla retorinis klausimas – ar 
toks jau saldus masalas ta val-
džia, ar kad sąrašai tik ilgesni 
būtų?

Įdomu tai, kad pagal Vyriau-
siajai rinkimų komisijai pateik-
tas jonaviečių pretendentų tap-
ti Tarybos nariais anketas, net 
34 kandidatai nenurodė savo 
pagrindinės darbovietės ir par-
eigų. Tokių slapukų daugiausia 
– apie 15 – sąraše turi Lietuvos 
Respublikos liberalų sąjūdžio 
Jonavos skyrius, Darbo partija 
– 7. Kitų penkių partijų Jonavo-
je iškėlusių savo kandidatų są-
rašus tokių asmenų – nuo trijų 
iki vieno.

Tarp kandidatų į vietos sa-
vivaldą daugiausia įvairių spe-
cialistų bei įmonių vadovų, ta-
čiau politikais norinčių tapti yra 
kirpėjų ir manikiūrininkių, kos-
metikių ir pardavėjų, dažytojų, 
šaltkalvių, suvirintojų ir turbūt 
bedarbių, jei nenurodo darbo-
vietės ir pareigų.

Tą pačią kovo 1-ąją pirmą 
kartą tiesiogiai rinksime ir ra-
jono merą. Jonavos meru pre-
tenduoja tapti šeši vyrai ir vie-
na moteris.

Iki valdžios šturmo lieka tik 
beveik mėnuo.

šturmas!

Kelionių agentūra,
turinti 11 metų  
patirtį turizmo  

srityje!
Mes dirbame 

Jums!!!
Tik vasario mėnesį skelbia-

ma papildoma – 3% nuolaida 
Tallink keltų bilietams

www.ingrima.lt,
jonava@ingrima.lt

J. Ralio g. 5-17, Jonava, tel. 
8-688 50100

Vasario 16-osios g.1, Jonava, 
tel. 8-616 33440

Gauti nauji “Novaturo”,  
“Tez tour”, “Kauno grūda”  
vasaros kelionių katalogai

uždaroji akcinė 
bendrovė

SPORTAS- 
MASAŽAS

su „Roll Shaper“
MAŽOS PASTAN-

GOS – STULBINAN-
TYS REZULTATAI

l Pagerinkite odos būklę
l Sumažinkite celiulitą
l Sumažinkite apimtis
l Išvalykite organizmą nuo 
      toksinų
l Pagerinkite kraujotaką
l Pakelkite raumenų tonusą
l Sumažinkite patinimą
l Numeskite svorio

Tel. 8-650 80016
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Nuomonės

Vytautas Gasiūnas

Demagogas [gr. dēmagōgos 
< dēmos – liaudis + agōgos – va-
dovas]: 1. sen. Graikijoje – demo 
polit. veikėjas, lyderis; 2. asmuo, 
siekiantis naudos ar populiaru-
mo melagingais pažadais, meili-
kavimu, faktų iškraipymu.

Tokia žmonių manipuliavi-
mo priemonė parazituoja visose 
žmonių valdymo struktūrose nuo 
pirmykštės bendruomenės iki šių 
laikų.

Neįvertinus visų aplinky-
bių, laiku nešalinant visuome-
nės vystymesi iškilusių priešta-
ravimų, žmoniją ištinka geopo-
litinės katastrofos. Kaip pavyzdį 
galima paminėti Pirmąjį pasauli-
nį karą 1914-1918 m. Karą vie-
ni kitiems skelbė didžiųjų Euro-
pos valstybių monarchai, pus-
brolių lygio giminaičiai, žadėda-
mi pavaldiniams, kad karas bus 
jų valstybių armijoms pergalin-
gas, neilgai trunkantis pasivaikš-
čiojimas. Jų demagogiški užtikri-
nimai dėl pergalių kėlė visuome-

nėje patriotinį apsvaigimą. Karas 
užsitęsė, o žuvusių karių ir civilių 
skaičius viršijo 12 milijonų žmo-
nių. Patirti milžiniški materialiniai 
nuostoliai, kariaujančiose šaly-
se prasidėjo įvairių visuomenės 
sluoksnių bruzdėjimai. Nei vie-
na iš kare dalyvavusių pusių ne-
pasiekė planuotų laimėjimų, o po 
ketverių metų skerdynių, 1918 
m. buvo pasirašyta Versalio tai-
kos sutartis. Kariavusiose šaly-
se kūrėsi nauji visuomeniniai ju-
dėjimai ir partijos. Kai kurie sten-
gėsi paimti valdžią, naudodami 
demagogines priemones. Ryš-
kiai tuo išsiskyrė Rusijoje veiku-
si bolševikų partija, kuri dema-
gogiškai žadėdama valdžią ta-
ryboms, žmonėms taiką, vals-
tiečiams žemę, užgrobė valdžią. 
Kuo tai baigėsi – žinome.

Ryškus demagogijos pavyz-
dys – A. Hitleris, kuris, suvokda-
mas socialistinių idėjų populiaru-
mą liaudyje su nacionalsocializ-
mo lozungais, atėjo į valdžią Vo-
kietijoje.

Visa tai baigėsi Antruoju pa-
sauliniu karu – didžiausia žmoni-
ją ištikusia tragedija.

Lietuvai karas baigėsi 1990 
m. kovo 11 d. Demokratiškai iš-
rinkta Lietuvos Aukščiausioji Ta-
ryba paskelbė Lietuvos Nepri-
klausomos valstybės atkūrimą ir 
jos vystymąsi demokratiniais pa-
grindais, atsižvelgiant į visuome-
nės interesus. Lietuvoje pradė-
jo kurtis įvairios partijos, pakeitu-

sios Sąjūdį.

partijos Dvynės

Partija (lotyniškai „partis“ – 
„dalis, grupė“) – politinė organi-
zacija, veikianti kokios nors pro-
gramos, išreiškiančios šios or-
ganizacijos interesus ir idealus, 
pagrindu; stengdamasi progra-
mą įgyvendinti, siekia valdžios; 
politinė grupuotė. Partijos pra-
dėjo dygti kaip grybai po lietaus. 
Pirmiausia horizonte pasirodė ir 
dabar egzistuojančios paskuti-
niu pasivadinimu – Lietuvos so-
cialdemokratų ir konservatorių – 
krikščionių demokratų partijos, to 
paties seno kelmo (SSKP) atža-
los. Abi šios partijos iki šiol turėjo 
ir tebeturi didžiausią politinę įta-
ką visuomenėje. Kaip joms sekė-
si evoliucionuoti į normalias poli-
tines partijas ir siekti deklaruoja-
mų tikslų? 

Socialdemokratai (pradžioje 
jie pasiskelbė esą savarankiški 
Lietuvos komunistai, po to Lietu-
vos demokratine darbo partija ir 
galop – Lietuvos socialdemokra-
tų partija) – kas gi jie tokie? Pa-
gal iki šiol tebegaliojantį apibrė-
žimą socialdemokratija lot. „so-
cialis“ – visuomeninis dešinysis 
politinis ir ideologinis tarptauti-
nis darbininkų judėjimas, nepri-
pažįstantis proletariato revoliu-
cinės koncepcijos ir proletariato 
diktatūros, skelbiantis laipsniš-
kas reformas. Taip turėtų būti pa-

gal apibrėžimą, o iš tikrųjų apie 
Lietuvos socialdemokratus gali-
me spręsti pagal jų darbus. Visus 
25-erius Nepriklausomybės me-
tus jie taip „gynė“ atstovaujamų-
jų samdomųjų darbuotojų inte-
resus, kad daugiau nei 500 000 
žmonių gimtojoje Lietuvoje liku-
sių be pragyvenimo šaltinio susi-
rado darbą svetimuose kraštuo-
se. Didesnė dalis likusių čia dir-
ba už minimalų darbo užmokes-
tį. Tenka sutikti su visuomenėje 
pripažintų autoritetų – velionio G. 
Beresnevičiaus ir profesoriaus L. 
Donskio nuomone, kad socialde-
mokratų partijos kaip tokios Lie-
tuvoje nėra. 

Kita politikoje dominuojanti 
partija – Tėvynės sąjunga – Lie-
tuvos krikščionys demokratai. 
Jie politikos veikloje bando rem-
tis Lietuvos Didžiosios kunigaikš-
tystės ir 1918-1940 m. Lietuvos 
Respublikos tradicijomis, taip 
kaip jas supranta: arogantiški, 
linkę bet kuria proga griebti savo 
oponentus už skvernų. Kaip pa-
vyzdį galima paminėti jų buvu-
sio ilgamečio lyderio V. Lands-
bergio Lietuvos Aukščiausioje 
Taryboje, vėliau pervadintoje At-
kuriamuoju Seimu, skaldytojiš-
ką demaršą, išvedant savo šali-
ninkus (būsimus konservatorius) 
iš Aukščiausiosios Tarybos po-
sėdžių salės. Demaršo tikslas – 
paralyžiuoti Tarybos darbą ir ini-
cijuoti priešlaikinius rinkimus, ku-
riuos buvo tikimasi laimėti dide-

le persvara. Deja, taip neatsiti-
ko. 1992 m. rinkimus laimėjo Lie-
tuvos demokratinė darbo partija 
(LDDP) ir suformavo vienpartinę 
vyriausybę.

socDemų Darbai

Vidaus reikalų ministru LDDP 
paskyrė buvusį Šiaulių miesto vi-
daus reikalų valdybos viršinin-
ką, buvusį Šiaulių miesto Lietu-
vos komunistų partijos sekreto-
rių, retą žioplį, R. Vaitekūną, kad 
netrukdytų „pertvarkant“ koman-
dinę planinę ekonomiką į rin-
kos ekonomiką. Partijos lūkes-
čių R. Vaitekūnas nepateisino, 
nes teko atsistatydinti, išaiškė-
jus, kad uolūs ministerijos kler-
kai pakišo jam vogtą automobilį. 
Užsiimti kuriant rinkos ekonomi-
ką buvo kuo: reikėjo privatizuoti 
ekonomiškai perspektyvias pra-
monės įmones, viešbučius ir t. t., 
sukurti rinkos ekonomiką atitin-
kantį bankininkystės sektorių. Iš 
visko galima buvo turėti žymios 
naudos, net priduodant į meta-
lo laužą „neperspektyvių“ pra-
monės įmonių įrengimus. Šau-
niai pasidarbuota steigiant ban-
kus ir kitas tokio pobūdžio įstai-
gas. Visa tai vyko vadovaujant 
vienpartinei LDDP vyriausybei, 
kurios lyderis A. Brazauskas da-
lyvavo 1993 m. Lietuvos Respu-
blikos prezidento rinkimuose ir 

Atsargiai – demagogija

Nukelta į 5 psl.

Edmundas Gedvila

Štai ir dar vienerius metus 
galima išbraukti tiek iš savo as-
meninio gyvenimo, tiek iš mūsų 
valstybės, turinčios teorinę 
prielaidą funkcionuoti išmintin-
gai tautos bei joje gyvenančių 
piliečių labui.

Mes, kaip valstybės piliečiai, 
pragyvenome šiuos metus, aiš-
ku, gyvensime ir ateinančius 
viešo melo, destrukcijų bei ne-
priteklių gyvenimą.

Jau daug metų tęsiasi du 
pagrindiniai „iššūkiai“, kuriais 
vadovaujantis valdoma vals-
tybė nuo viršaus (kuris diktuo-
ja savo valią, dažnai ir prievar-
tos būdu) iki apačios (kaip pa-
sakė kolūkio pirmininkas), tai 
totalinio melo ir pinigų viršeny-
bė prieš kitas žmogaus būtybei 
priimtas gyvenimo normas bei 
žmogų kaip asmenybę išaukšti-
nančias savybes turintį ir išski-
riantį gamtoje žmogų iš gausy-
bės žemėje gyvenančių indivi-
dų.

Melas, kuris mūsuose pa-
virto tiesa, manau, jau sugrio-
vė tarp daugelio žmonių realy-
bės jausmą, nekalbant apie lo-
ginį mąstymą, sugebėjimą su-
lyginti faktus, skaičius, aplin-
kybes, juos išanalizuoti ir pa-
versti savo minčių, jausmų bei 
veiksmų dariniu. Melas ir jo ga-
lia politikoje, kuri daugiau negu 
reikia susieta su ekonomika, 
žmonių gyvenimo pagerėjimu, 

pastaruoju metu įgavo griau-
namą valstybės ekonomikos 
pobūdį. Nors prisiminus eko-
nominių „laimėjimų“ bei bent 
dalį veiksmų ir sprendimų, tai 
sprendimus, kurie buvo priim-
ti mūsų valstybėje, galima pri-
skirti prie diversijų prieš vals-
tybę. Paminėsiu tik keletą pa-
vyzdžių. Atominės elektrinės 
uždarymas, o kai ji veikė, elek-
tros energija užsieniui buvo 
parduodama pigiau arba už 
dyka palyginus su kaina Lie-
tuvos gyventojams ir verslo 
subjektams. Mažeikių naftos 
epopėja, dėl kurios mes kurą 
perkame brangiau negu mūsų 
kaimynai. Leo afera, dviejų KK 
arba, kitaip sakant, apsikako-
jusių politikų, bankų likvida-
vimas, suskystintųjų dujų ter-
minalo afera, už kurią skur-
dūs Lietuvos gyventojai bran-
giai sumokės ir t.t. Galima šias 
ir daugelį kitų ekonominių afe-
rų palaikyti svetimų nedraugiš-
kų valstybių bei mūsų kai ku-
rių politikų noru ekonomiškai 
sunaikinti mūsų valstybę, kas 
mano manymu, iš dalies pavy-
ko (prarastas piliečių pasitikėji-
mas savo valstybe, bėgimas iš 
jos gyventi svetur ir ten dirbti 
nepakeliant galvos, praskolin-
tas valstybės biudžetas ir išga-
lintis šiaip ne taip vykdyti daž-
nai niekam nereikalingus pro-
jektus svetimais pinigais). Iški-
lo grėsmė, nes mes, kaip „ne-
priklausoma“ „supervalstybė“ 
pradėjome tarti savo žodį ge-
opolitinėje plotmėje, kuris daž-
nai paremtas kažkieno nors 
pateikiama dezinformacija bei 
isterija, kartu diskredituojama 
valstybės užsienio politika, be 
to, bandoma savus piliečius at-
pratinti gauti įvairiapusę infor-
maciją bei patiems nuspręs-
ti, kas teisus, kas meluoja, taip 

kuriant zombių visuomenę. 
Antroji mano paminėta glo-

balinė nelaimė – tai pinigai. 
Mes dieną naktį seiliojomės 
apie savo Nepriklausomybę. 
Praktikoje žinojau tik vieną dvi-
dešimtajame amžiuje nepri-
klausomą, niekam nereikalin-
gą valstybę (po Antrojo pasau-
linio karo) Albaniją, kuri šiaip 
buvo gana nuskurdusi. Dar ga-
lima paminėti džiunglėse neat-
rastas gentis. Visos kitos vals-
tybės yra viena nuo kitos dau-
giau ar mažiau priklausomos, ir 
jeigu mes buvome priklausomi 
nuo Tarybų sąjungos automa-
tų, tai dabar nuo eurų bei do-
lerių. Ir ne šiaip mes priklauso-
mi, nes, jeigu nebus branduo-
linio karo, tai mes jau į skolas 
įvėlėme net ir savo anūkus, be 
to, pasmerkdami savo senelius 
ir tėvus prašyti išmaldos nuo 
ponų stalo arba, kad ubagas 
paremtų ubagą (tas vis labiau 
įeina į madą). 

Gal manome, kad nuties-
tas vamzdis, asfaltas, šaliga-
tvis – tai mūsų uždirbti pinigai. 
Klystate. Tai pinigai tų valsty-
bių, kurios turi teisę (nes ją ty-
liai ir suteikėme) medį pavers-
ti euru, doleriu, už kurį nupirko 
mums grandines ant kaklo, ir 
tapome amžini vergai. Forma-
liai kiekviena Tarybų sąjungos 
respublika galėjo išstoti iš šios 
vadinamos sąjungos, formaliai 
kiekviena ES valstybė gali iš-
stoti iš šios sąjungos, praktiš-
kai - špyga taukuota. Per žino-
mą žmonijos istorijos laikotarpį 
vergai, papuolę už skolas ver-
gijon, privalo jas mokėti, kol ko-
jos paneša, o po jo mirties jo 
palikuoniai tęsia tėvų padarytas 
klaidas.

Bandant išnagrinėti žmo-
nijos vystymąsi, jos perspek-
tyvas, siaubas apima, nes da-

lis žmonių jau paversti nieko 
nematančiais bei nieko negir-
dinčiais zombiais. Ką reiškia 
tik nuolatinių visame pasauly-
je karų sukėlėjai bei tų reiški-
nių vertinimas eilinio piliečio są-
monėje? Bet teikia vilčių, kad ir 
Europos kai kuriose valstybė-
se atsiranda žmonių, matan-
čių globalinę apgaulę, sunaiki-
nimą žmogaus – kaip individo 
– proto, asmenybės. Atsiranda 
vienas kitas ir politikas, blaiviai 
mąstantis ir nebijantis pasakyti 
tiesos viešai.

kas naujo mūsų 
jonavos kaime?

Mūsų kaimuose, tokiuo-
se kaip Jonava, veikia tie pa-
tys dėsniai. Niekur nuo jų nepa-
bėgsi. Jau beveik ketveri metai 
turime savo didžėjų. Per tuos 
metus savivaldybė praskolinta. 
Vien už palūkanas 2014 metais 
reikėjo atiduoti per pusę milijo-
no litų. Verslas merdi. Aiškios ir 
būsimų savivaldybės biudžetų 
formavimo galimybės, bet mes 
toliau savo nosies snarglio ne-
matome. Dalį biudžeto papras-
čiausiai pravalgome išlaikyda-
mi biudžetininkus, tarp jų savi-
valdybės administracijos dar-
buotojus – nei pavalgiusius, 
nei alkanus. Ta prakeikta soci-
alinė lygiava, o be to, duodant 
priedus bei kitaip psichologiš-
kai veikiant (didžiausia bėda 
prarasti, kad ir menkai apmo-
kamą darbą), suteikia galimy-
bę lengvai išlaikyti paklusnią ir 
nuolankią gyventojų masę. Be 
to, darbas beveik visada sieja-
mas su partiškumu. Partijų eli-
tui būtina turėti statistų, o be 
to, Vilniaus partiniai bosai daro 
viską, kad liktų tik dvi „vedan-
čios“ į šviesų rytojų partijos bei 
iš jų malonės pora satelitinių, 

kad galėtų vaidinti demokratiją, 
nors jos pastaruoju metu su ži-
buriu nerasi.

Jonavos rajono tarybos dau-
guma, nors užkulisiuose kalba 
kitaip (Lietuvoje, kaip ir visame 
pasaulyje, priimti dvigubi stan-
dartai. Dalinę tiesą reikia at-
rinkti pačiam), balsuoja ir finan-
suoja niekinius projektus, ku-
rie arba pasmerkti dūlėti ir nešti 
savivaldybės biudžetui nuosto-
lius arba stengsis užkrauti savi-
valdybės įmonėms, kad jos per 
teikiamų paslaugų kainą išlai-
kytų dabartinių vadovų fantazi-
jos vaisius.

Taip vadinama opozicija ne-
veikė, nes iš dešimties nepri-
klausančių pozicijai Tarybos 
narių mažiau kaip pusė iš es-
mės domisi pateikiamais spren-
dimų projektais. Menkai jais do-
misi arba gali suprojektuoti tų 
sprendimų pasekmes ateity-
je ir Tarybos daugumos atsto-
vai, bet jie privalo balsuoti už, 
nors pasitaiko šventė - ir susi-
mąsto kodėl. Yra ir atsirandan-
ti šioje Taryboje nauja „politikų“ 
kategorija, kuri anksčiau nebu-
vo – tai mero padlaižiai visa to 
žodžio prasme. Ir atrodo pasta-
rajam labai patiko ši kategori-
ja asmenų, nes, matyt, ir kitoje 
kadencijoje ji bus auginama bei 
puoselėjama.

Jau prasidėjo rinkiminė agi-
tacija. Matosi tas jau seniai iš 
vienos vietinės reikšmės televi-
zijos. Nėra kalbos, kad taip va-
dinami politikai save nori pade-
monstruoti. Manyčiau, kad tai 
būtina. Bet tik kokias afrikinio 
gripo užkrėsto šerno akis rei-
kia turėti, kad po ketverių metų 
vėl iš naujo reikia griebtis me-
luoti, ne tik nieko doro nenuvei-
kus, kad pagerintum eilinio pi-
liečio gyvenimą, bet jį dar ap-
sunkinus.

visas aplinkybes bei veiksmus galima prognozuoti
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UAB „Baldai Jums“ didžiąją 
dalį gaminamos produkcijos su-
daro korpusiniai baldai iš ąžuo-
lo bei beržo masyvo. Įmonė Va-
karų Europai gamina miegamo-
jo, svetainės bei vaiko kamba-
rio baldus. Bendrovės speci-
alistų komanda, sumaniai val-
danti modernius gamybinius 
pajėgumus, sėkmingai vykdo 
užduotis ir pasiekia užsibrėžtų 
tikslų.

2013 - 2015 metais, pasi-
naudodama ES struktūriniais 
fondais, įmonė investavo į nau-
jas technologines linijas. Įmo-
nėje atsivėrė papildomos tech-
ninės galimybės gaminti sudė-
tingus, didesnės pridėtinės ver-
tės gaminius. Lapkričio mėne-
sį sumontuota ir paleista nauja 
plokščių supjovimo linija. 

Prieš pat Kalėdas darbą 
pradėjo nauja, moderni rąstų 
supjovimo linija. Tai viena pir-
mųjų tokio aukšto lygio linija 
Lietuvoje, kuri daugiau nei tris 
kartus padidins darbo našumą, 

o išpjaunamų lentų ir ruošinių 
matmenys svyruos vieno mili-
metro ribose. Tai leis taupyti la-
bai brangia medieną, kuri Lietu-
voje per paskutinius metus pa-
brango daugiau nei 25 proc. Li-
nijoje naudojami šiuolaikiniai 
įrankiai. Programuojant galima 
keisti įrankių pasvirimo kampą, 
kryptį ir greitį. Kartu su rąstų su-
pjovimo linija įsigyta ir įrankių 
galandimo įranga: pjūklų galan-
dimo staklės bei valcavimo sta-
klės juostiniams pjūklams, ku-
rios skirtos juostinių pjūklų tie-
sinimui, įtempimui ir išlyginimui. 
Pjūklų suvirinimo staklės sutei-
kia galimybę greitai ir pigiai su-
virinti pjūklus. Šis projektas fi-
nansuojamas „Baldai Jums“ 
ir LVPA lėšomis, kurio bendra 
vertė per 500 tūkst. Eur.

Prieš penkerius metus už-
baigta penkiolikos naujų aus-
triškų medienos džiovyklų sta-
tyba - vienu metu galime džio-
vinti 1 000 kubų lentų. Įdiegus 
rąstų supjovimo liniją yra vi-

siškai baigta ketvirto cecho re-
konstrukcija .

Šios investicijos sumažins 
gaminių savikainą, žymiai pa-
gerins darbo sąlygas, padidins 
įmonės konkurencingumą tarp-
tautinėse rinkose ir užtikrins 
įmonės veiklos tęstinumą ir dar-
bo vietų išsaugojimą. 

Šių metų vasario 20 d. 
(penktadienį) 11 val. ir 15 val. 
vyks atvirų durų diena, ku-
rios metu gyventojams bus 
organizuotos ekskursijos po 
įmonės cechus, o vėliau pa-
kviesime apsilankyti baldų 
ekspozicijos salėse. „Laimin-
gi“ lankytojai bus apdovanoti 
vertingais prizais. 

Jūsų lauksime įmonės 
administracijos pastato pir-
mame aukšte, Fabriko g. 3, 
Jonava. 

Nijolė Meškauskienė 
Projekto vadovė, UAB 

„Baldai Jums“  
finansų direktorė 

Projekto vadovė, UAB „Baldai Jums“ finansų direktorė Nijolė Meškauskienė 

moderni rąstų supjovimo  
linija jau dirba

Arvydas Stirna
Jonavos rajono savivaldybės 
tarybos narys

Perskaitęs straipsnį ,,Metų to-
pas“ (,,Jonavos garsas“ Nr. 1) pa-
norau pasidalinti prisiminimais 
apie Jonavos herbo gimimą, juo-
lab, kad teiginys, jog Jonavos her-
bas susišaukia su Kulviečių gimi-
nės herbu, abejotinas. Tvirtinant 
Jonavos herbą buvau rajono Ta-
rybos narys, teko tiesiogiai daly-
vauti jo gimimo procese, tad pa-
pildžius prisiminimus to meto 
straipsnių rajono spaudoje kopijo-
mis, gimė šie prisiminimai. 

Tuometinis rajono meras 
Edmundas Simanaitis daug dė-
mesio skyrė kultūros, istorinio 
paveldo klausimams. Jo inicia-
tyva savivaldybėje atsirado žy-
mių kraštiečių portretai, salės pa-
vadintos jų vardais, Valstybinės 
šventės, minėtinos datos iš ku-
klaus paminėjimo dėl ,,paukš-
čiuko“ ataskaitoje išaugo iki tikrų 
švenčių. Sena svajonė Jonavai 
turėti herbą taip pat atgimė mero 
galvoje.

Truputį nukrypsiu į praeitį. 
1967 – 1970 m. prasidėjo vajus 
kurti miestų herbus, nes senieji 
istoriniai savo laiku buvo panai-
kinti kaip ideologiškai žalingi tary-
biniam žmogui. Kiti miestai, kaip 
Jonava, kuri feodalizmo laikotar-
piu neturėjo savivaldos teisių, ne-
turėjo ir istorinio herbo. Taigi Jo-

nava neatsiliko nuo kitų, kūrė sim-
bolius būsimajam herbui. Ir ko tik 
neprigalvojo. Buvo siūlomas kir-
vis, pjūklas, oblius, kiti su medžio 
apdirbimu susiję įrankiai, kiti sim-
boliai. Pagaliau dailininkas Ge-
diminas Pempė nupiešė herbą, 
kurio auksiniame lauke kiek ma-
žesnis mėlynas skydas su kol-
ba, kurioje įstatyta stilizuota gel-
tona varpa. Kolba turėjo simboli-
zuoti chemijos pramonę. Ką sim-
bolizavo varpa - ,,išvystytą“ so-
cialistinį žemės ūkį ar chemijos 
pramonės produkcijos rezultatą 
– nežinau. Tada, kaip ir dera, su-
veikė provincijos sindromas, ko-
dėl herbe nėra mūsų, senas me-
džio apdirbimo tradicijas turinčių 
baldininkų. Taip rajono valdžios 
vyrų paliepimu aplink skydą atsi-
rado devyni skrituliukai, vaizduo-
jantys rąsto nuopjovas, kurios tu-
rėjo patenkinti baldininkų ambici-
jas. Skrituliukai buvo nelabai pa-
našūs į rąstų, kurių metinės rie-
vės būna geometriškai netaisy-
klingos, nuopjovas, tad humoro 
jausmą turintys skritulius sutapa-
tino su tuo metu Jonavoje akty-
viai veikusiu šaškių klubu. Paga-
liau 1970 m. birželio 17 d. heral-
dikos komisija herbą įteisino.

Vis tik šis herbas į gyvenimą 
neiškeliavo. Grupė istorikų, heral-
dikos specialistų paskelbė kovą 
Lietuvą užplūstantiems politiškai 
ideologizuotiems miestų ir mieste-
lių herbams, kuriuos kūrė ne dai-
lininkai, o partijos ideologai, su-

stabdė jų tvirtinimą iki naujų heral-
dikos reikalavimų patvirtinimo.

Taip sulaukėme 1996 m. vasa-
rio 28 d., kai rajono Tarybai buvo 
pateikta svarstyti 5 galimo her-
bo variantai. Tai Rimanto Cieš-
kos Nerimi plaukianti gulbė, Ta-
tjanos Simanaitienės projektas su 
Kosakovskių giminės herbe pa-
vaizduotu naktikovu, Vidmanto 
Jankausko su tilto arka ir Gruzi-
jos herbu (skyrėsi tik kryžių spal-
va) bei du Jolantos Grigienės pa-
siūlyti variantai: su antikine kolo-
na ir skrydžiui pasirengusia gulbe. 
Gana greitai atrinkti du - R. Cieš-
kos ir T. Simanaitienės – projek-
tai, dėl kurių buvo nemažai disku-
sijų. Nurimus aistroms, dar kartą 
pasvėrus visus už ir prieš, balsų 
dauguma patvirtintas R. Cieškos 
variantas.

Buvo aišku, kad toks herbas, 
koks pateiktas eskize, nebus pri-
imtas, nes neatitinka heraldikos 
reikalavimų: skydo apačia ne ap-
vali, o lenktai smaila, neleistina 
karūna ir užrašas su miesto var-
du. Tikėtasi, kad patekęs į daili-
ninko rankas, herbas heraldikos 
komisijai bus pateiktas atitinkan-
tis visus reikalavimus, išlaikant 
pagrindinį grakščiai plaukiančios 
gulbės motyvą.

Pagaliau sulaukėme herbo. Jį 
pamačius ne vieną Tarybos narį 
ištiko lengvas šokas: herbas nė iš 
tolo nepriminė to varianto, kurį jie 

Po to, kai rašėme

gulbė, bet kita

labdaros ir paramos 
fondas „gerumo sparnai“  

jau turi savo būstinę
Gruodžio 22 d., ketvirtadienį, oficialiai duris atvėrė Jonavos 

labdaros ir paramos fondo „Gerumo sparnai“ būstinė, įsikūrusi 
pastato, esančio Chemikų g.136 A, pirmame aukšte.

Patalpas gerai žinomai rajone labdaros ir paramos visuomeni-
nei organizacijai suteikė rajono savivaldybė, baldus padovanojo 
uždaroji akcinė bendrovė „Baldai Jums“.

„Labai džiaugiamės, kad turėsime nuo šiol patalpas, kur galėsi-
me susirinkti, pabūti, o mus čia rasite kiekvieną šeštadienį nuo 12 
iki 13 val. - „Jonavos garsui“ sakė labdaros ir paramos fondo „Ge-
rumo sparnai“ valdybos pirmininkė Vestina Ekša. 

Aplinkos ministras patvirtino 
Nuotekų kaupimo rezervuarų ir 
septikų įrengimo, eksploatavi-
mo ir kontrolės tvarkos aprašą. 
Jo reikalavimų privalu laikytis 
naudojant ir planuojant įrengti 
nuotekų kaupimo rezervuarus 
ir septikus.

Nuo šiol galės būti įrengiami 
tik tokie septikai, kurių eksploa-
tacinių savybių pastovumas pa-
tikrintas darniųjų standartų nu-
statyta tvarka. Jų gamintojas ar 
tiekėjas privalės turėti tai patvir-
tinančius dokumentus. Nuote-
kų kaupimo rezervuarai turi būti 
sandarūs ir tokio tūrio, kad nuo-
tekų nereikėtų išvežti dažniau 
kaip kartą per 7 dienas.

Vienas aktualiausių reikala-
vimų nuotekų kaupimo rezer-
vuarų savininkams ir naudo-
tojams – periodiškai tikrinti re-
zervuarų sandarumą, kad nuo-
tekos, kuriose yra įvairių buiti-
nės chemijos sudedamųjų da-
lių, nepatektų į aplinką, grunti-
nius ir paviršinius vandenis.

Nors nuotekų tvarkymo cen-
tralizuotomis nuotekų surinki-
mo sistemomis paslauga tam-
pa prieinama vis didesniam gy-
ventojų skaičiui, nemažai jų 
savo nuotekas tvarko individu-
aliai. Toks nuotekų tvarkymo 

būdas kartais būna vieninte-
lis įmanomas – pavyzdžiui, se-
zoniškai apgyvendintuose būs-
tuose. Aplinkos ministerijos už-
sakymu UAB „RAIT“ 2014 m. 
atliktos Lietuvos gyventojų ap-
klausos duomenys rodo, kad 
centralizuotai nuotekas tvar-
ko apie 82 proc. gyventojų. 
Prie nuotekų tinklų neprisijun-
gę gyventojai įsirengia biologi-
nio nuotekų valymo įrenginius, 
septikus arba nuotekas kaupia 
rezervuaruose. 

Aplinkosaugininkai prime-
na, kad 2014 m. lapkritį įsigalio-
jo Seimo priimtas naujos redak-
cijos Geriamojo vandens tieki-
mo ir nuotekų tvarkymo įstaty-
mas. Jis numato, kad individu-
aliai nuotekas tvarkyti pasirinkę 
gyventojai turi sudaryti viešą-
sias sutartis su geriamąjį van-
denį tiekiančiomis ir nuotekas 
tvarkančiomis įmonėmis. Svar-
bu ne tik užtikrinti, kad nuotekų 
įrenginiai būtų tinkamai prižiūri-
mi ir naudojami, bet ir kad nuo-
tekų valymo metu susidaran-
čios atliekos būtų išvežamos 
reguliariai.

Aplinkos apsaugos 
ministerijos ir  

„Jonavos garso“inf.

nauji reikalavimai 
individualiai nuotekas 

tvarkantiems gyventojams

BF
L n

uo
tr. 

politinė reklama: įkainio ir tiražo santykis
2015 m. savivaldybių tarybų rinkimų politinės reklamos 

Jonavos rajono laikraščiuose kaina(1 kv. cm) ir tiražas
"Alio Jonava", 0,87 Eur/3,00 Lt/kv. cm
trečiadienio numeris (2015-01-14), tiražas - 1 210 (vienas 

tūkstantis du šimtai dešimt) egzempliorių.
šeštadienio numeris (2015-01-17), tiražas - 2 380  (du tūks-

tančiai trys šimtai aštuoniasdešimt) egzempliorių.

"Naujienos", 0,96 Eur/3,33 Lt/kv. cm
antradienio numeris, tiražas - 3 100 (trys tūkstančiai vienas 

šimtas) egzempliorių.
penktadienio numeris, tiražas - 3 500 (trys tūkstančiai penki 

šimtai) egzempliorių

"Jonavos garsas", 1,01 Eur/3,50 Lt/kv. cm
tiražas - 14 100 (keturiolika tūkstančių vienas šimtas) egzem-

pliorių + elektroninis laikraštis www.joneda.lt
Šaltinis: vrk.lt

Užs.Nr.1
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pasirinko. Greitai vieniems nauja-
sis variantas pasirodė gražesnis, 
tad susitaikė su pokyčiu. Kiti nuo-
lankiai nutylėjo, nors knietėjo klau-
simas: kaip tai galėjo nutikti. Tre-
ti pasidomėjo, kodėl jonaviečių lai-
komas tolerantišku E. Simanaitis 
šį kartą, priimdamas vienasmeniš-
ką sprendimą, pasielgė, švelniai 
tariant, ne visai tolerantiškai? Tarp 
pastarųjų buvau ir aš. Atsakymas 
dėl herbo pakeitimo buvo daugiau 
nei keistas: heraldikos komisija at-
metė mūsų variantą, nes plaukian-
čios gulbės atvaizdas yra ...Latvi-
jos miesto Gulbenės herbe?!? Ge-
rai dar, kad ne kokio nors Šveicari-
jos kantono herbe. Išgirdome, kad 
Jonavos herbą heraldikos komisi-
ja pasiūlė nupiešti dailininkui Ro-
landui Rimkūnui. Jis ir buvo patvir-
tintas. Atsakymas, kodėl gulbė iš-
lipo iš vandens, irgi keistas: gul-
bės poza rodo savybę ginti savo 

vaikus, lizdą nuo priešų ir simboli-
zuoja Jonavos saugumą. Esu ma-
tęs, turbūt ne aš vienas, kaip gul-
bė veja nuo lizdo kitą gulbę ar per-
nelyg priartėjusį kitą padarą – ka-
klas ištiestas, snapas pravertas, o 
ne nuolankiai pakištas po sparnu. 
Tokia gulbė man nepriminė gynė-
jos, tad tada ją pavadinau išprie-
vartauta gulbe.

Naujasis herbas sulaukė jona-
viečių kritikos, kai kas siūlė net-
gi jį atšaukti. Dar kartą perverčiau 
to meto straipsnių kopijas: vien tik 
neigiami atsiliepimai. Svarų atkir-
tį kritikams davė meras E.  Sima-
naitis straipsnyje ,,Didžiai godoti-
na istorinė vertybė“ (,,Naujienos“, 
1996 11 28), sutapatindamas juos 
su vandalais vartančiais kapinių 
kryžius, su Jonavos Šv. Jokūbo 
bažnyčios šventoriuje sudaužyta 
Šv. Mergelės Marijos statula, ki-
tais sugadintais religinės paskir-
ties objektais. Pastarieji irgi ne-
nutylėjo. Svetlana Vidauskienė 

straipsnyje ,,Išgodota goda gulbei 
– 2“, (,,Naujienos“,1997 01 04) irgi 
kandi: ,,Šiandieną, regis, žmogus 
tiek įprato aukštinti save ir savo 
poelgius, jog net nepastebi, kad 
vaikščioja žeme“.

Šios citatos būčiau necitavęs 
jeigu ne dar vienas aspektas – ju-
ridinis.

Mūsų gyvenimą, tarpusa-
vio santykius reguliuoja įstaty-
mai. Buvęs Didžiosios Britani-
jos premjeras Vinstonas Čerči-
lis sakė: ,,Įstatymų buvimas ar 
nebuvimas, jų kokybė bei laiky-
masis nusako tautos civilizaci-
jos lygį“. Rajono savivaldybės ta-
rybos veiklą reglamentuoja Lie-
tuvos Respublikos vietos savi-
valdos įstatymas. Jis buvo kele-
tą kartų kečiamas, tobulinamas, 
bet vieno straipsnio, kurį paci-
tuosiu, kito tik redakcija, nekei-
čiant esmės. Tai dabartinio įsta-
tymo straipsnio 16 skyriaus: Sa-
vivaldybės tarybos kompetenci-

ja, 45 punktas: ,,siūlymų nusta-
tyta tvarka tvirtinti savivaldybės 
gyvenamųjų vietovių herbus tei-
kimas, kitų savivaldybės simbo-
lių ir jų naudojimo tvarkos tvirtini-
mas...“ Taigi, heraldikos komisi-
jai atmetus rajono Tarybos teikia-
mą variantą, jis turėjo būti gražin-
tas Tarybai, o naujojo herbo pro-
jektą R. Rimkūnas neturėjo teisės 
tiesiogiai teikti heraldikos komisi-
jai, o pirma pateikti rajono Tary-
bai svarstyti, ir tik pastaroji galėjo 
jam pritari arba nepritarti. Nesino-
ri tikėti, kad to nežinojo tuometinis 
meras, kuris, ignoruodamas rajo-
no Tarybą, vienas pats priėmė 
sprendimą dėl Jonavos herbo. 

Kas dėl herbo siejimo su A. 
Kulviečio giminės herbu, manau, 
kad tai neteisinga. Kulviečių herbe 
gulbė buvo absoliučiai nepanaši į 
mūsų. Bet ne panašumas svar-
biausia. Nors A. Kulvietis garsus 
ir  pagarba jam Jonavoje parody-
ta su kaupu, bet plati Kulviečių gi-

minė neturėjo nieko bendro nei su 
Jonavos įkūrimu, nei su tolesniu 
jos plėtojimu. Svarstant Tarybo-
je R. Cieškos projektą, apie Kul-
viečių herbą nekalbėta. Apie Kul-
viečius nekalbėta ir pristatant da-
bartinį herbą. Savivaldybės inter-
neto svetainėje, nuorodoje ,,Apie 
savivaldybę“, nurodomas gulbės 
ryšys su Kulviečių giminės herbu, 
bet šio teiginio šaltinis nurodomas 
Vikipedija, kuria ne visada galima 
pasitikėti dėl pasitaikančių gausių 
klaidų. Tad jeigu dabartinis meras 
nors kiek žinojo herbo atsiradimo 
istoriją, nenuostabu, kad nesusie-
jo tai su Kulviečiais.

Po metų Jonavos herbui 20 
metų. Pripratome prie jo, susitai-
kėme ir nevadinam žąsinu, bet ir 
šiandien, kai patvirtintas Kulvos 
herbas, kuris iš tikro siejamas su 
Kulviečių gimine ir jame taip pat 
vaizduojama gulbė, manau, kad 
tuometinis mero pasirinkimas 
buvo toli gražu ne geriausias.

Atkelta iš 3 psl.
gulbė, bet kita

Feliksa Žentelienė

Tauta turi savo istoriją. Lai-
kai keitėsi. Kiekvienas iš jų pa-
liko tam tikrus ženklus, pri-
menančius apie tų laikotarpių 
meną, buitį, tradicijas, politi-
ką,.. – viską, ką sukūrė talen-
tingų  žmonių rankos ir protai. 
Tai praeities vertybės, kurių ne-
įmanoma nepripažinti, nes tai 
mūsų tėvų ir protėvių gyveni-
mai. Kokie jie bebūtų, šiais lai-
kais mums priimtini ar kritikuo-
tini – viskas neįkainojama ver-
tybė, iš kurios reikia mokytis, 
pažinti, saugoti ir perduoti esa-
moms ir ateinančioms kartoms.

Šiuo metu vyksta diskusija 
apie Vilniaus Žaliojo tilto skulp-
tūras – griauti, negriauti. Kai ką 
jos labai nervina, primindamos 
komunistinį režimą ir įtakojan-
čios dabartinę politinę nesan-
taiką... Kiti mano, kad neturi jo-
kios politinės reikšmės, nes tai 
tik anų laikų kultūrinis paveldas 
– antikvaras. Ar daug Europo-
je tiltų su skulptūrine kompozi-
cija? 

Anais laikais architektai ir 
menininkai sumąstė kultūrinį 
ansamblį, kuriame įamžino ša-
lies istoriją: žemdirbystė, pra-
monė, moksleivija, kariai. Ar 
tarybiniais laikais javus pjo-
vė pjautuvais ir rišo pėdus?.. Ir 
karių visokių eita per Lietuvos 
kryžkelę iš Rytų ir Vakarų: Na-
poleono, Hitlerio, Stalino, II pa-
saulinio karo Lietuviškosios di-
vizijos, kurių uniformos galbūt 
buvo panašios į tuos stovinčius 
ant tilto? Menininkai, kad galėtų 
kurti ir išgyventi, privalėjo įpinti į 
kūrybą kažkokio palankumo lai-
kmečiui ženkliuką. Tokių „duo-
klių“ randame S. Nėries, J. Bal-
tušio, P. Cvirkos, J. Marcinkevi-
čiaus ir daugelio kitų kūryboje. 
Ar todėl reikėjo deginti jų kny-
gas?

Apie 1990-uosius metus 
Lietuvą buvo apėmusi „patrio-
tiška“ griovimo manija. Vieno-
je Kauno miesto gatvėje jau-
nuolių būrys šaukė: „Išgriau-
sim viską, kas primena supu-
vusį komunizmą!” Tada dingo 
tarpukario Lietuvos paminklai, 
stovėję Kauno Karo muziejaus 
kiemelyje. Kas tai padarė? At-
sakymas: „Vandalai nugriovė!“ 
(Nukentėjo ir keletas kapinių 
po naktinių siautėjimų griau-

nant paminklus). Tokiems nori-
si pasakyti: „Griaukit viską iš ei-
lės, kas pastatyta tame komu-
nistiniame pusamžyje! Daugia-
bučius, kuriuose šiandien gy-
vena aštuoniasdešimt procen-
tų Lietuvos žmonių, Kaune dar 
stove belangiai buvusių gamy-
klų rūmai, kaimuose dar yra li-
kusių sugriautų fermų likučių…”

Po Nepriklausomybės atga-
vimo Vilniuje dingo gatvių pa-
vadinimai: Salomėjos Nėries, 
Petro Cvirkos, Juliaus Janonio, 
Jono Biliūno... Neliko skulptūri-
nės kompozicijos „Partizanai“, 
įdomaus paminklo Zigmui An-
gariečiui, Kaune – jaudinan-
čios kovinės išraiškos kompozi-
cijos „Keturi komunarai“. Šian-
dieną juk visai neįdomu, kas 
buvo tie partizanai ar komuna-
rai. Kas norės, paskaitys ir su-
žinos. Žvilgsniai pirmiausia nu-
krypsta į meninę vertę – akme-
nyje įkūnytą nuotaiką, minties 
prasmę, asmenybės išraišką...

Bet labiausiai gaila Kryž-
kalnio Motinos. Būdavo, pra-
važiuojant pažvelgiam į kalne-
lį, o Ji tartum sveikindavo mus 
su lietuvišku simboliu ranko-
se – ąžuolo šakele. „Patriotai“ 
Ją išvežė į Grūtą, nes „sveiki-
no“ sugrįžusius rusų karius. Bet 
ar buvo toks užrašas? Ne! Tai 
tik duoklė, kad gautų pinigų ir 
pastatytų paminklą. Šiandie-
ną menininkai įžiūrėjo, kad jos 
veidas liūdnas: jei sveikintų, 
tai džiaugtųsi, ir būtų linksma. 
Greičiau Ji gedi žuvusiųjų. Gal 
ne tik tų, žuvusių II pasaulinia-
me kare, o visų kitų... Juk per 
amžių amžius liūdinčios Lietu-
vos moterys laukdavo grįžtan-
čių iš karų vyrų, sūnų, mylimų-

jų... Meno istorikas Aleksan-
dras Puidokas sako: „Labai pa-
sigendu monumentalaus gyvo 
paminklo Kryžkalnyje. Žemai-
čiai ilgisi Kryžkalnio Motinos... 
Ne vieta jai tarp šmėklų Grūto 
muziejuje. Ji tūrėtų grįžti į savo 
vietą, kur anksčiau stovėjo.“ Ti-
kėkimės, gal menininkai taip ir 
padarys – grąžins. Gal ir kitų  
paminklų kada nors atsiprašy-
sime?

Kodėl kitose Europos šaly-
se ne gėda dėl praeities? Suo-
mijos muziejuose saugomi rusų 
imperatorių paminklai, kaip bu-
vusios priespaudos liudytojai. 
Austrijoje aikštės pavadintos 
Markso ir Engelso vardais. Va-
karų miestuose randame gatvių 
pavadintų žymių žmonių var-

dais, nežiūrint į tai, kad jie buvo 
rusai. Pavyzdžiui, maršalo Žu-
kovo (o mes nugriovėme mar-
šalo Černiachovskio paminklą), 
Tolstojaus, Puškino, Gagarino 
ir kt. Ir niekas nesiruošia jų nai-
kinti. Šveicarijos muziejuje sau-
goma visa tai, kas susieta su 
Lenino vardu, nes tam tikrą lai-
ką jis čia gyveno su savo ben-
dražyge Krupskaja. Juk ir isto-
rijoje toks buvo?! Daug pasau-
lis matė griovėjų, despotų, už-
kariautojų!..

Kai kurių mokyklų muzie-
juose neliko ženklų iš tarybinio 
laikotarpio. Mat tada buvo pio-
nieriai, spaliukai... Tai gal tada 
ir negyventa, nedirbta, nemo-
kyta?.. Juk tai mūsų vaikys-
tė ir jaunystė. Jie mokėsi, to-

bulėjo. Dabar jie rajonų me-
rai, seniūnai, verslininkai... Jie 
stovėjo Baltijos kelyje, jie atė-
jo iki Nepriklausomybės. Tada, 
kaip ir šiais laikais, visko būta; 
džiaugsmų ir dainų, netekčių ir 
verksmų... Bet tauta nepalūžo. 
Žmonės dirbo žemę, statė na-
mus ir gamyklas, todėl nusipel-
no dabar esamų ir ateinančių 
kartų pagarbos.

Praeitis nebegrįš, kaip ir vis-
kas šiame pasaulyje. Jos an-
tikvarai neturi jokios politinės 
reikšmės, tik meniniai ir istori-
niai atspindžiai, puošiantys da-
bartį. Kiek yra pasaulyje mies-
tų, panašių į viešą archyvą?! 
Tauta, praradusi praeities at-
mintį, netenka savo pamatų, 
nuskurdina dabartį.

Skaitytojai svarsto, piktinasi, siūlo

gerbdami praeitį - praturtiname dabartį
Didžiausia Lietuvos auto-

kelių kryžkelė-Kryžkalnis. Su-
sikryžiuoja pagrindinė Lietu-
vos Vilniaus- Klaipėdos ma-
gistralė su senuoju Hanzos 
keliu Peterburgas-Berlynas. 
Čia nuo seno žmonės stabtel-
davo trumpam poilsiui, dažnas 
pasmaguriaudavo Kryžkalnio 
koldūnais, ši vieta buvo kaip 
malonus tarpinis etapas ilgose 
kelionėse, teikiantis atokvėpį, 
nusiraminimą.

Todėl nuo seno keliau-
jantys žmonės žvalgydavo-
si – bene jau pamatys aukš-
tą Kryžkalnio kalną, kaip žen-
klą, kad jau įveikta didžioji da-
lis kelionės.

Didžioji kryžkelė ir į ją be-
siremiantis kalnas visuomet 
buvo kaip Lietuvos širdis. Sim-
boliška ir tai, kad ties šia vieta 
sueina keturių Žemaitijos ra-
jonų ribos: Raseinių, Kelmės, 
Tauragės ir Šilalės. Taigi iš-
vaizdusis Kryžkalnio kalnas, 
nuo kurio matosi tolumos į vi-
sas pasaulio puses, yra viena 
didžiausių Lietuvos ir lietuviš-
kos dvasios vertybių. Tai buvo 
žinoma ir jaučiama jau seniai. 
Todėl nenuostabu, kad užval-
dyti Kryžkalnio didybę ir svar-
bą bei pajungti ją savo intere-
sams trokštančių visuomet at-
sirasdavo.

Dar tarybiniais laikais ko-
munistų ideologai subruzdo 
panaudoti Kryžkalnio kalno 
aurą. Tokioje vietoje turėjo ne-
išvengiamai atsirasti politinis 

akcentas. Partiniuose korido-
riuose buvo sugalvota ir duo-
tas įsakas pastatyti Kryžkal-
nyje memorialą tarybinei ar-
mijai išvaduotojai. Kaip ta idė-
ja buvo vystoma, tikrai turėtų 
aprašyti tų įvykių dalyviai, bet 
kaip ji atrodė įgyvendinta, pa-
matė visa Lietuva.

Dar vaikas buvau ir ryškiai 
prisimenu reginį, kai per mano 
gimtąją Kelmę iš lėto prariedė-
jo milžiniškas automobilių sąs-
tatas, vežantis neįprastų for-
mų krovinį. Niekas nežinojo, 
kas tai buvo, bet tarp kelmiš-
kių sukėlė susidomėjimą ir kal-
bas.

Po kurio laiko ant Kryžkal-
nio kalno, prie kryžkelės, pro 
kurią visi kelmiškiai išvažiuo-
davo į plačiąją Lietuvą – Vil-
nių, Kauną, Klaipėdą, Taura-
gę, iškilo didinga moters, lai-
kančios ąžuolo vainiką, figūra. 
Ji stovėjo tvirtai, išdidžiai iškė-
lusi galvą, apsisiautusi ilgu si-
jonu. Kryžkalnio Motina – že-
maičiai iš karto davė skulptū-
rai pavadinimą, taip vadino ir 
visa Lietuva. Man, kaip ir vi-
siems lietuviams, pravažiuo-
jantiems pro Kryžkalnį, giliai 
įsirėžė moteriškės bruožai ir 
kiekvieną kartą ją išvydus tar-
si iš pasąmonės vėrėsi amžių 
kodai: ąžuolo vainikas – gyvy-
bės simbolis; moteris-motina – 
labiausiai gerbiama Lietuvoje, 
o ypač žemaičiams yra būdin-
ga pagarba motinai maitinto-
jai; žemaitiški tautiniai rūbai – 

svarbi tautos vertybė; išdidus 
stotas ir pakelta galva – savi-
vertė, dvasios stiprybė ir tikė-
jimas ateitimi.

Tik po kelerių metų atsitikti-
nai sužinojau, kad oficialiai pa-
minklas skirtas tarybinei armi-
jai išvaduotojai. Nuvykau ap-
žiūrėti iš arčiau. Pamačiau ne-
didelį muziejėlį po moters ko-
jomis. Tuomet jau žinojau ir 
supratau daug dalykų ir su 
pagarba iki šiol turiu paminė-
ti, kad ir tais ideologinės pries-
paudos laikais talentingi lietu-
vių menininkai surado būdą, 
kaip iš ideologinio komunis-
tų partijos užsakymo padaryti 
puikų tautinės simbolikos ku-
piną paminklą, o partiniai funk-
cionieriai turėjo tiek išminties ir 
drąsos, kad palaimino tai. Ta-
rybinė armija atsidūrė po že-
maitės padu, o ji žvelgė ne į 
ateinančios armijos pusę, o 
priešingą. Koks psichologinis 
ir dvasinis poveikis buvo tau-
tai, nesunku paskaičiuoti: Tau-
tinė Kryžkalnio Motina buvo 
matoma už dešimties kilome-
trų, o užrašas, kad skirta tary-
binei armijai – tik iš kelių me-
trų. Taigi poveikis tautiškumo 
naudai buvo santykiu 1000:1, 
praktiškai net žymiai didesnis, 
nes iki užrašo retas kuris ir yra 
nuėjęs. Tarybinės armijos rei-
kalai tapo tik formalia priedan-
ga tautiškai simbolikai.

Valdas Rutkūnas, Kelmė 
(www.alkas.lt)
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juos laimėjo. Viena iš pirmųjų iš-
rinktojo Prezidento A. Brazausko 
kelionių buvo į Vatikaną. Eilutėje, 
laukiančioje Švento Tėvo palai-
minimo, greta Prezidento stovė-
jo Kauno EBSW koncerno prezi-
dentas G. Petrikas. EBSW kon-
cerno įkurtas Holdingo bankas 
skelbėsi užtikrinsiantis savo in-
dėlininkams milžiniškas, deja, 
ekonomiškai nepagrįstas meti-
nes palūkanas. Tuo patikėję nai-
vuoliai pardavinėjo turėtą turtą, 
net butus, ir nešė pinigus G. Pe-
trikui. Geresnės reklamos, kaip 
kelionė kartu su Respublikos 
Prezidentu A. Brazausku pas 
Šventąjį Tėvą, G. Petrikui ir pri-
sisapnuoti negalėjo. Kauno Hol-
dingo kompanija buvo, viso labo, 
tik finansinės piramidės afera. 
Kuo visa tai baigėsi, visiems ži-
noma. Ir ne tik Holdingo, bet ir 
„Sekundės“, „Litimpekso“, „Tau-
ro“ bei kt. indėlininkams. Visa tai 
atsirūgo LDDP Seimo daugumai. 
1996 m. rinkimus į Seimą jie ka-
tastrofiškai pralaimėjo. Viršų val-
džioje, išskyrus „dramblio kaulo 
bokšte“ likusį prezidentą A. Bra-
zauską, paėmė konservatoriai. 

konservatorių užmojai

Jie pasiskelbė įvesiantys 
tvarką, nes žino, kaip tai pada-
ryti. E. Kunevičienė – konserva-
torių partijos narė, paskirta Lietu-
vos Respublikos finansų minis-
tre pareiškė, kad jie (konservato-
riai) į valdžią atėjo šimtmečiams. 
Bendra Lietuvoje veikiančių visų 
partijų, politinių judėjimų bėda 

ta, kad nei viena iš jų nesimokė 
iš kitų klaidų, nevykdė įsiparei-
gojimų ir netesėjo prieš rinkimus 
duotų pažadų. Todėl ir konserva-
toriai po 1996 m. rinkimų išsilai-
kė valdžioje tik vieną kadenciją. 

konservatorių bruožai

Išskirtiniai konservatorių bruo-
žai: visuomet žino, ką daro, mėgs-
ta skolintis už didelius procentus, 
kad atrodytų „nepriklausomi“, ne-
sismulkina dėl „arbatpinigių“. Nu-
statydami 1,5 karto didesnius 
įkainius superkamai saulės jėgai-
nių elektrai, tuo sukėlė elektrinių 
statybos bumą. Po metų jau būtu-
me aprūpinti elektra, likę priklau-
somi tik nuo saulės ir ją dengian-
čių debesų, bet dėl įkainių dispro-
porcijos teko šį projektą stabdyti. 
Konservatoriai daro įtaką ir istori-
nio 20-ojo amžiaus proceso Lie-
tuvoje aiškinimui. Mėginama ide-
alizuoti, netgi mitologizuoti kai ku-
rią istorinių įvykių ir jų veikėjų eigą 
ir veiklą. Tai priešina tautą, ardo 
jos vienybę ir, kas svarbiausia, 
taip traktuojami istoriniai faktai ją 
iškraipo. 

socDemų ypatumai

Socialdemokratai, samdomų 
darbuotojų gynėjai, save patei-
kia kitaip. Mandagūs, paslaugūs, 
vieni į kitus kreipiasi gražiu lietu-
višku žodžiu „bičiuli“, nors tarp jų, 
tikrų ponų, sugebėjusių perimti į 
savo rankas iki 1991 m. sukur-
tą turtą daugiau negu tarp kon-
servatorių. Socdemai sugeba 
meistriškai „užkalbėti“ rinkėjams 
dantis. Išrinkti į valdžią, jie „sten-

giasi“ visų atsiklausti, išnagrinė-
ti problemą, be perstojo kurda-
mi komisijas. Už to slypi jų neryž-
tingumas ir nenoras prisiimti at-
sakomybę sau. Todėl jų veiks-
mus dažnai nulemia susibūru-
sios garsiai rėkiančių grupės, 
kaip tai atsitiko įgyvendinant Lie-
tuvoje skalūninių dujų žvalgybos 
projektą. Analogiška situacija dėl 
klausimo statyti ar nestatyti Visa-
gino atominę elektrinę. Ne be so-
cialdemokratų pritarimo buvo or-
ganizuotas referendumas dėl at-
ominės elektrinės statybos. Šis 
klausimas sudėtingas. Spren-
džiant mūsų žemės planetą išti-
kusią problemą – visuotinį klima-
to atšilimą – be atominių elektri-
nių žmonija neišsivers. Nesusi-
vokianti šiose problemose dau-
guma referendume dėl elektri-
nės statybos tarė: „Ne“. Lyg tai 
galima būtų dėti tašką, tačiau lik-
ti be savų elektros energiją gene-
ruojančių įmonių, vertinant atei-
ties perspektyvą, neišmintinga. 
Panašu, kad iki šios kadencijos 
pabaigos socialdemokratai taip 
ir neatsakys į šį klausimą, nes jų 
lyderio A. Butkevičiaus nuomo-
nė dažnai keičiasi. Aprašius iš-
skirtinius konservatorių - krikš-
čionių demokratų ir socialdemo-
kratų bruožus, drįstu teigti, kad 
daugelyje situacijų jie mažai vie-
ni nuo kitų skiriasi. Oponentų kri-
tiką galima charakterizuoti lietu-
viška patarle „Juokiasi puodas, 
kad katilas juodas“.

sutartinė Dvynių veikla

Valstybės valdyme dalyvau-
jančios abi šios partijos, spręs-

damos kai kuriuos klausimus, 
pavydėtinai sutaria. Pvz., sto-
jant į NATO valstybės vardu pri-
siėmėme tam tikrus įsipareigoji-
mus. Vienas jų – 2 proc. valsty-
bės biudžeto – krašto gynybai. 
Krašto apsaugos ministrų rotaci-
ja vyko priklausomai nuo to, kas 
formavo parlamentinę daugumą. 
Vadovaujant krašto apsaugai so-
cialdemokratų ministrams J. Ole-
kai ir G. Kirkilui, konservatorių – 
Č. Stankevičiui, R. Juknevičie-
nei ir jų viceministrams, E. Sima-
naičio pavyzdžio patriotams, biu-
džeto išlaidos gynybai sumažė-
jo iki 0,7 proc. metinio biudžeto. 
Nors buvo teigiama, kad krašto 
gynyba tik stiprinama. Dabartinė 
geopolitinė situacija, įvykiai Ru-
sijoje ir Ukrainoje domina visuo-
menę – kaip ginsimės. Pasirodo, 
kad iš visos Lietuvos Respubli-
kos kariuomenės sukomplektuo-
ti tik dūdų orkestras ir garbės sar-
gybos kuopa, generolų „korpu-
sas“ – jų net septyni, o likę pen-
ki batalionai nepilnos sudėties. 
Mūsų generolai, dalyvaudami 
NATO pasitarimuose ir pratybo-
se, jaučiasi labai prastai, nes ats-
tovauja organizacijos nuostatų 
nesilaikančiam nariui. O kaip kiti 
klubo nariai? Yra panašių į mus. 
Tačiau tokios pat istorinės patir-
ties kaimynai estai moka gyny-
bai, kaip sutarta – skiria 2 proc. 
nacionalinio biudžeto. 

Tuo pačiu pavadinimu iš pra-
eities išliko Vidaus reikalų minis-
terija. Jos funkcijos gerokai išsi-
plėtė. Per visą Nepriklausomy-
bės laikotarpį buvo „optimizuo-
jama, tobulinama“ šios žinybos 
veikla. Nusitobulinta iki to, kad 

kai kuriuose rajonuose, polici-
jos komisariate budinti pamaina 
savo žinioje turi tik vieną auto-
mobilį. Viešumoje pasigirdo „at-
sakingų“ politikų kalbos, kad nie-
ko neatsitiks, jeigu budinti pa-
maina, išvykdama į įvykio vietą, 
užrakintų komisariato duris. Kas 
čia tokio? Sutaupysime dar vie-
ną statutinio pareigūno etatą. 

Vienintelis budinčio personalo 
ekipažas, tuo pačiu metu gavęs 
keletą pranešimų, renkasi pagal 
jų svarbą. Bet atsitinka taip, kad 
nuvykus į labai pavojingai atro-
dantį įvykį, visi jau išsiskirstę, o iš 
kitos vietos, kur viskas rodėsi žy-
miai ramiau, praneša, kad jau yra 
lavonų. Didžiulis triukšmas visuo-
menės informacijos priemonėse, 
bet greit teismuose išsiaiškinama, 
kad vienintelis ratuotas ekipažas 
niekuo dėtas. 

Valdžios institucijose nagrinė-
jamas klausimas dėl vagysčių iki 
tam tikros materialinės žalos pa-
darymo dekriminalizavimo. Tai 
reikštų – tokie nusikaltimai ne-
bus tiriami. 

2008 metais išrinktas Seimas 
ir jo suformuota Vyriausybė pasi-
šovė sutaupyti lėšų eilinį sykį reor-
ganizuodama priešgaisrinės ap-
saugos ir gelbėjimo tarnybos vei-
klą provincijoje. Mažindama sa-
vivaldybėms perduodamų gelbė-
jimo komandų skaičių, numatant 
vėlesnį jų pertvarkymą į savano-
rių ugniagesių komandas. Visuo-
menei ir savivaldybių taryboms 
užprotestavus, numatyta „refor-
ma“ nebuvo užbaigta. Niekuomet 
nevėlu pradėtus darbus tęsti...

Atsargiai – demagogija
Atkelta iš 2 psl.

Sidabrinė 
taurelė

34,75 €/120 Lt

Moneta 
Nikolajus II, 10 rublių
289,62 €/1000 Lt

304,10 €/1050 Lt

Gintaro 
grynuolis

231,70 €/800 Lt

Molinė 
statulėlė

289,62 €/1000 Lt

Apvalūs
gintariniai karoliai

753,01 €/2600 Lt

Ovalūs 
gintariniai karoliai

521,32 €/1800 Lt

Aukso 
laužas

Sidabrinis 
porcigaras

115,85 €/400 Lt

PERKAME AUKSĄ, SIDABRĄ, 
GINTARĄ, ANTIKVARIATĄ

UAB „AUKSO LAIKAS LT“,TEL. NR. : 8 623 47 249, 8 670 59 488. WWW.GINTARAS24.LT

 

Pateikus šį skelbimą

Jums bus sumokėta

2 €/6,91 , jeigu pardavimo

suma bus ne mažesnė

kaip  100 €/ 345,28Lt

GRYNO AUKSOGRAMO KAINA30 €/103,58 LTL 

Jonavos rajono 

apylinkės teism
as
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S CEN

TRAS 

Jonavos kūno kultūros

 ir sporto centras

Vasario 16-osios.

Žeim
ių g.

ATSISKAITOME GRYNAISIAIS IŠ KARTO!
SU SAVIMI NEPAMIRŠKITE TURĖTI ASMENS TAPATYBĖS DOKUMENTĄ.

AUKSO LAUŽĄ IR DIRBINIUS, STOMATOLOGINĮ AUKSĄ(IŠVALOME),SIDABRO LAUŽĄ IR DIRBINIUS, SIDABRINIUS 
INDUS, ĮRANKIUS, KONTAKTUS. GINTARO ŽALIAVĄ (GABALUS), PAPUOŠALUS: KAROLIUS (APVALIUS, OVALIUS, 
BAČKUTĖS, SLYVOS FORMOS),  APYRANKES, SEGES, SMULKŲ GINTARĄ (NUO DVIEJŲ GRAMŲ), GINTARINES 
STATULĖLES (MATINĖS SPALVOS NEPERŠVIEČIAMĄ GINTARĄ).
- MOLINIUS (KAUNO DAILĖS KOMBINATO) GAMINIUS;
- TAPYTUS AUTORINIUS PAVEIKSLUS .

JŪSŲ LAUKIAME: JONAVOJE
SAUSIO 28 D, NUO 10 IKI 17 VAL. JONAVOS TURIZMO IR VERSLO INFORMACIJOS CENTRE, 
VASARIO 16-OSIOS G. 1, JONAVA (JONAVOS KŪNO KULTŪROS IR SPORTO CENTRO PASTATE) 

Pabaiga kitame numeryje
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1 kamb.
Kulviečio g. 20 (5 a. renovuojamas blok. 
namas, V a. bendr. pl. 35,91 m², virtuvės 
pl. 8,55 m², įstiklintas balkonas, šarvuo-
tosios durys, laminuotos grindys, name 
rengiami saulės kolektoriai vandens šildy-
mui. Namas gražioje vietoje, šalia dviračių 
tako). Kaina: 9557 Eur ,33000 Lt. Tel.: 
8-655 54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas IV a., 
bendr. pl. 31,38 m², kamb. pl. 13,95m², 
virtuvės pl. 9,40 m², WC ir vonia atskirai, 
plastikiniai langai, šarvo durys, naujai su-
remontuotas, daliniai baldai, rūsys). Kaina 
12743 Eur, 44000 Lt. Tel. 8-612 11896
Chemikų g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 35,64 m², virtuvės pl. 9 m², įstiklintas, 
plytelėmis išklotas balkonas, WC ir vonia 
atskirai (išklijuota plytelėmis), pakeisti lan-
gai ir durys, laminuotos grindys, dažytos 
kambario sienos, suremontuotas. Pro 
langus atsiveria graži miesto panorama. 
Parduodama su daliniais baldais ir buitine 
technika). Kaina: 11295 Eu, 39000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, I a., bendr. pl. 
28,65 m², kamb. pl. 16,16 m² , virtuvės pl. 
6,83 m², dalinai pakeistas vamzdynas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, medinės 
vidaus durys). Kaina 9847 Eur, 34000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 36,13 m², kamb. pl. 17,25 m², vir-
tuvės pl. 9,27 m², didelis koridorius (6,39 
m²), WC ir vonia atskirai, yra balkonas. 
Butas šiuolaikiškai suremontuotas. Par-
duodamas su kambario baldais ir virtuvės 
įranga). Kaina 13033 Eur, 45000 Lt. Tel. 
8-612 11896
Kauno g. (5 a. mūr. namas, II a., bendr. 
pl. 28,15 m², virtuvės pl. 6,81 m², WC ir 
vonia kartu, išklijuoti plytelėmis, pakeistas 
kambario langas, laminuotos grindys, me-
dinės durys). Kaina 6661 Eur, 23000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Ruklio g. Ruklos mstl. Jonavos r. (5 a. 
mūr. namas, II a., bendr. pl. 36,04 m², 
virtuvės pl. 8,04 m², kamb. pl. 15,81 m², 
WC ir vonia, tvarkingas). Kaina 3765 Eur, 
13000 Lt. Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, III a, 
bendr. pl. 27,6 m², virtuvės pl. 6,55 m², 
WC ir vonia kartu, plastikiniai langai, me-
dinės durys. Šalia vaikų darželis, moky-
kla, poliklinika). Kaina 7820 Eur, 27000 Lt. 
Galimas keitimas į butą Elektrėnuose. Tel. 
8-612 11896
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 32,67 m², kamb. pl. 13,96 m², 
virtuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). 
Kaina 10716 Eur, 37000 Lt. Tel.: 8-612 
11896. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, renovuo-
jamas, V a., bendr. pl. 31,55 m², virtuvės 
pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai, mediniai 
langai ir durys). Kaina: 7240 Eur, 25000 
Lt. 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 kambarį). Kaina 12164 Eur, 
42000 Lt. Tel. 8-655 54404.
1,5 kamb. 
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, VII a., 
veikia liftas, bendr. pl. 36,93 m², virtuvės 
pl. 6,12 m², kamb. pl. 13,02 ir 7 m², WC 
ir vonia kartu). Kaina 8978 Eur, 31000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
2 kamb.
Rupeikio g.(5 a. blok. namas, II a., bendr.
pl. 49,98 m², virtuvės pl. 8,29 m², kamb. 
pl. 17,16 ir 13,92 m², WC ir vonia atskirai, 
suremontuotas). Kaina 8689 Eur, 30000 
Lt. Tel. 8-612 11896

Žalioji g. (5 a. blok. namas, I a., bendr.pl. 
43,98 m², virtuvės pl. 6,03 m², kamb. pl. 
17,07 ir 13,78 m², du įstiklinti balkonai, 
WC ir dušas kartu, pakeisti langai, san-
technika, yra virtuvės baldai. Kaina 14191 
Eur, 49000 Lt. Tel. 8-612 11896
Vaičiūno g. (9 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 51,29 m², virtuvės pl. 8,64 m², balko-
nas, langai į priešingas puses, virtuvė ir 
vonios kambarys išklijuoti plytelėmis, la-
minuotos grindys, sienos naujai išklijuotos 
tapetais). Kaina 14481 Eur, 50000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Prezidento g. (5 a. renovuotas namas, I 
a., bendr. pl. 43,86 m², kamb. pl. 15,7 ir 
13,78 m², virtuvės pl. 6,03 m², WC ir vo-
nia kartu (2,81 m²). Butas suremontuotas, 
renovacija išmokėta, parduodama su kai 
kuriais baldais). Kaina 19694 Eur, 68000 
Lt. Tel.: 8-612 11896
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 požeminės auto-
mobilių stovėjimo aikštelės, iš kurių įreng-
tas pakilimas liftu, automatiškai valdomi 
kiemo ir automobilių aikštelės įvažiavimų 
užtvarai). Kaina 22011 Eur ,76000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., vidinis, 
bendr. pl. 50,57 m², langai į priešingas pu-
ses, įstiklintas balkonas, šarvuotos durys, 
medinės vidaus durys, plastikiniai langai, 
pakeistas vamzdynas, virtuvė ir vonios 
kambarys išklijuoti plytelėmis, dušo ka-
bina, suremontuotas). Kaina 17088 Eur, 
59000 Lt. Tel. 8655 54404
Žemaitės g. (5 a. blok. namas, II a., vidi-
nis, bendr.pl. 50,02 m², virtuvės pl. 9,47 
m², suremontuotas, WC ir vonia atskirai, 
išklijuoti plytelėmis, balkonas apšiltintas, 
sujungtas su kambariu, pakeisti langai, 
šarvuotosios durys, medinės vidaus 
durys, laminuotos grindys. Butas šiltas, 
mažos šildymo kainos. Kooperatinis, 
namo bendrija. Parduodama su virtuvės 
baldais). Kaina 17667 Eur, 61000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., vi-
dinis, bendr. pl. 50,67 m², virtuvės pl. 
9,44m², įstiklintas balkonas, pakeistas 
virtuvės langas, dvigubos medinės du-
rys, butas šiltas, žemi šildymo mokesčiai, 
šalia prekybos centrai). Kaina 15928 Eur, 
55000 Lt. Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 50,39 m², virtuvės pl. 9,46 m², WC ir 
vonia atskirai (išklijuota plytelėmis, da-
linai pakeista santechnika), laminuotos 
kambario grindys šarvuotos durys, plas-
tik. langai, į priešingas puses, įstiklintas 
balkonas, maži šildymo mokesčiai, reno-
vuotas namo stogas, didelis rūsys, namo 
bendrija). Kaina 15640 Eur, 54000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 34,65 m², kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m², 
virt. pl. 5 m², WC ir vonia kartu, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, vidinis, korido-
riaus šarvuotos durys rakinamos. Kaina 
6000 Eur, 2717 Lt. Tel. 8-655 54404
3 kamb.
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a, 
bendr.pl. 60,87 m², kamb. nepereinami, 
WC ir vonia atskirai, didelis įstiklintas 
balkonas, plastik. langai, šarvuotos du-
rys, parketo grindys, parduodama su vi-
sais esančiais baldais ir buitine technika, 
tvarkingas, šiltas. Suremontuota laiptinė, 
ramūs, tvarkingi kaimynai. Kaina 18246 
Eur, 63000 Lt. Vadybininkė Vanda 8-612 
11896
A.Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,82 m². Bute atliktas euro 
remontas, plastikiniai langai, šarvo durys, 
nauja santechnika ir elektros instaliacija, 

šildomos grindys, signalizacija. Parduo-
dama su baldais ir buitine technika). 
Kaina 33596 Eur, 116000 Lt. Tel. 8-612 
11896
Chemikų g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 64,77 m², virtuvės pl. 9,41 m², kamb. 
pl. 14,15; 17,25 ir 14,09 m², naujai sure-
montuotas stogas, WC ir vonia atskirai, 
šarvo durys, tvarkingas). Kaina 17088 
Eur, 59000 Lt. Tel. 8-612 11896 
Vasario 16-osios g. (5 a. renovuojamas 
blok. namas, 1 a., vidinis, bendr. pl. 65 m² 
virtuvės pl. 9,38 m², įstiklintas balkonas, 
WC ir vonia atskirai, maži šildymo mo-
kesčiai, tinka komercinei veiklai). Kaina 
62000 Lt, 17956 Eur. Tel.: 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blokinis namas, IV a., 
bendr. pl. 64.41 m² ,virtuvės pl. 9,33 m², 
dalinai pakeisti langai, balkonas, ąžuo-
linės vidaus durys, vonia ir WC atskirai. 
Kaina 20563 Eur, 71000 Lt. Tel. 8-655 
54404
Parko g. (5 a. blok. namas, 4 a., virtuvės 
pl. 5,58 m², kamb. pl. 10,70; 17,30; 13,89 
m², įstiklintas balkonas, renovuotas na-
mas, maži šildymo mokesčiai). Kaina 
18825 Eur, 65000 Lt. Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 61 m², WC ir vonia atskirai, di-
delis balkonas, tvarkingas). Kaina 17088 
Eur, 59000 Lt. Tel. 8-612 11896
Chemikų g. (9 a. blokinis namas, VII a., 
bendr. pl. 64,53 m², virtuvės pl. 9 m², 2 
balkonai, WC ir vonia atskirai (naujai iš-
klijuoti plytelėmis), pakeisti langai ir durys, 
laminuotos grindys, suremontuotas, par-
duodama su dalimi baldų). Kaina 19984 
Eur, 69000 Lt. Tel. 8-655 54404 
Piliakalnio g. (5 a. blokinis namas, IV 
a., bendr. pl. 64,78 m², virtuvės pl. 9,31; 
kamb. pl. 14,12; 17,48; 13,97 m², WC ir 
vonia atskirai, balkonas). Kaina 6372 Eur, 
22000 Lt. Tel. 8-612 11896
4 kamb. 
Lietavos g. (5 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 81,99 m², virtuvės pl. 9,34 m², balko-
nas per du kambarius, pakeisti langai, su-
remontuota virtuvė ir vonios kambarys (su 
kampine vonia), šildomos grindys, naujos 
vidaus durys. Parduodama su baldais). 
Kaina 21721 Eur, 75000 Lt. Tel. 8-655 
54404
Lietavos g. ( 5 a. mūr. namas, II a., bendr. 
pl. 71, 27 m², vonia ir WC atskirai, šarvo 
durys, dalis plastikinių langų, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas). Kaina 17400 Eur, 
60000 Lt. Tel. 8-655 54404
namai
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 32437 Eur, 112 
000 Lt. Tel. 8-612 11896
Namą Bukonyse, Vaiškonių g. (mūrinis 
namas (bendr. pl. 58,86 m², kamb. pl. 
8,63; 9,92 ir 14,73, virtuvė, WC ir vonia, 
šildomas krosnimis); mūrinis ūkinis pasta-
tas, medinės su karkasu daržinė, mūrinė 
lauko virtuvė, nuotekos centralizuotos, 
vanduo iš šulinio su hidroforu, 17 a namų 
valda). Kaina 15350 Eur, 53000 Lt. Tel. 
8-612 11896
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. 
mūr. namas su mansarda, 130 m², bai-
giamas renovuoti, vandentiekis, kanaliza-
cija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, 
sodas, 17 a žemės). Kaina 30410 Eur, 
105000 Lt. Tel. 8-612 11896
soDybos
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis rąstų 
namas, apšiltintas, dengtas medinėmis 
dailylentėmis, bendr. plotas 53,39 m², 
kamb.pl. 27 m², virtuvės pl. 14 m², veran-
da, vonios kambarys, plastikiniai langai, 

naujos vidaus ir lauko durys, apšiltintos 
laminuotos grindys, šildymas židinio 
kietuoju kuru, boileris vandens šildymui, 
krosninio šildymo lauko virtuvė su kamba-
riu, ūkinis pastatas, pirtis, lauko pavėsinė, 
stoginė-džiovykla, du šiltnamiai. Gražiai 
sutvarkyta aplinka gamtos prieglobstyje, 
jauni vaismedžiai, vaiskrūmiai, 0,49 ha 
žemės sklypas, 10 kilometrų nuo Jona-
vos). Kaina 24618 Eur, 85000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Klevų g., Ručiūnų k., Kulvos sen. (mūr. 
namas (3 kamb. ir virtuvė, dušas, WC), 
po namu rūsys, šildymas kietu kuru, lauko 
viralinė, ūkinis pastatas ir malkinė. Gražiai 
sutvarkyta aplinka: vaismedžiai, vaiskrū-
miai, sūpynės, medinė pavėsinė). Kaina 
21721 Eur,75000 Lt. Tel. 8-655 54404
Parko g., Markutiškių k., Šilų sen. ( medi-
nis 1 a. gyvenamas namas, bendr. pl. 51 
m2, naujas stogas, krosninis šildymas; yra 
kitas naujos statybos gyvenamasis na-
mas - viralinė, bendr. pl. 39 m2, šildomas 
kietu kuru, plastikiniai langai, apšiltintas. 
Yra ūkiniai pastatai, garažas, šulinys, 
sodas, 24 a namų valda, 0,85 ha žemės 
ūkio paskirties sklypas, 10 km nuo Jo-
navos). Kaina 20000 Eur, 69056 Lt. Tel. 
8-655 54404
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( re-
novuotas gyvenamasis namas 1 a., rąsti-
nis, bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju 
kuru (krosnimi), WC ir vonia, mediniai 
ūkiniai pastatai 0,29 ha žemės sklypas, 
netoli Neries (~200 m). ~14 km nuo Jo-
navos. Kaina 34754 Eur, 120000 Lt. Tel. 
8-612 11896
soDai
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįreng-
tas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 
6 a žemės). Kaina 6661 Eur, 23000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a že-
mės, vandentiekis, įrankinė, vaismedžiai 
ir gėlynai). Kaina 7240 Eur, 25000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos r. 
( mūrinis namas su mansarda, bendr. pl. 
45 m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, vaiskrū-
miai, 12 arų žemės sklypas, prie Švento-
sios upės). Kaina 13612 Eur, 47000 Lt. 
Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Ežerėlis“, Kaštonų g. (medinis 
vasarnamis, elektra, vaismedžiai, 5 a 
žemės). Kaina 5792 Eur, 20000 Lt. 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 
7820 Eur, 27000 Lt. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos 
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5792 
Eur, 20000 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., 
Dumsių sen. ( mūrinis namas su man-
sarda, bendr. pl. 42,99m², šildomas kie-
tuoju kuru (krosnis),  vietinė kanalizacija, 
rūsys, tinka gyventi žiemą, ūkinis pas-
tatas, rūkykla,  pirtis, šulinys, kampinis, 
šalia miško). Kaina 10137 Eur, 35000 Lt. 
Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai 
žemės). Kaina 6950 Eur, 24000 Lt. Tel. 
8-655 54404
sklypai
3 x 16 a; 24,3 a; 30,7 a gyvenamosios 
paskirties sklypus Plento g., prie Jona-
vos miesto ribos (Kauno kryptimi), šalia 
komunikacijos, yra geodeziniai matavi-
mai, ženklinimai, leidimai naujos gatvės 
tiesimui). Kaina 869-1014 Eur/a, 3000 - 
3500 Lt/a. Tel. 8-655 54404
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Ra-
gožių k. Kaina 3475 Eur, 12000 Lt. Tel. 

8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu 
ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamie-
ji namai, geras privažiavimas). Kaina 
11585 Eur, 40000 Lt. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, pačio-
je gyvenvietėje, graži vieta) Kaina 2896 
Eur, 10000 Lt. Tel. 8-612 11896
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jo-
navos raj.(0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, 
gera vieta) Kaina 8399 Eur, 29000 Lt. 
Tel. 8-612 11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 3186 
Eur, 11000 Lt. Tel. 8-655 54404
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą Var-
pių k., Dumsių sen. Kaina 11585 Eur, 
40000 Lt. Tel. 8655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kul-
vos sen. (1,18 ha miško ir 30 arų žemės 
ūkio žemės, ribojasi su Juodmena). Kai-
na 116 Eur, 400 Lt/a. Tel. 8-655 54404
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės 
ūkio paskirties, asfaltuotas kelias ir visos 
komunikacijos). Kaina 1013 Eur, 3500 
Lt/a. Tel. 8-612 11896
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. 
(0,33 ha, namo pamatai). Kaina 7819 
Eur, 27000 Lt. Tel.: 8-612 11896
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių 
sen. (ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 
0,31 ha, žemės ūkio paskirties). Kaina 
11585 Eur, 40000 Lt. Tel. 8-612 11896

komercinės 
paskirties pastatai
Komercinės paskirties pastatą Jonavos 
r. (5 km nuo miesto, pokylių salė, virtuvė 
su pilna įranga, miegamieji, pirtis, sauna, 
nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, pa-
togus privažiavimas). Kaina 173772 Eur, 
600 000 Lt. Tel. 8-612 11896
gamybinės patalpos
Gamybines patalpas - buvusias stalių 
dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 
339,3 m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. ga-
ražą  su buitinėmis patalpomis 2 aukšte. 
Centrinis šildymas, vandentiekis, kanali-
zacija, 0,2498 ha žemės sklypas. Kaina 
43443 Eur, 150 000 Lt. Tel. 8-655 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

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

Laima  
Kovalenkovienė
Tel.: 54607, 
8- 655 54404

Vanda Rameikienė
Tel.: 54607;
8-612 11896

nekilnojamasis turtas uab „joneDa”    j.ralio g. 5 (ii a.), jonava         tel.: 54607; 8-612 11896; 8-655 54404    www.joneDa.lt

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799
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gaudyti 
galima, 

parduoti - ne
Nuo sausio 16 d. jau galima 

gaudyti vėgėles. Šios žuvys jau 
išneršė ir iš nerštaviečių grįžo į 
joms įprastas buveines. 

Siekiant apsaugoti vėgėlių iš-
teklius nuo gruodžio 15 d. iki sau-
sio 15 d. draudžiama šių žuvų 
žvejyba visuose vandens telki-
niuose. 

Žiemą daugiausiai vėgė-
lių žvejai mėgėjai sugauna Kur-
šių mariose žvejodami stintas 
ar specialiai vėgėlėms statyda-
mi šakotines ar skritulius. Kur-
šių mariose galima žvejoti ma-
salui naudojant gyvą žuvelę išti-
sus metus (draudimas nuo sau-
sio 1 d. iki balandžio 20 d. žvejoti 
masalui naudojant žuvelę Kuršių 
mariose netaikomas), tačiau žu-
vis, kurias tuo metu žvejoti drau-
džiama, būtina nedelsiant paleisti 
atgal į vandens telkinį. Pagal Mė-
gėjų žvejybos vidaus vandenyse 
taisykles vienam žvejui leidžiama 
naudoti ne daugiau kaip 4 žvejy-
bos įrankius, įskaitant šakotines, 
skritulius. Bendras kabliukų skai-
čius negali viršyti 6 vnt., o žvejo-
jant stintas – 12 vnt. 

Vėgėlių galima sugauti 5 vnt., 
lydekų – 3 vnt. Šių ir kitų žuvų, 
kurių sugavimo kiekis Mėgėjų 
žvejybos vidaus vandenyse tai-
syklėse ribojamas vienetais, su-
gavimo svoris neribojamas, iš-
skyrus Nemuno deltos regioninio 
parko vandens telkinius, kur ben-
dras sugautų žuvų svoris netu-
ri viršyti 7 kg. Žuvų, kurių sugavi-
mo kiekis neribojamas vienetais 
ežeruose, tvenkiniuose ir upėse 
galima sugauti 5 kg., Kuršių ma-
riose – 7 kg. 

Nors nuo šių metų stintų žve-
jyba neberibojama, šių žuvų lei-
džiama sugauti tiek, kiek žvejas 
sugeba ar nori, mėgėjų žvejybos 
metu sugautas žuvis parduoti 
draudžiama.

Mėgėjams, nusprendusiems 
parduoti savo sugautas žuvis, 
gresia 57 Eur siekianti bauda. Už 
žuvis, sugautas vandens telkiny-
je, kuriame organizuota limituota 
žvejyba, pvz., Nemuno deltos re-
gioninio parko vandens telkiniuo-
se, gali tekti sumokėti iki 173 Eur, 
o už lašišų ar šlakių pardavimą – 
579 Eur siekiančią baudą.

Aplinkos apsaugos 
ministerijos inf.

2015 m. vasario 19 d. (ke-
tvirtadienį), 18 val. Jona-
vos kultūros centro mažojo-
je salėje VšĮ „Muzika Festiva“ 
kviečia nepamiršti praėjusių 
švenčių nuotaikos ir pačia-
me viduržiemyje pasimėgau-
ti ispaniškos muzikos pro-
grama „Valanda Ispanijoje“. 
Koncerte dalyvaus tarptauti-
nių konkursų laureatė, solis-
tė Eglė Šidlauskaitė (meco-
sopranas) ir Kauno dauge-
lio Lietuvos bei Europos fes-
tivalių dalyvis - Kauno forte-
pijoninis trio (Lina Krėpštaitė 
(fortepijonas), Indrė Andruš-
kevičiūtė (smuikas), Asta 
Krištaponienė (violončelė).

Koncerto programoje skam-
bės puikiai klausytojams pažįs-
tami Agustín Lara bei Manuel 
de Falla kūriniai, temperamen-
tingi Enrique Fernández Arbós 
šokiai, laukia susitikimas su fa-
tališkąja Karmen ir dar daug 
visko. Astrologai sako, kad Me-
dinės žaliosios ožkos metai - tai 
geras emocijas nešantys metai. 
Taigi tikime, kad Kauno fortepi-
joninio trio ir Eglės Šidlauskai-
tės koncertas dovanos klausy-
tojams kuo geriausių emocijų 
2015-ųjų metų pradžiai!

Mecosopranas Eglė Ši-
dlauskaitė gimė Kaune, 2007 
m. įgijo Lietuvos muzikos ir te-
atro akademijos dainavimo ba-
kalauro diplomą. Vėliau solis-
tė tęsė studijas Milano G. Ver-
di konservatorijoje, kurioje 2011 
m. gavo magistro diplomą.

Eglė yra daugelio tarptau-
tinių konkursų laureatė – pel-
nė pirmąsias premijas „Caprio-
lo Franciacorta“ ir „G. Cobelli“ 
(Italija) konkursuose, tapo Mas-
kvoje vykusio konkurso „Com-

petizione dell‘Opera 2011” fina-
lininke ir specialiojo prizo laimė-
toja, iškopė į finalą SWR Pro-
jekte 2012 Emmerich Smola 
bei BBC dalyvavo Cardiff Sin-
gers 2013 konkurse. 

Solistė yra dalyvavusi dau-
gybėje koncertų ir festivalių, 
dainavusi diriguojant J. Geniu-
šui, J. Janulevičiui, P. Ringborg, 
M. Arena, D. Crescenzi, A. 
Fisch, G. G. Calvo, R. Bonyn-
ge, dainavimo paslapčių sė-
musis iš E. Wilke, J. Aragall, E. 
Dara, Dame Kiri Te Kanawa, J. 
Papp, G. Maffeo, V. Manno, T. 
Quastoff, S. Keenlyside.

2010 m. Eglė Šidlauskaitė 
buvo viena iš kelių jaunų dai-
nininkų, atrinktų dalyvauti „Sol-
ti te Kanawa“ Akademijoj, ku-
rios metu buvo intensyviai to-
bulinama vokalinė ir atlikimo iš-
raiškos. Tų pačių metų lapkri-
čio – gruodžio mėnesiais da-
lyvavo turnė Vokietija - Austri-
ja – Prancūzija, atlikdama Azu-
čenos partiją G. Verdi operoje 

„Trubadūras“.
2011-2012 m. dainininkė 

dalyvavo Kaselio valstybinio te-
atro (Vokietija) operos studijoje. 
2012-2013 m. dirbo Freiburgo 
operos teatre (Vokietija). Nuo 
2013 m. dalyvauja LNOBT, Vil-
nius City opera pastatymuose. 

Ketvirtąjį koncertų sezoną 
pradedančio Kauno fortepijo-
ninio trio narės yra gerai pa-
žįstamos muzikės, dažnos ka-
merinės muzikos projektų inici-
atorės bei dalyvės. Atlikėjos yra 
pelnę apdovanojimus respubli-
kiniuose ir tarptautiniuose kon-
kursuose, dalyvavę muzikos 
festivaliuose, koncertavę įvai-
riose pasaulio šalyse. 

Per pirmuosius trejus savo 
egzistavimo metus Kauno for-
tepijoninis trio surengė apie 80 
koncertų, tapo aktyviu Kauno 
miesto ir regiono kultūrinio gy-
venimo dalyviu ir savo veikla 
pelnė publikos simpatijas. An-
samblis dalyvavo festivaliuose 

„Einam 2012“, „Iš arti“, „Daina-
vos šalies muzikos festivalyje“, 
„X Tytuvėnų festivalyje“, XVI-
II Pažaislio muzikos festivaly-
je, Kristupo vasaros festivaly-
je, II Lietuvos kamerinės muzi-
kos festivalyje, parengė nema-
žai skirtingų koncertinių progra-
mų, kuriose yra įvairių epochų 
ir žanrų kūrinių. 2013 m. Kau-
no fortepijoninis trio pelnė I vie-
tą kamerinių ansamblių katego-
rijoje XIII Tarptautiniame kon-
kurse „Muzika be sienų“. 2014 
m. ansamblis buvo apdovano-
tas Lietuvos Respublikos Pre-
zidentės Dalios Grybauskai-
tės Padėkos raštu bei laimė-
jo Grand prix Varšuvoje vyku-
siame II Tarptautiniame muzi-
kos pedagogų konkurse. Tais 
pačiais metais Kauno fortepijo-
ninis trio kaip solistas grojo su 
Kauno miesto simfoniniu orkes-
tru, diriguojamu Modesto Bar-
kausko.

VšĮ „Muzika Festiva“ 

kamerinės muzikos koncertas  
„valanda ispanijoje“

meno galerija „Homo luDens“
Šiuo metu eksponuojama Eu-

genijaus Varkulevičiaus-Varkalio 
personalinė tapybos darbų paroda. 
Paroda veiks iki vasario 3 d.

Sausio 24 d. 16 val. Meninio 
kino vakaras.

Vasario 6 d. 18 val. A. Kulie-
šiaus portretinių fotografijų paro-
dos atidarymas.

Vasario 7 d. 13 val. Edukaci-
niai tapybos užsiėmimai pageidau-
jantiems įgyti tapybos meno pra-
dmenų (mokymai skirti asmenims 
nuo 25 m. amžiaus).

DiDžioji salė
Sausio 30 d. 11 val. Lietuvos 

vaikų ir jaunimo teatrų apžiūros-
šventės „Šimtakojis“ rajoninis tu-
ras.

Vasario 13 d. 18 val. V. Prudni-
kovo ir jo mokinių koncertas, skir-
tas Valentino dienai. Renginys ne-
mokamas.

Vasario 19 d. 18 val. Grupės 
„Patruliai“ jubiliejinio turo „10 metų 
kelyje“ koncertas. Bilieto kaina – 6 
Eur/20,72 Lt, 8 Eur/27,62 Lt ir 10 
Eur/34,53 Lt.

Vasario 27 d. 18 val. „Idiote-
atro“ spektaklis „Menas“. Vaidi-
na D. Meškauskas, G. Savickas ir 
A. Sakalauskas. Bilieto kaina – 9 
Eur/31,08 Lt ir 12 Eur/41,43 Lt.

kinas 
Sausio 20 d. 16 val. „Ponas 

Žirnis ir Šermanas“. Animacinis 
nuotykių filmas, JAV. Įgarsintas lie-
tuviškai.

Sausio 25 ir 27 d. 16 val. 
„Mano mama dinozaurė“. Animaci-
nis nuotykių filmas, JAV, Pietų 

Bilieto kaina – 2 Eur/6,91 Lt, 
grupėms (daugiau kaip 10 žmonių) 
ir neįgaliesiems –1,50 Eur/5,18 Lt.

Gamtinių dujų tarifai gyventojams taikomi pagal faktiškai per metus suvartojamą dujų kie
kį. Pastovioji tarifo dalis mokama kiekvieną mėnesį nepriklausomai nuo suvartoto dujų kiekio. 
Kintamoji tarifo dalis mokama už suvartotą dujų kiekį. 

Gyventojai, turintys sąskaitą SEB banke arba „Swedbank“, už gamtines dujas gali atsi
skaityti tiesioginio debeto būdu.

Gamtinių dujų tarifai gyventojams 
nuo 2015 m. sausio 1 d. 

Vartotojų
pogrupis

Pastovioji tarifo 
dalis, su PVM

Kintamoji tarifo 
dalis, su PVM

iki 500 m3

Suvartojamas 
gamtinių dujų kiekis 

per kalendorinius metus

1

nuo 501 m3 

iki 20 000 m32

daugiau 
kaip 20 000 m33

2,28

1,45

1,42

Lt/mėn. Eur/mėn. Lt/m3 Eur/m3 

1,95

13,76

13,76

0,56

3,99

3,99

0,66

0,42

0,41

Klientų informavimas tel. 1894 arba el. paštu info@ldtiekimas.lt

Daugiau informacijos apie „Lietuvos dujų tiekimo“ veiklą ir paslaugas 

galite rasti internete www.ldtiekimas.lt

Skambučio tel. 1894 apmokestinimas: TEO LT – pagal tarpmiestinį tarifą; „Bitė Lietuva“, „Omnitel“, „TELE2“ tink
luo se  – pagal operatoriaus nustatytą tarifą.

kauno apskrities 
vpk jonavos rajono 

policijos komisariatas 
ieško:

Eriko 
Sokolovo, 
gim. 1984 m., 
pasislėpusio nuo 
bausmės atlikimo.

Andriaus 
Byčkovo,
gim.1987 m.,
pasislėpusio nuo 
ikiteisminio tyri-
mo.

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

Policija prašo 
pagalbos

Kas? Kur? Kada?
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 100 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

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

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

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

(8-349) 50005

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

    

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. 
nemokamas variklio alyvos keitimas (perkant alyvą ir filtrą pas mus)

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

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

Įdiegia programinę įrangą 
ir remontuoja kompiute-

rius. Valo virusus, atnaujina 
programas.  

Gali atvykti į namus.
Tel. 8-653 66214

Buitinių šaldytuvų,  
šaldiklių ir skalbyklių  

remontas
Tel. 8-601 92887

Parduodu naują akustinę 
mono kolonėlę.
Kaina - 8 EUR 

Tel. 8-634 62293

Ieškau papildomo ir 
santechniko darbo. 
Tel. 8-634 62293

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

Rasti raktai (miesto centre) su vardiniu pakabuku.
Tel. 8-678 18182

MALKOS
Tel. 8 635 54215 Advokato Lino Mažono iš Kauno

Teisinės paslaugos Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.

Išspręsime Jūsų problemas
Tel. 8 672 34241

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),  
tel. 8-641 50677.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

SIŪLO DARBĄ
UAB „BINČIS“ kviečia į savo kolektyvą elektroninės įran-

gos aptarnavimo ir remonto specialistus.
Daugiau informacijos telefonu +370 698 06311 arba el. paš-

tu: ep@bincis.lt

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

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

 AUTOSERVISĄ
rasite Jonavoje

Plento g.25
Užsakymų priėmimas:

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

Perku tarybinius medalius 
ir ženkliukus, uniformas 

bei sidabro gaminius.

Tel. 8-652 05694


