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Prevencijos nuo smurto ir
patyčių neišgelbės
kokią ją išugdysime, tokia bus
Lietuvos ateitis. Mokykla viena
– bejėgė. Šiame procese dalyvauja keturi komponentai: valstybė, mokykla, šeima ir visuomenė.
Feliksa Žentelienė
Švietimo ir mokslo ministerija mokykloms siūlo moksliškai pagrįstas prevencines programas kovoti prieš šias blogybes. Mat norint užtikrinti mokinių saugumą, ne mokytojų, reikia skirti ypatingą dėmesį. Todėl toms programoms atseikėta beveik du mln. eurų. Pagal
jas naujai „iškepti“ ar jau esami psichologai mokys pedagogus pastebėti ir atpažinti patyčias ir atitinkamai į jas reaguoti,
nes patys „nesugeba“ nei jų atpažinti, nei pastebėti.
Tai kokie tie dabartiniai pedagogai ir kaip jie paruošti be
pedagoginės
psichologijos?
Nuo antikos laikų buvo žinoma,
kad mokytojai aprėpia viską ir
gydo sielas. Rašytojas V. Bubnys: „Mokytojai būna visur...
Jie auklėja savo darbų ir elgesio pavyzdžiais“. V. Adamkus:
„... mus ugdė prieškario Lietuvos inteligentija ir etinio auklėjimo tradicijos“.
Po Atgimimo ir dar po jo laikėmės ant tų pačių pamatų –
maždaug iki 2000-ųjų metų
mokyklose dar nebuvo žodžių
smurtas ir patyčios. Kas atsitiko? XX a. pirmojoje pusėje pagal savižudybių, žudynių, girtuoklysčių mažumą Lietuva Europoje buvo pirmoje vietoje. Dabar, sako žurnalistė G. Bolžanė, „Lietuvos vaikai pagal rūkymą, alkoholio vartojimą, ankstyvus lytinius santykius pirmauja
pasaulyje. Penkiolikmetės mergaitės pagal žalingus įpročius
susilygino su berniukais“.
Prevencinės programos mokyklose nuo to neišgelbės: reikia gydyti sergančią visuomenę. Jaunosios kartos ugdymas
turi tapti valstybės prioritetu:

VALSTYBĖ – VYRIAUSYBĖ
IR ĮSTATYMAI
Dvidešimt metų tęsiasi švietimo reforma, nežinodama, ko
ieško. Puolė taisyti įstatymus
pagal amerikiečių ir ES reikalavimus. Gal jie galėjo iš mūsų
pasimokyti? Niekas neprigijo:
tauta atvesta į tinginystę, bedarbystę, emigraciją, alkoholizmą ir nusivylimą... Švietimo
sistemoje taip pat viskas, kas
buvo pasiekta – griauta, taisyta
ir padaryta begalė klaidų.
Nuvertintas klasių vadovų vaidmuo. Jie buvo visapusiškai atsakingi už savo auklėtinius. Buvusi mokytoja I. Radzevičienė: „Apie savo auklėtinius viską žinojau – buvau
jų antroji mama. Klasė – kita
mano šeima“. Dabar mokyklose labai svarbūs psichologai –
pagalba, kai reikia. Ar įmanoma auklėti nepažįstant šeimos
materialinių sąlygų, tėvų ir vaikų santykių joje? Auklėtojas turi
būti netikėtas ir garbingas svečias – šeimos draugas ir patarėjas, siekiantis vieningų auklėjimo tikslų. O kas buvo padaryta? „Šeima – privati valda, į kurią patekti tik su policija...“ Dabar jau grįžtama atgal: „stiprinkit santykius su šeimomis“.
Iki mokyklos baigimo atsisakyta elgesio vertinimo, prigijusių dorovinio ir etinio auklėjimo
reikalavimų: pagarba vyresniesiems ir draugams, mandagumas, santūrumas, kalbos kultūra... Nuo tų „mažų“ dalykų atsiranda dideli, peraugantys į patyčias, net smurtavimą. Ką pamačiau pradinukų rūbinėje?

„JONAVOS“ GERBĖJŲ NUOMONĖ IŠKLAUSYTA –
IŠRINKTAS NAUJAS LOGOTIPAS

Spardosi, stumdosi, užkabinėja, cypia... Kiek kantrybės reikia
šių dienų mokytojams? Mums
tada... tai būtų buvę labai nekultūringa...
Dingo įstatymai, draudžiantys mokiniams rūkyti, vartoti alkoholį. O būdavo išleistuvės –
tik šampano šūvis ir „Ilgiausių
metų“. Tada, kaip didelėje šeimoje: šokiai, žaidimai ir paskutinieji mokytojų, tėvų, išleistuvininkų bendravimai iki švintant.
Ir ėjimas ant tilto saulės pasitikti simboliškai: perėjimas į savarankiško gyvenimo etapą ir žavios jaunystės šviesmetį. Bučiniai, atsisveikinimai ir grįžimas
su dainomis... Jonava žino, abiturientai saulę pasitiko.
Ar reikėjo sugriauti šitą tradiciją? Dabar išnuomojamų sodybų šeimininkai pasakoja, ką
randa rytais, kai išleistuvininkai
nepataiko į lovas ar tualetus...
Rugsėjo 1-oji. Einu pasivaikščioti – ne į mokyklą kaip
kadais... Parkelyje prie savivaldybės ant suolelio penkios uniformuotos taip solidžiai traukia dūmus! Mandagiai pakalbinu, paauklėju... Einu paneriu...
prie suolo būrys jaunuolių baigia tuštinti alaus bambalius. Labai jau „linksmi“. Pakalbinti nedrįstu...

ŠEIMA. KOKIE VAIKAI
ATEINA Į MOKYKLAS?
XX amžiuje buvo susiformavęs šeimos vaidmuo valstybėje. Moralė ėjo iš kartos į kartą. Ir
daugiavaikėse šeimose užaugdavo geri žmonės, kurie vertino
vieni kitus pagal darbus, mandagumą, atjautą, pagarbą... Ir
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Savaitę miesto ir šalies bendruomenė
vertino pasiūlytus keturis variantus, sulaukta
daugiau nei 2000 balsų klubo interneto svetainėje ir socialinio tinklo „Facebook“ paskyroje.
Atsižvelgusi į balsavimo rezultatus, klubo
valdyba pritarė bendruomenės nuomonei ir
patvirtino daugiausiai simpatijų sulaukusį variantą. Nuo šiol jis – oficialus „Jonavos“
futbolo klubo logotipas.
Naujasis logotipas, kuriame stilingai supinamas futbolo kamuolys ir Jonavos miesto simbolis gulbė, prieš
tvirtinimą buvo šiek tiek pakoreguotas, pritaikant jį prie klubo naudojamo spalvų kolorito, taip pat įterpti klubo įkūrimo metai.

„JONAVOS“ SUDĖTIS: VIETINIS JAUNIMAS IR PATYRĘ
LEGIONIERIAI

A lygoje kovo 4 d. lygiosiomis su Marijampolės „Sūduva“ startavusi FK „Jonava“ šį
sezoną atnaujino tiek trenerių
štabą, tiek sudėtį. Komandoje toliau dominuoja vietos žaidėjai, prie jų prisijungė 11-ika
naujokų.

paskirtas buvęs žaidėjas ir treniravimo sistemų specialybę baigęs taip pat jonaviškis Eisvinas
Utyra.
Be vietinių žaidėjų, komandoje taip pat liko Tadas ir Tautvydas Eliošiai, Tomas Salamanavičius.

PRIORITETAS – VIETINIS
JAUNIMAS

KOMANDOS NAUJOKAI:
LIETUVIAI, BALTARUSIAI,
UKRAINIETIS, GRUZINAS IR
LENKAS

Nuo praėjusio sezono klubo viešai deklaruotas noras ugdyti vietinį jaunimą buvo realiai
įgyvendintas. „Jonavos“ klube
šį sezoną – net aštuoni vietiniai
šio miesto futbolo talentai. Savo
gimtojo miesto komandai toliau
atstovaus Arnas Paškevičius,
Artūras Rocys, Gytis Vasylius, Edgaras Makarovas, Benas Spietinis, Julius Aleksandravičius, Laurynas Stonkus ir
Marius Ganusauskas. Su šiais
žaidėjais pasirašytos ilgalaikės
sutartys. Šeštadienį debiutinėse
rungtynėse starto vienuoliktuke
pasirodė pirmą komandos įvartį pelnęs M. Ganusauskas, o besibaigiant antram kėliniui į aikštę išėjęs L. Stonkus taip pat netruko pasižymėti ir išplėšti lygiąsias. Antros komandos treneriu

„Be pastiprinimo iš užsienio
nieko nebus“, – taip sakė pasirengimo metu naujokus atsirinkęs klubo vyriausiasis treneris
Donatas Vencevičius. Jis kartu
su asistentu Mindaugu Čepu ir
vartininkų treneriu Artūru Ramoška klubą pastiprino 11-ika naujų
žaidėjų, kurių geografija driekiasi nuo kaimyninės Baltarusijos iki
Gruzijos. Prisijungė ir kituose A
lygos klubuose praėjusį sezoną
žaidę futbolininkai.
Vienas pirmųjų naujokų – iš
„Kauno Žalgirio“ atvykęs perspektyvus 19-metis vidurio saugas Karolis Šilkaitis. Buvęs Suvalkų „Wigry“ strategas D. Ven-
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Žvilgsnis

Naujas kūrinys – geras žmogus

Edmundas Gedvila
Seniai mums žinoma apie
tai, kad nomenklatūrai pavyko suformuoti dvi Lietuvas. Viena – jie, kita – mes. Jie, pasisamdę žiniasklaidą, įvairius politikos ekspertus, svetimų bankų patarėjus ir kitus parsidavėlius, sugebėjo mus įtikinti, kad
mūsų balsas – tai balsas tyruose, kad mūsų balsavimas rinkimų metu nieko nereiškia. Tai labai ryšku pastarosiomis dienomis ir savaitėmis, kai sisteminės partijos, sisteminė žiniasklaida bei nomenklatūra visapusiškai niekina laimėjusius
daugumą Seime žmones. Ir tai
tęsis iki to laiko, kol norintieji reformuoti aibę sričių bus išskaidyti ir suniekinti. Šie žmonės
mūsų džiaugsmui dar kažką
nori padaryti, bet sukurta sistema tokia galinga ir nepatyrusio
akiai paslaptinga, kad ir norint
iš esmės ką nors pakeisti valstybėje, beveik neįmanoma. Sistema pagal Dž. Orvelo kūrinius
„Gyvulių ūkis“ ir „1984-ieji“ veikia šimtu procentų, bereikia tik
dar šiek tiek patobulinti. Netgi
sąvokos, kurioms rašytojas suteikė reikšmę, pas mus įgauna
vis gilesnę prasmę, netgi tokia
alogiška Orvelo eilutė „Karas –
tai taika, laisvė – tai vergija, nežinojimas – tai jėga“. Taigi, nesuklysiu įvertindamas dabartinę padėtį, kad nežinojimas – tai
jėga. Nieko nežinok, nieko nedaryk, nieko nesakyk ir gyvenk
savo gyvuliškų interesų ratelyje
– pavalgyt, turėti skarmalų, pasnausti, dar kur nors nuvažiuoti. Toks pilietis šiandien pats tinkamiausias sisteminei nomenklatūrai (prieš kurią, be kita ko,
aštriai pasisakė visi be išimties žmonės Sąjūdžio laikais).
Jeigu nomenklatūrininkas, ne-

svarbu kokio rango, nusileis iš
savo aukštybių, pasveikins kokia nors proga susirinkusius
žmones – tai šiandien visi pamatę galvoja, kad dievas nusileido iš dangaus, apipila plojimais, šypsenomis, meile ir galimybe atsiduoti ir kūnu, ir krauju, jau nekalbant apie balsą rinkimų metu. Čia ir pasireiškia:
nežinojimas – tai jėga. Kada
žmogus nežinai, ką tas ar anas
išrinktasis ar paskirtasis turi
spręsti, belieka apsiriboti tik panašiais kontaktais. Nomenklatūrininkai-karjeristai visiškai atsiribojo nuo žmonių ir, neduok
dieve, pradėjus kalbėti supranti, kad žmogus net nesupranta
apie ką. Manau, toli eiti nereikia, belieka tik plačiau pakalbėti
su laikinai einančiu mero pareigas E. Sabučiu ir kitais aukštai
pasodintais valdininkais mūsų
savivaldybėje.
Laikinasis meras, kaip ir
anksčiau buvęs, savo karjerą sukūrė ant prieš tai buvusios kadencijos tarybos ir mero
projektų įgyvendinimo bei svarbiausia – ŠAUNAUS PRISISTATYMO. Pinigai – tai Europos
Sąjungos, kurios kūrėjai ir ideologai visas be išimties valstybes įstūmė į skolų liūną (užkariavo be šūvio), tuo iš dalies surišdami į vergų grandinę, priklausomą nuo daugiatūkstantinės biurokratų minios Briuselyje ir tautų nerinktų komisarų
(antroji bolševikinė revoliucija),
jų manymu – amžiną, bet tikrovėje jau pradėjusią trūkinėti.
Pasirodo, liberaliosios sistemos ideologija (fašizmo ir komunizmo atmaina), nuasmeninanti piliečius, kultūrą, meną
bei sukurianti ir įtvirtinanti žmogaus be Tėvynės tapatumą, paskatino ryškų įtrūkį Didžiosios
Britanijos salyne, Jungtinėse
Amerikos valstijose.
Šiaip, tai pinigus patiems
reikia uždirbti. Mes visi turbūt
žinome, kaip lengvai pinigai palieka pinigines – tik leisk atsipalaiduoti. Dabar mažylė Lietuva
beveik tiek pat skolinga, kiek di-

Apie politiką už kiemo ribų

šitas valstybės ir jos pagrindų
žlugdymas nuo sistemos Vilniuje peraugo į sistemą net seniūnijose. Jeigu įvesta „tvarka“
savivaldybėje, kad pašaliniai
(?) nevaikščiotų, tai kalbėti apie
mero, administracijos direktoriaus ir pavaduotojo ataskaitas
bei atsakymus į klausimus gyventojams tampa utopija. Seniūnija, kuri buvo traktuojama
kaip arčiausiai žmonių esanti
institucija, tapo žmonėms neįkandama tvirtove (su retomis
išimtimis). Seniūnai paruošia
ataskaitas seniūnaičiams, nežinia kokias funkcijas atliekantiems. Seniūnai, kai kurie, nekviečia į taip vadinamą ataskaitinį susirinkimą net bendruomenių pirmininkų, nors, mano manymu, yra rajone bendruomenių pirmininkų, reikšmingesnių
savo darbais už kartais nepažįstančius savo žmonių seniūnus. Net nustebau: daug kaimo
žmonių išvis nežino, kas jų seniūnas – nei jo matę, nei girdėję. Turiu omenyje kaimiškąsias
seniūnijas. Girdisi, grupė seniūnų įsigalėjo atėjus savivaldybės
administracijos direktoriaus pavaduotoja dirbti buvusiai Užusalių seniūnei Vijolei Šadauskienei, kuri, ko gero, anksčiau
ir dabar nelabai išmano, nuo
kokių darbo pasiekimų bei pasiūlymų seniūnas gali diktuoti
savo teorijas ir valią.
Manau didžiausia bėda yra
ta, kad metai po metų atgavus
Nepriklausomybę buvo stengtasi sukurti naujo tipo pilietį. Pilietį, kuris nuolankus, moka paimti kyšį ir juo pasidalinti su
aukščiau stovinčiais valdžioje
(turiu omenyje valdininkus, kurie tampa vėliau ir politikais),
neturi savo nuomonės, visuomeninės veiklos patirties. Taip
vadinama visuomeninė veikla
už ES pinigus tik gamina naujus vergus: būsi blogas – negausi iš ES trupinių. Taip sukurtas naujas žmonių, inteligentų,
vadovų tipas – geras žmogus.
Tai naujas požiūris, kurio darbo
rezultatus mes matome.

KIEK MŪSŲ
BUVO IR YRA?

Jonavos gyventojų skai
čius metų pradžioje:
2011 – 30 777;
2012 – 30 187;
2013 – 29 679;
2014 – 29 353;
2015 – 29 031;
2016 – 28 568;
2017 – 27 809
Šaltinis: Lietuvos
statistikos departamentas
●●●
Statistikos departamentas paskelbė – Lietuvoje begyvena 2 849 317 gyventojų (sausio 1-osios duomenimis).
Nuo 1990 metų šalis neteko net 844 391 žmogaus.
Per šį laikotarpį turėjome keturis prezidentus. Valdant
Rolandui Paksui Lietuva neteko 32 568 gyventojų, prezidentaujant Algirdui Brazauskui – 131 668, kai prezidento
postą užėmė Valdas Adamkus – 346 107, šalies vadovei esant Daliai Grybauskaitei – 334 539.
Pernai nuolatinių gyventojų sumažėjo 39,2 tūkst.
(1,4 proc.). Kaip ir ankstesniais metais, pagrindinė nuolatinių gyventojų skaičiaus
mažėjimo priežastis – emigracija. Neigiama neto tarptautinė migracija (29,6 tūkst.
daugiau žmonių emigravo,
negu imigravo) sudarė 75,5
proc. bendro nuolatinių gyventojų skaičiaus mažėjimo.
Dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos (mirė 9,6 tūkst.
žmonių daugiau, negu gimė)
nuolatinių gyventojų skaičius
sumažėjo 24,5 proc.

ES misija: paversti Europą islamo kalifatu

Svarbiausius pasaulio politikos įvykius ir reikšmingiausias
tendencijas komentuoja Nepriklausomybės Atkūrimo Akto signataras, politikos apžvalgininkas ir saugumo politikos ekspertas Audrius Butkevičius.
- Vokietijos spaudoje pasirodė pranešimų, kad socialdemokratų lyderis Martinas
Šulcas (Martin Schultz) su
savo draugais žaliaisiais rimtai svarstė galimybę suteikti
visiems migrantams balsavimo teisę. Tuomet ko yra verta
pilietybė, nacionalinė valstybė ar pati „demokratijos“ sąvoka? Kur visa tai veda? Pagaliau, kodėl nereaguoja Angela Merkel, kurios tiesioginis
konkurentas išdirbinėja tokius fokusus?
- Paaiškėjo, kad vokiškoji socialdemokratija yra dar kur kas
blogesnis reiškinys nei vokiškoji
krikščioniškoji demokratija... Kitaip sakant, bėgdamas nuo vilko ponas M.Šulcas įbėgo tiesiai į meškos glėbį. O kodėl nereaguoja A.Merkel, paaiškinti galima paties „vieningos Europos“ projekto esme. Šis pro-

džiulė ir žmonių skaičiumi, ir teritorija – Ukraina. Plokime savo
„kumyrams“ toliau, o jie svetimas lėšas, projektus demonstruos kaip savus ir net patys,
ko gero, įtikės, kad elgiasi kaip
tautos didvyriai. Mano manymu jie būtų verti pagarbos, jeigu pasistengtų išnagrinėti sąlygas verslui vystytis rajone, šalyje. Pritrauktų investicijas, kurios duotų grąžą finansinėmis
įplaukomis, įdarbinant jonaviečius ir ne tik, nes rajonas tuštėja. (Kaip rodiklis, pagal gyventojų skaičių, vietoj buvusių
27 Tarybos narių sumažinta iki
25). O dabar kas tik – viešieji ryšiai ir savęs aukštinimas.
O kur dursi pirštu – ten skylė.
Kad ir skandalas, kurį savivaldybė sukūrė savo neveiksnumu pramoniniame Jonavos rajone. Vietoj to, kad inžineriniai
vandentiekio, nuotekų ir lietaus
tinklai būtų įsigyti iš bankroto
administratoriaus, buvo nupirkti teisinės įmonės, registruotos
Plungėje. Pinigėliai už inžinerinių tinklų nuomą, vietoj to, kad
liktų Jonavoje, keliauja į Plungę. Tai vienas iš savivaldybės
administracijos fokusų, užmiršus savo tiesioginį darbą ir perėjus į šou pasirodymus.
Laikinojo mero teikimu Jonavos rajono savivaldybės taryba (turbūt net neįsigilinusi)
2016 m. gruodžio 22 d. priėmė sprendimą nuo 2017 metų
sausio 1 d. taikyti dvinarę įmoką už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir patvirtino atliekų tvarkymo dydžius. Ir
toliau stengiamasi tobulinti visas sistemas taip, kad niekas
nieko nesuprastų. Manau, kad
eiliniai piliečiai – daugiabučių
gyventojai, verslininkai privalo
tiesiogiai kreiptis į šio sprendimo iniciatorių – laikinai einantį
mero pareigas E. Sabutį, kuris
ir privalo paaiškinti šio sprendimo niuansus.
Miglos pūtimas per viešuosius ryšius, atsiribojimas nuo
žmonių lūkesčių niekur neveda,
o tik į dar didesnį atotrūkį. Visas

ĮDOMU ŽINOTI:

jektas viešai negarsinamas, bet
jis akivaizdžiai sumanytas, siekiant paversti Europą musulmoniška ir sunaikinti senus kryžiuočių idealus... Jeigu tikėtume, jog
grafas Kalergis, vienas iš ES
ideologinių tėvų, ir toliau daro
įtaką Europos protams, tokios
idėjos tuomet neatrodys visiškai keistos - tai tiesiog bus tam
tikros ideologinės linijos nuoseklus įgyvendinimas. Tačiau yra
ir geroji šio reikalo pusė. O geroji reikalo dalis ta, jog ES gali
subyrėti priimant tokio pobūdžio
sprendimus. Vadinasi, M.Šulcas
gali tiesiog nespėti įgyvendinti
savo sumanymų...

- Ši idėja M.Šulco aplinkoje pasirodė dar keistesniame
kontekste. Vokiečių specialiosios tarnybos pateikė savo
ataskaitą, iš kurios matyti,
kad šalyje įvairiausių islamo
ekstremistų, palyginti su praeitais metais, smarkiai padaugėjo, beveik padvigubėjo. Vadinasi, Vokietijos kairieji tikisi
remtis ir teroristų balsais? O
gal jie tiesiog išsigando partijos „Alternatyva Vokietijai“
galimos sėkmės?
- Tokių kairiųjų iniciatyvų negalima paaiškinti nei sveiku protu, nei logika. Tai yra tiesiog minėtos neomarksistinės ideologinės linijos įgyvendinimas. Panašių pavyzdžių galima rasti istorijoje. Pavyzdžiui, lygiai taip pat
dar visai neseniai Sovietų Sąjungoje buvo kuriami homo sovieticus, naikinant perspektyviausius valstiečius, izoliuojant
bei taip pat naikinant visų sričių
specialistus, intelektualius žmones ar kūrėjus... Tai, su kuo susiduriame dabar, yra lygiai ta
pati linija, kuri gyvavo Tarybų
Sąjungoje pradedant 1920 metais. Kita analogija - Kinija, kur
„kultūrinės revoliucijos“ laikais,

kai buvo naikinami žvirbliai,
deginami senieji istoriniai raštai, žudomi vienuoliai ir visoje
„padangių valstybės“ teritorijoje siautėjo chunveibinai. Čia lygiai tas pats. Man iki tol nesivertė liežuvis Angelą Merkel vadinti chunveibinų sąjūdžio atstove,
bet po to, ką pradeda įgyvendinti M.Šulcas, kalbėti apie vokiškuosius chunveibinus darosi visiškai tinkama...
- O štai Jungtinėse Valstijose, atrodo, prasideda visiškai priešingi procesai. JAV
prezidentas Donaldas Trampas (D.Trump) prabilo apie
reikalą deportuoti iš šalies visus nelegalius migrantus. Tačiau bėda ta, kad tokių asmenų ten priskaičiuojama apie
11 milijonų...
Atrodytų,
galėtume
D.Trampui tik paploti, jeigu jo
veiksmai nebūtų tokie desperatiškai aktyvūs, skuboti, neparuošti ir keliantys didelę pasipriešinimo bangą. Yra dalykų
politikoje, kuriuos reikia daryti
apie tai garsiai nekalbant... Tokie veiksmai turi būti labai gerai parengiami ir jų įgyvendini-

mui turi būti sukuriama atitinkama infrastruktūra. Tai nėra viešai teikiamos deklaracijos. Juk
dėl D.Trampo pareiškimų siena
nepasistatys ir deportacijos neįvyks. Tiesiog visa tai kurs tam
tikrą priešpriešą visuomenėje,
kuri jau ir taip JAV yra didžiulė.
Priešprieša, kuri egzistavo dar
nuo Pilietinio karo laikų ir kuri visose Jungtinėse Valstijose buvo
matoma įvairiausių konfederatų klubų pavidalu, iškabinėtomis vėliavomis ir pan. Aš bijau,
kad D.Trampo politika veda baltąjį pasaulį į dar didesnį chaosą, negu tas, kuris jau kyla Europoje. Visai priešiški JAV ir Europos vadovybių veiksmai iš tikrųjų veda į netvarkos ir chaoso pasaulyje augimą. Jeigu jis
tą darytų tyliai, ramiai, tada ir aš,
šypsodamasis sau į ūsą, sakyčiau, jog senas biznierius žino,
ką daro. Tačiau dabar jo veiksmai yra labiau panašūs į kokio
nors mažaraščio politiko, kuris imasi darbų neparuošęs tam
žmonių, nesurinkęs komandos,
negavęs pakankamo pritarimo.
Manau, kad slenkama labai pa-
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Prevencijos nuo smurto ir patyčių neišgelbės
Atkelta iš 1 psl.
kiti norėjo tokiais būti. Tėvynė buvo suprantama kaip meilė šeimai, tėviškei, dorovingumui... Neliko tų vertybių, neturime tautos autoritetų, jaunimui
nėra į ką lygiuotis. Praradome
dvasingumą ir sąžinę... Siekiama, kaip nešvariais būdais praturtėti...
Atkūrus
nepriklausomybę išsigandome, kai išgirdome
apie pirmąjį „Živ“. Dabar jau nežinia, kiek jų yra. Pradėta garbinti vienišas moteris, pulta jas
remti, jos tapo „žvaigždėmis“.
Teismai užversti bylomis dėl
tėvystės pripažinimų: moterys
nežino, kas jų vaikų tėvai arba
kur jie dingę. „Žvaigždė“ praneša visai Lietuvai, kad mergaitės
žinotų, jog kasryt išgeria kontraceptiką, nes nežino, su kuo
vakare susitiks.
Prarado savo vertę draugystė, gyvenimo partnerio pažinimas, meilė, ištikimybė, šeima... Skiriasi kas antra pora.
Ir tai tik registruota, o kiek nesusituokusių, keičiančių sugyventinius, kurie prievartauja ir
muša ne savus vaikus? Kokie
vaikai ateina į mokyklas, kokios
psichologinės būsenos? Tėvų
skyrybos jiems – pasaulio pabaiga. Kokią patirtį įgyja iki skyrybų? Visa tai atsineša į mokyklą: nepagarbą kitam, melą, išsisukinėjimą, nesusikalbėjimą,
kerštavimą... Kur dar skyrybos
dėl girtuoklysčių, smurto, muštynių? Taikios skyrybos – tik labai reti atvejai, bet vis tiek vaikams skausmingi, nes juos išdavė, paliko...
Tegul neaiškina „žvaigždynas“, kad viskas gerai, kai vaikai klaidžioja tarp tėvų. Kokias šeimas jie kurs? Tokie vaikai dažniausiai lieka gyventi su
mamomis. Jų iki 18 metų – 92
tūkst! Dėl tokių „pamokų“ dau-

guma berniukų tampa agresyvūs, pilni neapykantos, peraugančios į patyčias, net smurtą... Kur dar emigrantų vaikai?
Jų apie 3 tūkst. likę be tėvų globos, bijo, kad juos paliks, gal
negrįš... Jie liūdni, laukiantys...
Jiems nereikia uždirbtų kompiuterių, reikia tėvų artumo ir
meilės.
Ar mokyklų prevencinės
programos išgydys tas žaizdas? Šeimas reikia gydyti, grąžinti jų autoritetą... Tegul pagalvoja valdžia, kaip tai daryti!

MOKYKLA – ŽINIŲ
IR ETINIO UGDYMO
TVIRTOVĖ
Praeitame amžiuje mokytojo profesija buvo garbinga, prilygstanti kunigui. Juk pedagogai irgi sako auklėjimo pamokslus. Jeigu jie įtaigūs, paliečiantys protus ir širdis – viskas gerai! Ir vyrai norėjo būti mokytojais – ugdyti tautos pamainą.
Ne kiekvienam tai duota; tam
reikia pašaukimo, kad darbas,
pagrįstas bendravimu, teiktų
malonumą. Ne tas mokytojas,
kuris dėl atlyginimo formaliai išdėsto dalyką.
Dabar tai labai sunkus ir atsakingas darbas! Profesija –
praradusi prestižą. Pedagogų trūkumas... R. Karbauskis
sako, kad neprisiprašo mokytojų pabūti su mokiniais stovyklose. O anksčiau klasių vadovai norėdavo pagyventi su savo
auklėtiniais. Buvusi mokytoja A.
Tuskevičienė sako, kad stovyklos buvo naudingos, nes mokiniai susipažindavo su ūkiniais
ir buitiniais darbais, kurių prireikia kiekvienam. Girdime: „neturi socialinių įgūdžių – nesugeba tvarkytis buityje“. Darbinis ugdymas išguitas iš mokyklų... Pastebime, kad įsidarbinusios valytojos nemoka šluo-

tos ir grėblio laikyti...

PREVENCIJOS NUO
SMURTŲ IR PATYČIŲ
NEIŠGELBĖS
Mokiniai praradę moksleivišką orumą, gimnazistai – išskirtinumą, nes nemėgsta uniformų, kurios nepuošnios, nedėvimos... Ir šiltuoju metų laiku gatvėse beveik nematome
uniformuotų mokinių. Peržengiamos santūrumo ir kuklumo
ribos: mada apsinuoginti, tamprėmis apsitempti ir rodyti tai,
ko nereikėtų ryškinti...
Užaugusi nauja pedagogų ir
jaunimo karta jau mąsto kitaip,
negu buvę ano amžiaus idealistai. Prieinama prie „nekaltų“
patyčių: „Cha, cha, cha, direktore, tai, kaip ten tada makulatūrą rinkot?“ (Gal gerai? Jau
tada mokėme rūšiuoti ir taupyti). Lyg nieko ir nebūtume darę
dutūkstantinėje mokykloje. Pilnos dvi pamainos iki 20 val. vakaro. Ir ta direktorė su penkiomis pavaduotojomis antro atlyginimo neprašė.

VISUOMENĖ, KURI VEIKIA
PROTUS, JAUSMUS,
ELGESĮ...
Joje per daug negatyvų. Ar
būtų galima jų sumažinti? Ar
negalėjo valdžių autoritetai ramiai ir mandagiai išsiaiškinti automobilių nuomojimų teisėtumą ir pranešti tautai, kas
ir kaip nusikalto... Visą savaitę
skambėjo debatai visais kanalais, įjungtos visos žurnalistinės
pajėgos, kas ką nugalės kalbomis, išvadomis, įtarimais, kuris
žurnalistas paklaus labiau kompromituojančiai, žlugdančiai...
Tikras žodžių mūšis! Draskymasis, sugaištas laikas... Geriau būtų sprendę, kaip emigraciją stabdyti.

Kitą savaitę vėl skandalas
dėl vaiko nužudymo. Kai prieš
kelias dienas sugyventinis dviejų vaikų motiną užmušė, dar ne
taip „baisu“, o – čia vaiką. Aiškinimai, sprendimai dėl įstatymų griežtinimo. Ar kas pasikeis?
Juk tie, iš kalėjimų paleisti, neprognozuojami, o ir mergaitėms,
užaugusioms „laisvės“ metais,
smurtautojai ir alkoholis mielesni už savo vaikus.
Televizinės dėžės pasiglemžė jaunimo protus. Jos dabar
aukščiausiame informacijos lygyje, užkariavusiame priklausomybę: juk gera sėdėti ir spoksoti
į bet ką? Jei ta informacinė priemonė daro tokią įtaką, tai ji turėtų būti kultūringa, morali, auklėjanti, padedanti mokyklai. Nėra
laidų mokiniams, kurios formuotų žmogiškąsias gyvenimo vertybes.
Dabar atvirkščiai. Labai svarbus „žvaigždynas“. Tie patys nusibodę, išblizginti veidai. Begalė menkaverčių laidų, kalbų apie
nieką.
Žurnaluose „puikios“ reklamos: „..kokios ypatingos vestuvės Tailande!“ Pasirodo, jau trečiosios. Namuose laukia pirmųjų žmonų vaikai. „Tai ką čia reklamuoji, žiniasklaida?!“ Per
ekraną eina įrašas: „Ieškau merginos ilgalaikiams santykiams“.
Diskutuojama apie moterų daromus prostatų masažus su laiminga pabaiga, apie naudingus
„stovinčius“ malonumus... Į kokį
liūną nuvažiavome? Menkesnio
proto jaunimas tai pagauna ir
puola prie panašių išbandymų,
net prievartinių...
Tokių visuomeninių priemonių pagalba mokykloms yra nulinė, nubraukianti visas pastangas – atvirkštinis auklėjimas.
Mokyklose kasmet organizuojama akcija „Savaitė be patyčių“. O kas paskui – visos savaitės su patyčiomis?..

Sąskaitos pagal naująją dvinarę įmoką sujaukė nusistovėjusią tvarką
Gavęs savaitgalį ar šios savaitės pradžioje
iš UAB „Jonavos paslaugos“ sąskaitą už vasario mėn. komunalinių atliekų tvarkymą pagal dvinarę įmoką pirmadienį į redakciją skambino ne vienas jonavietis, piktindamasis ne tik
dėl neva išaugusių kainų, bet ir dėl to, kad nieko nesupranta.
Pensininkė Marijona Paplauskienė, gyvenanti
Rambyno g., Jonavoje, sakė gavusi sąskaitą, kurioje nurodyta mokėtina suma 108 Eur, 63 ct. Moteris guodėsi, kad iš pensijos sunku pragyventi, vyras po insulto – daug pinigų išleidžia ligonio priežiūrai. „Vos neištiko ir mane insultas gavus tokią sąskaitą. Šiukšlių beveik mes neturime. Už ką mokėti tokius pinigus? Ką reiškia ta dedamoji ir kintamoji dalis? Be to, gąsdinama, kad „vėluojant apmokėti sąskaitas, duomenys apie Jūsų pradelstas skolas mūsų įmonei bus perduoti į Credinfo Lietuva".
Sąskaitoje nurodyta likutis 57 Eur, 93 ct, išeitų, kad
kažkokia skola. Aš kiekvieną mėnesį tvarkingai sumokėdavau pagal pasirašytą su įmone sutartį. Turiu knygelę, galiu parodyti“, - sakė individualaus, 56
kv. m ploto namo savininkė M. Paplauskienė. Jonavos gyventoja sakė, kad dėl sąskaitoje nurodytų sumų aiškinosi ir su „Jonavos paslaugų“ darbuotojomis, jos moteriai sakę, kad buvo pasikeitusios atliekų tvarkymo kainos, nei ji mokėjo. M. Paplauskienė stebisi, kodėl apie tai nebuvo informuota ji kaip klientė. „Jonavos paslaugų“ darbuotojos
sakė, kad neva buvo skelbta laikraštyje. „Paklausus konkrečiai kokiame, man nebuvo atsakyta. Galiu pasakyti, kad aš laikraščius skaitau ir seku informaciją. Ir praeitame „Jonavos garso“ numeryje perskaičiau, kad fiziniams asmenims atliekų tvarkymo
kainos nebrangs. O kaip dabar yra? Apskritai, manyčiau, prieš pradėdama skaičiuoti už atliekas pagal naująją tvarką, UAB „Jonavos paslaugos“ turėjo
pateikti išsamų, kiekvienam žmogui suprantamą išaiškinimą“, - piktinosi M. Paplauskienė.

KOMENTARAS:
Audronė Buzienė, UAB "Jonavos
paslaugos" Atliekų tvarkymo
skyriaus vedėja:
2015 m. liepos 23 d. sudaryta sutartis dėl komunalinių atliekų surinkimo ir
tvarkymo. Sudarant sutartį su gyventoju, vadybininkės visada primena, kad sutarties punktu 2.2.2. atliekų turėtojas įpareigojamas domėtis paslaugų kainomis:
„Sutarties galiojimo metu pasikeitus veikiantiems įkainiams (tarifams), įsipareigoja atsiskaityti už teikiamas paslaugas
pagal naujus įkainius (tarifus) ir sutartyje
nustatytas paslaugų apimtis (susidarančių atliekų kiekius).“
UAB „Jonavos paslaugos“ skelbia
paslaugų kainas:
1) interneto svetainėje
http://www.jonavospaslaugos.
lt/2015-05-17-06-55-14/atlieku-tvarkymas/item/231-komunaliniu-atlieku-tvarkymo-ikainiai
2) kasose kiekvieną mėnesį atspausdiname gyventojams priskaitymus, matomos ir skolos.
Apie kainų pasikeitimus informuoja
žiniasklaida.
2017 m. vasario 25 d. visiems individualių namų valdų savininkams atspausdinome išankstinius mokestinius pranešimus. Pranešime yra informacija kaip
mokėti už paslaugas. Mokestinius pranešimus savininkams išsiuntėme Lietuvos paštu.
Gyventojai už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą gali mokėti kiekvieną

mėnesį atsiskaitymo knygele arba mokestiniame pranešime nurodytą sumą už
metus į priekį.
Jonavos rajono savivaldybės taryba
2016 m. gruodžio 22 d. priėmė sprendimą nuo 2017 metų sausio 1 d. taikyti dvinarę įmoką už komunalinių atliekų
surinkimą iš atliekų turėtojų ir patvirtino
Jonavos rajono savivaldybės dvinarės
įmokos už komunalinių atliekų surinkimą
iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą dydžius. Jonavos rajone atliekų surinkimo
ir tvarkymo kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dedamoji.
Gyventojams pastovioji dedamoji
skaičiuojama nuo nekilnojamo turto vienetų skaičiaus, kintamoji dedamoji skiriasi: daugiabučių namų savininkams skaičiuojama nuo gyventojų skaičiaus, o individualių namų savininkams nuo sutvarkytų konteinerių dažnumo. Jei individualaus namo savininkas neturi konteineriuko, tuomet kintamoji dedamoji skaičiuojama nuo gyventojų skaičiaus.
Nuo 2017 m. sausio 1 d. didžiajai daliai gyventojų atliekų tvarkymo kaina atpigo. M. Paplauskienė per mėn. iki 201612-31 turėjo mokėti 8,10 Eur, nuo 201701-01 mokės 4,65 Eur.
M. Paplauskienė už paslaugas moka
terminale „Perlas“, kai UAB „Jonavos paslaugos“ kasos už įmokas papildomai pinigų neima:
http://www.jonavospaslaugos.
lt/2015-05-17-06-55-14/imoku-priemimas-mokesciai
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TIK VIENOJE IŠ 11
UGDYMO ĮSTAIGŲ
NERASTA PAŽEIDIMŲ
Nacionalinio visuomenės
sveikatos centro prie SAM
Kauno departamento Jonavos skyrius informuoja, kad
2016 metais periodinės ir
operatyviosios kontrolės
metu patikrinta 11 įstaigų,
vykdančių ikimokyklinio ir
(ar) priešmokyklinio ugdymo programą. Iš visų patikrintų įstaigų, tik 1 įstaigoje pažeidimų nenustatyta.
Periodinės
kontrolės
metu Jonavos rajone ikimokyklinio ugdymo įstaigose
dažniausiai nustatyti pažeidimai: vaikų ikimokyklinio
ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupių sąrašai sudaromi viršijant higienos
normoje pagal amžiaus
grupes nurodytą vaikų
skaičių; sklypas/teritorija ir patalpos, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar)
priešmokyklinio ugdymo
programa, ir jose esantys įrenginiai nėra saugūs,
neįrengti ir neprižiūrimi
taip, kad juos naudojant
būtų išvengta nelaimingų
atsitikimų (paslydimo, kritimo, susidūrimo, nudegimo, nutrenkimo, sužalojimo elektros srove, sprogimo ir pan.); grupėse, kuriose ugdomi 3 metų ir vyresni vaikai, tualetų kabinos turi būti su durimis ar
kita uždanga; patalpų, kuriose vykdoma ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio
ugdymo programa, grindų danga neatitinka teisės
akto reikalavimų
Operatyviosios kontrolės metu, pagal gautą skundą, vienoje įstaigoje šaltuoju metų laikotarpiu, vertinti patalpų, kuriose vykdoma
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programa, mikroklimato parametrai. Patikrinimo metu nustatyta, kad grupių priėmimo-nusirengimo, žaidimų, miegamojo, tualeto-prausyklos patalpose
oro temperatūra buvo per
žema, ir neatitiko nustatytų dydžių.
Primename, kad ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo sveikatos saugos reikalavimus nustato Lietuvos
higienos norma HN 75:2016
„Ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo programų vykdymo bendrieji sveikatos
saugos reikalavimai“, patvirtinta Lietuvos Respublikos
sveikatos apsaugos ministro
2016 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-93.
Ugdymo įstaigų vadovams, administracijos darbuotojams siūlome teikti motyvuotus pasiūlymus, dėl teisės aktų tobulinimo ir jų įgyvendinimo problemų ikimokyklinėse ugdymo įstaigose.

Pigu ir patogu!
PERVEŽU KROVINIUS
LIETUVOJE
PERKRAUSTYMO
PASLAUGOS
(su krovikais, galime
išardyti baldus)
Tel. 8 678 25799
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Nuomonė

2016 m. valdžios kelionės:
komandiruotė į Izraelį

Vytautas Gasiūnas
Izraeli, Tu visiems pasaulio krikščionims Šventoji, daugiau kaip du tūkstančius metų
po pasaulį išblaškytiems žydams – Pažadėtoji žeme.
Po Izraelio valstybės įkūrimo
1947 metais – neginčytinas
tautos valstybingumo atkūrimo ir jo įtvirtinimo pavyzdys.
Žydų valstybės atkūrimas vyko mažyčiame, jiems
patikėtame žemės lopinėlyje, savo plotu prilygstančiam
trečdaliui Lietuvos teritorijos,
nedraugiškų valstybių, tarp jų
Egipto, Sirijos, remiamų galingosios Sovietų Sąjungos,
apsuptyje. Paminėtų Izraelio
kaimynų 1967 m. suplanuotas
karas turėjo baigtis žydų valstybės sunaikinimu. Neišdegė.
Šešias paras trukusių mūšių
metu Izraelio kariuomenė sutriuškino arabų valstybių armijas ir išplėtė savo teritoriją.
Po to sekė dinamiškas žydų
valstybės vystymasis. Pasiekimai švietimo, mokslo, kultūros, krašto gynybos ir jo saugumo, gyventojų patriotinio
ugdymo, net žemės ūkio srityse akivaizdūs. Ypač įspūdingi žydų, grįžtančių į Pažadėtąją žemę, skaičiai. Dėl paminėtų priežasčių Izraelis įdomus Lietuvos Respublikos piliečiams ir jų išrinktai valdžiai.
Ten nuvykus yra ko pasimokyti, todėl nenuostabu,
kad buvo sudaryta Kauno regiono merų, jų pavaduotojų, administracijos direktorių
grupė susipažinti su Izraeliu.
Tik va komandiruotės užduotis mokesčių mokėtojų požiūriu turėjo būti ne tokia, kaip
teigė spaudoje vienas iš šios
grupės dalyvių, Jonavos savivaldybės mero pavaduotojas Eugenijus Sabutis. Jie ten
važiavę (kartu vyko ir tuome-
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tinė Užusalių seniūnė, dabar
– savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduoja –
Vijolė Šadauskienė) mokytis
Holokausto istorijos, klausėsi šia tema paskaitų, lankėsi
muziejuose ir t.t. E. Sabutis,
pasakodamas apie komandiruotę, teigia, kad jis ir kiti grupės dalyviai „į Holokaustą,
kaip reiškinį, pažvelgėme nuo
pradžios, t. y. nuo žydų istorijos iki kraupios pabaigos ir
iki to, kas vyksta šiais laikais“.
Tai padaryti galima paprasčiau, nesibaladojant į Izraelio
muziejus už savivaldybių biudžeto lėšas. Turimais duomenimis, penkių dienų kelionė į
Šventąją žemę vienam asmeniui kainuoja per 1 100 eurų.
Izraelyje muziejai, o Lietuvoje, Kauno regione, Jonavoje ir kitur, visa tai vietoje ir
po ranka. Lietuvoje žydų tautybės žmonių naikinimas prasidėjo nuo pat pirmųjų karo
dienų. Jis buvo atliekamas
kruopščiai ir organizuotai vykdant 1935 m. rugsėjo 15 d.
Niurnberge patvirtintus Vokietijos nacistinio režimo antisemitinius įstatymus. Išlikusioje vokiečių karo veiksmų kino
kronikoje apie mūšius Jonavoje su Raudonosios armijos daliniais juostos pabaigoje rodomas vietinis gyventojas ginkluotas šautuvu su baltu raiščiu ant rankovės varantis žydą. Nufilmuota scena
komentuojama:
patriotiškai
nusiteikę vietiniai gyventojai
susidoroja su Judo bolševikais. Nacių ministro J. Gebelso propaganda? Ne. Jonavos
žydų tragedijos liudininkas
žurnalistas R. Adamonis prisiminimų knygoje „Mano gimtasis kraštas“ išsamiai aprašė to meto įvykius teigdamas,
kad į sušaudymo vietą Girelėje žydus varė ir ten šaudė
pažįstami ir nepažįstami vyrai su baltais raiščiais ant rankovių. Kad įsijaustumėt į tuos
įvykius, pakaktų nužygiuoti iš
Kauno gatvės į Girelę – Jonavos žydų Golgotą. Galima apsilankyti Kauno devintajame

ir antrajame fortuose, Aukštuosiuose Paneriuose, šile,
prie Ukmergės, Vilniuje esančiuose rezistencijos ir genocido centre, Žydų muziejuje.
Maža to, perskaityti lietuvių
kalba išleistus mūsų kraštiečio G. Kanovičiaus raštus, kuriuose daug vietos skirta Lietuvos piliečių žydų tragedijai, A. Eidinto, istoriko, diplomato, rašytojo trilogijos apie
1939-1953 m. įvykius Lietuvoje antrąją dalį „Erelio sparnų dvelksmas“, Rūtos Vanagaitės neseniai išleistą knygą
„Mūsiškiai“.
Įdomu, ar turistaudami Izraelyje Kauno regiono merai,
jų pavaduotojai ir kiti grupės
nariai, prisidengdami pretekstu išnagrinėti Holokaustą kaip
reiškinį, susivokė, kad Lietuvoje į Lietuvos žydų tragediją žiūrima nepakankamai pagarbiai ir atsakingai, nes Kaune, Kauno regione ir kitur dešimties, penkiolikos kilometrų
atstumu nuo žudynių, kai kurios miesto gatvės, aikštės pavadintos vienaip ar kitaip prisidėjusių prie Lietuvos žydų
žudynių veikėjų vardais. Ryškiausias pavyzdys žydšaudžių
bataliono būrio vado Juozo
Krikštaponio vardu pavadinta
aikštė ir paminklinis akmuo su
jo bareljefu Ukmergėje.
Apmaudu, kad organizuojant turistines keliones, praėjus 25 metams po sovietinio
režimo žlugimo iš esmės niekas nepasikeitė. Anais laikais
neapmokamomis kelionėmis
į užsienio valstybes buvo pamaloninami daugiau nusipelnę nomenklatūriniai partiniai
ir tarybiniai veikėjai skiriant
juos turistinių grupių vadovais. Dabar be jokių skrupulų į turistines keliones organizuojasi demokratiškai išrinkti
valdžios atstovai, sugalvodami labai „kūrybiškas“ komandiruočių užduotis. Tokį malonumą jiems užtikrina patekimas į valdžią ir nekontroliuojamas prisišliejimas prie savivaldybių žinybų ir kitų organizacijų pinigų.

„JONAVOS“ SUDĖTIS: VIETINIS JAUNIMAS IR PATYRĘ
LEGIONIERIAI
zoną žaidė Minsko „Torpedo“
Atkelta iš 1 psl.

klube. Dešiniajame krašte žais
cevičius į Jonavą atsivežė du 23 m. latvis Vitalijus Barinovas,
savo buvusius auklėtinius – sau- anksčiau atstovavęs „Riga FC“
gą iš Gruzijos Davidą Makara- ir „Venspils“ klubams. Vidurio gydzę ir vartininką iš Lenkijos Ka- nėjas 29 m. E. Zhenerau prieš
rolį Saliką. 22 m. D. Makaradzė atvykdamas į Lietuvą žaidė Bavisą savo profesionalo karjerą bruisko „Belšina“ komandoje, o
praleido Suvalkuose, o 34 m. K. dar anksčiau gynė ne vieno BalSalikas karjerą pradėjo Augusta- tarusijos klubo garbę. Dar vienas
vo „Spartoje“, vėliau žaidė Lom- 29 m. baltarusis Andrėjus Čiužos LKS „Lomža“, o nuo 2008 m. klėjus šiek tiek labiau pažįsta A
gynė „Wigry“ vartus. Jonava – lygą, mat praėjusį sezoną praleipirmoji patyrusio futbolininko sto- do „Kauno Žalgirio“ ekipoje.
telė kitoje šalyje.
Puolimo grandį papildė 23 m.
„Atvažiuoti čia man pasiūlė ukrainietis Maksimas MarusiDonatas, tai tikriausiai pirmas ir čius, kurio paskutinė stotelė gimpaskutinis bandymas paragau- tojoje šalyje buvo Komsomolsko
ti legionieriaus duonos. Koman- „Gorniak-Sport“ klubas.
da šauni, draugiška. Teko anksPaskutiniai prie klubo prisijunčiau žaisti draugiškas rungtynes gė Martynas Dapkus ir Klaudisu Lietuvos klubais, tad tam ti- jus Upstas. Tiek 24 m. atraminis
krą vaizdą apie A lygą esu susi- saugas M. Dapkus, tiek dešiniadaręs“, – sakė „Jonavos“ vartų jame krašte žaidžiantis 22 m. K.
sargas.
Upstas praėjusiame sezone žaiAntruoju klubo vartininku tapo dė Kauno „Stumbro“ klube.
ne vienoje komandoje Lietuvoje
Jau anksčiau D. Vencevičius
žaidęs 27 m. Marius Šalkaus- minėjo, kad jo tikslas – turėti po
kas. 1,89 m žaidėjas praėjusį se- du žaidėjus į kiekvieną poziciją.
zoną atstovavo „Trakams“ ir Alytaus „Dainavai“.
AMŽIAUS VIDURKIS
Gynybos grandį sustiprino
trys gynėjai: baltarusiai Eduar„Jonavos“ žaidėjų amžiaus vidas Zheunerau, Kirilas Aleksi- durkis – 23,6 m. Vyriausias žaiyanas ir latvis Vitalijus Barino- dėjas yra 34 m. vartų sargas K.
vas. 22 m. kairiojo krašto gynė- Salikas, jauniausias – praėjusį
jas K. Alekisyanas į Jonavą atvy- sezoną A lygoje debiutavęs 17ko iš gimtinės, kur paskutinį se- etis G. Vasylius.
●●●
metais nusprendžiau prisidėti
DAR VIENA NAUJOVĖ –
prie augančio „Jonavos“ futbolo
STARTAVO NAUJOJI FK
klubo. Mūsų miestas turi aukšto
„JONAVA“ INTERNETINĖ
lygio komandą, kuri atstovauSVETAINĖ
ja Jonavai stipriausiame šalies
Po klubo pavadinimo ir logo- futbolo čempionate. Klubui būtipo keitimo FK „Lietava“ prista- tinai reikėjo naujo veido – moto dar vieną naujovę - pradė- dernios svetainės, o man smajo veikti naujoji klubo svetainė gu prisidėti, norisi savo miestui
ir pačiam klubui padaryti kažką
www.fkjonava.lt!
Svetainės kūrėja – ilgame- gero“, – sakė M. Gudavičius.
Pasak svetainės kūrėjo, kutę patirtį IT srityje turinti klubo
rėmėja UAB „Reception“. De- riant naująjį klubo puslapį, svarvynerius metus dirbanti įmonė, biausia buvo jį padaryti kuo mokurios įkūrėjas ir vadovas yra dernesnį ir patogesnį klubo gerMarius Gudavičius, teikia visas bėjams: aiškiai ir paprastai paIT ūkio priežiūros paslaugas: teikti informaciją, videomenuo internetinių svetainių kūri- džiagą ir nuotraukas. Puslapymo iki tinklų, serverių, spaus- je www.fkjonava.lt galima sužinoti apie praėjusias ir būsimas
dintuvų ir pan. priežiūros.
„Dirbame Jonavoje, bet tu- rungtynes, susipažinti su futborime klientų ir kituose šalies lininkais ir t.t.
miestuose. Remiu ir Jonavos
fkjonava.lt informacija
krepšinio klubą, o praėjusiais

ES misija: paversti Europą islamo kalifatu

vojinga kryptimi.
- Susipriešinimas Valstijose matomas ne tik sprendžiant migrantų politikos
klausimus. Štai šią savaitę
JAV buvo nemažai kalbų apie
vadinamąjį sienos mokesčio
įstatymą, kurį palaiko daugelis gamybinių kompanijų. Bet
štai spekuliacija užsiimančios
firmos prieš šį įstatymą stojasi piestu. Vadinasi, tarpusavyje priešinasi ir verslo struktūros?
- Be jokios abejonės. Iš dalies galima suprasti D.Trampą,
kuris paveldėjo aštuonių Barako Obamos valdymo metų sukurtas milžiniškas problemas.
Pažvelkime į labai aiškų rodiklį Jungtinių Valstijų skola vien per
B.Obamos valdymo laikotarpį
padidėjo dvigubai. Taigi, galima
būtų galvoti, jog D.Trampas tuo
baisisi ir nori čia kirsti iš peties
pagal savo mėgstamą formu-

lę: „Mąstyk plačiai, kirsk iš peties“. Tačiau priešprieša, kurią
jo veiksmai generuoja, gali būti
labai galinga ir sunkiai kontroliuojama. Pavyzdžiui, šiandieniniai Kalifornijos valstijos kai kurių veikėjų pareiškimai apie siekį
išeiti iš JAV sandraugos gali būti
realizuojami ir Teksase, ir dar
keliose stiprias ekonomikas turinčiose valstijose. Žodžiu, krizė
vystosi ir aktyvėja, o aš kol kas
nematau būdų, kaip D.Trampas
ją suvaldys.
- Grįžkime į Europą, kur
įvairiose valstybėse užfiksuota radioaktyviojo jodo 131
„perteklius“. Versijų jau iškelta daugybė - kad tai nuotėkis
iš farmacijos pramonės, kad
galbūt prakiuro kuri nors tiriamoji atominė jėgainė, netgi kad įvykdytas teroro aktas
ir pan. Kuri versija atrodo labiausiai tikėtina?
- Atsakymai, mano požiūriu,
gali būti du. Galbūt mes turime
kalbėti apie vadinamąją „nešva-

rią bombą“, ir galbūt net ne vieną, taip pat apie jos kuriamus
padarinius Europoje. Kadangi tai galėtų sukurti dar didesnę
priešpriešą tarp islamo valstybių
ir Europos su visais „pabėgėlių“ srautais. O Europoje į tai reaguojama tokiu pat būdu, kokiu
sovietai reagavo į Černobylio
katastrofą, t.y. neįspėjant žmonių. Turėdamas galvoje veikėjus, kurie šiandien sėdi Europos
vadovybėje, aš nė kiek nesistebėčiau tokiu reagavimo būdu...
Kita vertus, galbūt reikėtų kalbėti apie katastrofą kažkuriame iš
Europos branduolinių reaktorių,
bet ir šiuo atveju tai yra slepiama. Vertindamas grynai intuityviai, jeigu tokia informacija apie
pasklidusią radiaciją tvirtinsis ir
toliau, aš pasisakyčiau už tai,
kad čia susiduriame su milžiniško masto teroro aktu, t.y. su „nešvaria branduoline bomba“.
- Žanas Klodas Junkeris
(Jean Claude Juncker) šią savaitę gąsdino britus, kad jų

pasitraukimas iš ES esą labai
brangiai kainuos... Tačiau britai jau atliko visas formalias
„Brexit“ procedūras šalies viduje. Ko tikėtis čia toliau?
- Matyt, čia kalbama apie
reikalavimus Didžiajai Britanijai, kurie bus keliami, norint
jiems laisvai prekiauti europinėje rinkoje. Iš esmės tai tam tikra šantažo politika, kai sakoma, kad, jeigu tikrai išeinate, tai
mes jūsų neįsileisime. Tik čia
neaišku, kas labiau dėl to nukentės. Kaip matome, Britanija
jau pasitvarkė Amerikoje ir Kanadoje, be jokios abejonės, jie
sprendžia savo klausimus su
Indokinijos rinkomis... Tad galvoti, jog britai neturės kaip kompensuoti Europos rinkos praradimo, būtų klaida.
- Dažnai lankotės Ukrainoje. Kas ten dabar vyksta?
- Konfliktas ten gilėja. Galima sakyti, kad sugrįžta į 2014
metų rudens konflikto lygį. Rusijos ir jos statytinių pastan-

gos atplėšti teritorijos gabalą
yra nusikalstami veiksmai. Tiek
būtų moralistinio aiškinimo.
Vien tai, jog Rusija pripažįsta
Luhansko ir Donecko „respublikų“ pasus, rodo, kad yra elgiamasi pagal lygiai tokį patį modelį, kuris buvo išbandytas Abchazijoje ir Pietų Osetijoje. Taigi visi tie žmonės iš esmės turės ir Rusijos pilietybę. Viešumoje jie vaidins, jog yra naujai
susikūrusių nepripažintų „respublikų“ piliečiai, nors tikrovėje
naudosis visomis Rusijos piliečio galimybėmis, o šios teritorijos po truputį bus virškinamos.
Nuo to, kiek ukrainiečiai sugebės priešintis šiam procesui,
panaudodami ginkluotą konfliktą kaip būdą stabdyti šį procesą, priklausys, kaip greitai tos
teritorijos bus suvalgytos. Kitas
dalykas - bus svarbu, kaip tarptautinė bendruomenė reaguos į
Rusijos veiksmus.
Parengta pagal savaitraštį
„Respublika“
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Tautodailininkų darbai iš Žeimių
keliauja po visą pasaulį
Aldona Skaisgirytė
Žeimiškių
tautodailininkų Artūro ir Reditos Narkevičių rankose medis atgyja įvairiais mediniais stebuklais:
nuo verpsčių iki memorialinių
kryždirbystės paminklų. Šįkart Jonavos viešosios bibliotekos Žeimių filialo skaitykloje
miestelio gyventojai galėjo pasigrožėti Artūro sukurtais sakralinę dvasią skleidžiančiais
šiaudiniais sodais ir Reditos
medyje atgimusiais žvitraakiais katinais, o Žeimių mokykloje-daugiafunkciame centre
– jau bendrais šeimyninio dueto meno kūriniais – išraiškingomis ir originaliomis medinėmis Užgavėnių kaukėmis.

A. Skaisgirytės nuotr. ir iš A. ir R. Narkevičių asmeninio albumo.

Tautodailininkas A. Narkevičius iš Žeimių geriau žinomas rajone bei šalyje kaip kryždirbys.
Artūras yra sukūręs apie šešias
dešimtis didelių paminklų (kryžių, stogastulpių), kurių daugelis įamžino sunykusių kapinaičių,
piliakalnių ar rezistencijos kovų
dalyvių žuvimo vietas. Yra išdrožęs šimtus prieverpsčių su lietuviškosios mitologijos elementais
– žalčiais, medžiais, žvaigždėmis, taip pat su istoriniais motyvais – Vyčio kryžiumi, Gediminaičių stulpais ir pan.
Jau septyniolika metų, kaip
sėkmingai dalyvauja įvairiose
parodose, meno pleneruose,
apie dvi dešimtis surengta personalinių parodų. Žeimiškio darbus mielai įsigyja ne tik tautodailės meno gerbėjai Lietuvoje, bet
daug jo darbų yra iškeliavę į užsienį: Ameriką, Graikiją, Ispaniją,
Izraelį, Lenkiją, Rusiją, Šveicariją, Turkiją, kitas pasaulio šalis.
Turbūt svarbu pasakyti ir tai,
kad tautodailininkas 2007-aisiais
su skulptoriais Konstantinu Bogdanu ir Kęstučiu Krasausku Žeimių miestelyje iš bronzos sukūrė architekto Vaclovo Michnevičiaus biustą.
Žeimiškis yra Lietuvos tautodailininkų sąjungos narys, prieš
dvylika metų jam suteiktas Lietuvos kraštotyros draugijos Garbės kraštotyrininko vardas, o Lietuvos žemės ūkio ministerijos organizuotame konkurse „Lietuvos

kaimo spindulys 2007“ A. Narkevičius yra pelnęs „Kaimo amatų meistro“ nominaciją. 2010 m.
tautodailininkui suteiktas Tradicinių amatų meistro (kryždirbystės) sertifikatas, o jo darbams –
Tautinio paveldo produkto sertifikatas.
Artūras iki šiol buvo žinomas
kaip kryžių, stogastulpių, prieverpsčių, rankšluostinių, įvairių
puošybos elementų drožėjas, jo
rankose atgimė ir mieli akiai bei
širdžiai senoviniai lietuvių vaikų
mediniai žaislai. Sunku net pasakyti, ko šis tautodailininkas nėra
iš medžio išdrožęs – jo mintims
ir idėjoms paklūsta bet kurio medžio pliauska, maža skiedrelė.
Bet štai, šiaudiniai sodai, turintys
sakralinę reikšmę lietuvių pasaulėžiūroje, į tautodailininko dirbtinų meno kūrinių sąrašą įsirašė
dar neseniai.
Artūras sako, kad šiaudiniais
sodais susidomėjo susirgęs, kai
po rimtų operacijų ne tik gydytojai uždraudė, bet ir pats kūnas neleido imtis drožybos darbų. Dabar žeimiškio kolekcijoje
apie 30 šiaudinių sodų – nuo nedidelių iki reikalaujančių tam tikrų
erdvių. Tai pastarųjų trejų metų
darbai.
Nuo seno įprasta, kad medį
drožinėja vyrai. Kad prakalbintum medį, reikia ne tik meniškos
sielos, bet ir tvirtų vyriškų rankų. Turbūt neapsiriksiu pasakiusi, kad Redita drožyba užsikrėtė nuo vyro. Jau, ko gero, geras dešimtmetis, kai pati Redita draugauja su medžiu. Ne tik
draugauja, bet tiesiog su juo kas
dieną gyvena, bičiuliaujasi, tariasi. Ir susitaria. Ne be reikalo sakoma, kas geriau už moterį gali
atskleisti lietuviško ąžuolo taurumą ar jo sesės liepos švelnumą,
vyšnios kietumą ar uosio įnoringumą. Kažkada drožėja yra prasitarusi, kad jai patinka drebulė, mažai tvirtumu nusileidžianti
ąžuolui, o drožiant esanti kietesnė net už liepą. Svarbu tai, kad
moters rankų šilumos sušildyti
medžio gabalai, žiūrėk, po kelių
dienų ar savaitės – ima džiaugtis arba liūdėti, rodyti savo veidą ar charakterį. Kaip ir tie mediniai katinai, sutūpę ant sniego.
Ar „Kareivis“, nuo patvorio akylu

Medžio drožėja Redita su vienu iš savo „kūdikių“.

žvilgsniu stebintis sodybos kiemą. Ar tie „Paukščiai“, nutūpę
prie Bukonių pagrindinės mokyklos. „Paukščiai“, sako, į Bukonis
išskrido iš abiejų – Reditos ir Artūro – rankų.
Redita jau ne kartą yra dalyvavusi įvairiose parodose, mugėse, tarp jų – kalėdinių prakartėlių konkursuose Rokiškyje, tradicinėse Liongino Šepkos konkursinėse parodose, kur
buvo pastebėti ir įvertinti jos darbai. Drožėjos darbų sąraše vienas po kito rikiuojasi didžiulės,
kelių metrų skulptūros, atrodytų visai ne pagal moteriškus pečius. Bet taip jau yra. Medį jau
prisijaukino, kaip ir medis moterį. Redita kaip drožėja su kiekviena diena auga, stiprėja,
skleidžiasi. Vis tolyn į pasaulį iškeliauja jos darbai.
Redita ir Artūras į savo darbus įdeda visą širdį ir energiją. Ir
tai nėra laisvalaikio užsiėmimas
ar hobi. Tautodailininkams tai yra
kasdienis darbas. Jau kuris laikas, kai Artūras ir Redita Narkevičiai, palikę savo ankstesniąsias
darbovietes, yra visiškai atsidavę
mūzų prieglobstin ir dirba tik kūrybinį darbą. Mielą širdžiai ir sielai. O iš meilės gimsta tik grožis ir
kasdienis noras siekti tobulumo.

SU PAVASARIU,
MIELOSIOS!
Petras Zlatkus

UŽ VISKĄ DĖKUI
Dėkoju Tau,
Kad Tu tokia esi:
Gaivus šaltinis,
Ašara Kūrėjo –
Nesuprantu,
Už ką Tave myliu –
Už šią akimirką,
Ar tą, kuri praėjo?
Dėkoju už
Prabėgusius metus,
Už skaudžią tiesą,
Pastangas padėti,
Už šypseną,
Už nerimą, viltis –
Už viską dėkui –
Negaliu tylėti.
●●●

Kas Tave,
Mano mylima, slegia,
Ko nuliūdus,
Paniurus tyli?
Gal įgėlė
Pavydo gyvatė
Tam vingiuotam,
Dulkėtam kely?
Gal užgeso
Vilties žiburėlis,
Žodis, mestas
Netyčia, užgavo?
Ar kas priminė
Sutiktą veidą
Pačiame
Sužydėjime savo?
●●●

KOKIŲ PASLAUGŲ NEGALI
TEIKTI GROŽIO PASLAUGŲ
SPECIALISTAI?

Tautodailininkas Artūras šiemet sausio
6-ąją per Jonavos kultūros centre vykusios respublikinės konkursinės liaudies
meno parodos „Aukso vainikas“ laureatų paskelbimo ir vainikavimo šventės atidarymą grojo paties išdrožtu šaukštu

Šiaudiniai sodai – viena įspūdingiausių lietuvių paprotinės
dekoratyvinės dailės rūšių, gyvybingų iki šių dienų. Etnologas Norbertas Vėlius dėl sodo aiškios vertikalios-horizontalios struktūros įžvelgė jame pasaulio Medžio ir Pasaulio
modelio arba sutvarkytos Visatos dalies, chaoso priešingybės, vadinamos Kosmosu, simbolį. Panašiai mano ir fizikas,
etnoastronomas Jonas Vaiškūnas, prieš Kalėdas Jonavos
krašto muziejuje skaitęs paskaitą „Sodas ir visata“.

Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos (SAM)
Kauno departamento Jonavos
skyrius primena, kad grožio
paslaugų specialistai gali teikti
tik higieninės kosmetikos paslaugas, plaukų šalinimą, manikiūrą, pedikiūrą, dekoratyvinės kosmetikos paslaugas, tatuiruotes, papuošalų vėrimo ir
kitas grožio invazines paslaugas, kurios padeda išlaikyti, išsaugoti natūralų žmogaus kūno
grožį, odos ir jos priedų fiziologines savybes.
Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos medicinos
norma MN 59:2016 „Gydytojas
dermatovenerologas. Teisės,
pareigos, kompetencija ir atsakomybė“, gydytojo dermatovenerologo kompetencijai priskirtos procedūros: elektrokoaguliacija, radiochirurginės procedūros, lazerio destrukcija,
krioterapija, koreguoti hiperhidrozę konservatyviaisiais,
invaziniais (botulino toksino injekcijomis, jontoforeze) ir kitais metodais, atlikti
odos fizinių ir fizinių-chemi-

nių poveikių procedūras (fototerapiją, foto-chemoterapiją (PUVA), fotodinaminį gydymą), atsluoksniuoti odą (cheminiai šveitimai), koreguoti senėjančią odą ir gleivines
konservatyviaisiais bei invaziniais metodais (mezoterapija, biorevitalizacija, trombocitų praturtinta plazma, užpildais, siūlais, botulino toksino injekcijomis), atlikti kitas estetines, kosmetines ir
korekcines procedūras, atlikti lazerio ir intensyvios pulsinės šviesos procedūras. Šios
paslaugos gali būti teikiamos
tik asmens sveikatos priežiūros
įstaigose, turinčiose licenciją
verstis asmens sveikatos priežiūros veikla, teikti šias paslaugas gali tik gydytojas dermatovenerologas.

DĖL IKIMOKYKLINIŲ
UGDYMO ĮSTAIGŲ
PATALPŲ MIKROKLIMATO

Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Kauno
departamento Jonavos skyrius
primena, kad mikroklimato
parametrus ikimokyklinio ir
(ar) priešmokyklinio ugdymo
patalpose nustato Lietuvos higienos norma HN 75:2016 „Ikimokyklinio ir priešmokyklinio
ugdymo programų vykdymo
bendrieji sveikatos saugos reikalavimai“.
Vaikai šaltuoju metų laiku ikimokyklinėse ugdymo įstaigose
uždarose patalpose praleidžia
daug laiko, todėl būtina užtikrinti nustatytus oro temperatūros
parametrus: grupės priėmimo
- nusirengimo, žaidimų patalpoje/erdvėje, sveikatos kabinete 20-230 C; miegojimo patalpoje (jei įrengtas atskirai)
18-220 C; tualeto – prausyklos patalpoje 19-230 C; kūno
kultūros ir (ar) muzikos salėje
(jei įrengta) 18-200 C; laiptinėse, koridoriuose 18-210 C. Patalpose santykinė oro drėgmė
turi būti 36-60 proc., oro judėjimo greitis – ne didesnis kaip
0,15 m/s.
Ilgai būnant nevėdinamose ir
uždarose patalpose ore sumažėja deguonies kiekis, kaupiasi
drėgmė, azoto dioksidai, anglies
monoksidas, anglies dvideginis
ir kitos kenksmingos medžiagos. Nevėdinamose patalpose
vaikai jaučia nuovargį, gali pradėti sudėti galvą, pasidaryti nervingi. Jeigu patalpų temperatūra
žema, padidėjusi drėgmė, patalpų ore padidėja mikroorganizmų kiekis, o tai puiki terpė infekcinėms kvėpavimo takų ligoms
plisti. Todėl būtina ugdymo patalpose užtikrinti tinkamą patalpų vėdinimą varstomais langais,
natūralios traukos kanalais. Geriausia patalpas vėdinti trumpai,
bet intensyviai – apie 10 minučių, skersvėjiniu būdu (patalpose, netūrėtų būti vaikų).

Dantų tiesinimas Jonavoje!

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

Jūratė Prokopaitė
UAB „Joneda“
nekilnojamojo turto
vadybininkė
Kovo 20-ąją, švęsdami Pasaulinę Žemės dieną, ne tik
kaip ir kasmet pabūkime valandą tamsoje, tačiau ir atsigręžkime į žemę su meile ir rūpesčiu. Jai reikalingi ją mylintys ir
darbštūs žmonės. Kuo daugiau
tokių žmonių, tuo žemė gražesnė, švaresnė, dosnesnė.
Lietuvos Vyriausybės prioritetas – skurdo, socialinės atskirties, emigracijos mažinimas.
O žemė ir kitas nekilnojamasis
turtas, jeigu jis protingai panaudojamas, gali padėti įgyvendinti
šiuos tikslus.
Teisingai viename straipsnyje rašė A. Mamontovas, jog
mums būtina išmokti mylėti Tėvynę. Jis siūlė kiekvienam Lietuvos gyventojui surasti sau
vietą ir ja rūpintis: kas žvejybos
vietele prie vandens telkinio,
kas laukymėle prie miško, gėlėmis prie namo ar daugiabučio
kieme... Pradėkime kiekvienas
nuo pasirinkto pagal savo gali1 KAMB.
Sodų g. 5 a. renovuotas namas, IV a. Bendr.
pl. 32,7 m², virt. pl. 6,82 m², kamb. pl. 16,96
m², korid. pl. 5,79 m², wc pl. 1,1 m², vonios
pl. 2,03 m². Šarvuotosios durys, be balkono.
Kaina 10500 Eur. Tel. 8-655 54404
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. Bendr.
pl. 51,69 m², kamb. pl. 16,93 m² ir 13,97 m²,
virtuvės pl. 9,48 m². WC ir vonia kartu. Butas
tvarkingas: plastikiniai langai, šarvuotosios
durys, pakeistos vidaus durys, laminuotosios grindys, įstiklintas balkonas, vonioje bei
virtuvėje plytelės ir lentelės, kambariuose
tapetai. Parduodamas su kai kuriais baldais.
Liftas veikia, laiptinės durys su telefonspyne. Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
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, kitas kambarys 16,48
m². Yra rūsys. Autonominis šildymas dujomis, pakeisti vamzdžiai, laminuotosios grindys, plastikiniai langai, šarvuotosios durys,
naujas gyvatukas, vonia ir klozetas. Kieme
yra ūkinis pastatas, žemės sklypas daržui,
šiltnamis. Netoli darželis). Kaina 18000 Eur.
Tel. 8-655 54404
Lietavos g. 5 a. blok. namas, III a., bendr. pl.
34,58 m², kambarys kartu su virtuve sudaro
17,5 m² (virtuvė atskirta), kitas kambarys
12,35 m², koridorius 3,5 m², WC 1,23 m².
Plastikiniai langai, šarvuotosios durys, naujos vidaus durys. Viso buto grindys išklijuotos plytelėmis, koridorius iškaltas lentelėmis.
Suremontuota virtuvė – išklijuota plytelėmis.
Kambariai tapetuoti. Bendras balkonas laiptinėje. Parduodama su virtuviniu komplektu,
įmontuojama dujine virykle. Taip pat su keliais kitais baldais (sofa, sudedamuoju stalu,
spintomis). Dujos – dujų balionas. Kaina
8600 Eur. Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Parduodamas 3 kamb. butas Aušros g.
(mūr. 5 a. namas, IV a., bendr. pl. 64,72 m²,

mybes žemės lopinėlio.
Savo darbo praktikos metu
pastebėjau, kad žmonės vangiai perka siūlomus žemės
sklypus, kur būtų galima pasodinti sodą, įkurti sodybą, pastatyti namą... Kai kurie sklypų savininkai siūlo įsigyti jų parduodamus sklypus tikrai palankiomis sąlygomis – išsimokėtinai.
Gaila, kad mūsų Jonavos rajone yra negyvenamų sodybų.
Šiuo metu galiu padėti nusipirkti kelias sodybas: Šveicarijos sen., Kisieliškių kaime,
kur sklypo teritorijoje iškastas tvenkinys, už poros metrų teka upelis, gausiai dera
vaismedžiai ir vaiskrūmiai,
Upninkų kaime, visai netoli
Šventosios upės, ir Markutiškių kaime, netoli tvenkinio ir
karjero.
Jonavos rajone gausu sodų
bendrijų. Dažniausiai sodų savininkai tvarko ir puoselėja
savo sklypus, stato gyvenamuosius namus. Į mane dažnai kreipiasi senyvo amžiaus
žmonės, kurie nori parduoti savo sodus, nes jau nepajėgia jų tinkamai prižiūrėti. Kaskart parduodant jų sodus, stebiu, kaip jie su gailesčiu atsisveikina su savo puoselėtu žemės lopinėliu. Dažnas sako:
„galėčiau dar dirbti, tikrai neparduočiau“. Širdį suspaudžia,
tačiau sveikintina, kad senoji

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. Butas tvarkingas, labai
platus balkonas. WC išklijuota plytelėmis,
šarvuotosios durys. Parduodamas su kai
kuriais baldais. Butas vidinis, šiltas, maži
šildymo mokesčiai. Namas 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, kambarių
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 35000 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 plytelėmis), rūsys, žemi šildymo mokesčiai,
parduodama su baldais, šarvuotosios
durys, tvarkingas namas, kodinės laiptinės durys, ramūs kaimynai). Kaina
7500 Eur. Tel. 8-655 54404
NAMAI
Parduodama pusė namo (60 m²), ūkio patalpos ir du šalia esantys žemės ūkio paskirties sklypai (0,25 ha ir 0,10 ha) Upninkėlių
k., Malkosnės g. Vienas sklypas (0,10 ha)
yra už ūkinio pastato ir ribojasi su upeliu,
kitas (0,25 ha) – kitoje kelio pusėje priešais
namą. Šildymas – pečius su sienele, vanduo – šulinys. Apie 15 km nuo Jonavos m.,
patogus pripažiavimas asfaltuotu keliu. Kaina 11000 Eur. Tel. 8-655 54404
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. rekonstruotas. Sienos – blokeliai, iš lauko apkalta plastikinėmis lentelėmis, plastikiniai langai. Komunalinis vandentiekis,
vietinė kanalizacija, kietojo kuro katilas,
kombinuotas vandens šildytuvas (vasarą šildoma elektra, o žiemą – nuo katilo),
išvedžiota signalizacija, židinys. An-

karta perleidžia žemę jaunajai.
Važinėdama po sodų bendrijas
pastebiu, kad yra daug apleistų, netvarkomų sklypų. Tokių
sodų kaimynystėje savo sklypus prižiūrintys bendrijų nariai
skundžiasi besiveisiančia žole,
pienių pūkais ir pan. Gaila, kad
yra neprižiūrimų sodų, juk juos
kas nors galėtų nupirkti ar išsinuomoti. Būtų nauda ir savininkui, ir kaimynams, ir žmogui, norinčiam statyti namą ar
tiesiog pabūti gamtoje.
Kviečiu savininkus kreiptis dėl nekilnojamojo turto
pardavimo, nuomavimo, pirkimo, nuosavybės įteisinimo. Šiuo metu siūlau nusipirkti sodus „Ąžuolo“ (Naujatriobių k.), „Ežerėlio“ (Bulotų k.), „Panerių“ (Mardokiškių k.), „Neries“ (Ruklos k.),
„Stumbro“ (Stoškų k.), „Šilelio“ (Stoškų k.), „Sankryžos“ (Paupės k.), „Užuovėjos“ (Jurkonių k.), „Pušaitės“
(Jonavos m.) ir „Žilvičio“ (Salupių k.) bendrijose.
Tel.: 54607, 8 655 54404.
El. p. nt@joneda.lt
Joneda
Pamąstykime, ką kiekvienas iš mūsų galime padaryti
savo rajone, kad čia žemė gražėtų, taptų derlinga, dosni, išpuoselėta, o kartu gražėtų bei
turtėtų ir visa Lietuva.

tras aukštas (pl. 103,73 m²) neįrengtas,
atskiras įėjimas iš lauko. Antro aukšto
projekte – 3 kambariai, holas, vonia, koridorius. Trifazė elektra. Laminuotosios
grindys, vonios ir koridoriaus grindys
– plytelės. Vonios kambario grindys
šildomos. Vieno kambario sienos dažytos, kitų išklijuotos tapetais, vonios
kambario sienos iškaltos plastikinėmis
lentelėmis. Parduodamas 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 sklypas.
Namo bendr. pl. 262 m², gyvenamas plotas
160 m², rūsys po visu namu 80 m², garažas
prijugtas prie namo 24 m². Pirmame aukšte
yra du kambariai, virtuvė, vonia ir WC. Antrame aukšte yra keturi kambariai ir holas.
Miesto vandentiekis, vietinė kanalizacija,
centrinis šildymas kietu kuru. Kaina 59000
Eur. Tel. 8-655 54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, rekonstruojamas, 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, kanalizacija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis,
sodas, 17 a žemės sklypas. Kaina 30400
Eur. Tel. 8-655 54404
SODYBOS
Sodybą Markutiškių k., Jonavos r. Pastatai: viralinė, gyvenamasis namas, tvartas,
garažas, lauko tualetas. Viralinė pritaikyta
gyventi: plastikiniai langai, pakeistas stogas,
laminuotosios grindys, krosnis su sienele.
19,92 a namų valdos žemės sklypas, 89,41
a žemės ūkio paskirties žemės sklypas. Yra
šulinys. Kaina 18000 Eur. Tel. 8- 655 54404
Sodybą Kisieliškių k., Šveicarijos sen.
(medinis rąstų namas, kuris yra apšiltintas,
dengtas medinėmis dailylentėmis, bendr.
pl. 40 m², kamb. pl. 23 m², virtuvės pl. 13
m², veranda, sandėliukas, šildymas 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). Kaina 25000
Eur. Tel. 8-655 54404
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmūrytas
gyvenamasis namas, bendr. pl. 77,28 m²,
centrinis šildymas krosnimis, 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 s/b „Pušaitė“, Jonavos m. 0,0638 ha
žemės sklypas, medinis namelis su mansarda (26,09 m²), lauko tualetas. Sodas
prižiūrėtas, atlikti kadastriniai matavimai.
Kaina 9000 Eur. Tel. 8-655 54404
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, atskiras įvažiavimas. Vaismedžiai, vaiskrūmiai, skiepytos obelys, derlinga žemė. Sodas labai tvarkingas, graži vieta, šalia 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, virtuvė
7,81 m², koridorius 6,58 m², priestatas 13,58
m². Yra rūsys (46,48 m²). Virtuvėje pečius
su sienele, didelis balkonas. Šulinyje geras
vanduo. Ant kalno, labai gražus vaizdas, ribojasi su vienais kaimynais, aplink miškas.
Netoli stotelė. Iš upės tiekiamas vanduo
laistyti. Kaina 32000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 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. 8-655 54404
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 6 a žemės sklypas, 25,6 m² namelis su rūsiu,
pavėsinė, šulinys). Kaina 8000 Eur. Tel.
8-655 54404
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 žemės
sklypas, 1989 m. statybos 47,14 m² mūr.
namelis su mansarda. I a. yra krosnis. Yra
šiltnamis, šulinys – per pusę su kaimynais.
Užtvertas įvažiavimas į sodų bendriją.
Sodų bendrija šalia upės (sodininkai susitvarkę priėjimą prie upės), netoli Zaty-

šių karjeras. Kaina 19000 Eur. Tel. 8-655
54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 7400
Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai matavimai, 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 sklypas). Kaina 6500 Eur. Tel.
8-655 54404
MIŠKAS
3 miškų ūkio paskirties sklypus (1,1452
ha, 1,6258 ha ir 1,6516 ha) Upninkų
sen., Keižonių k. Kaina 4000–12000
Eur. Tel. 8-655 54404
SKLYPAI
0,31 ha sklypą Praulių k., Saulės g. Paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos. Kadastriniai matavimai.
Gale sklypo teka upelis Varnaka. Kaina
11500 Eur. Tel. 8-655 54404
4 sklypai Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r. 2,2852 ha žemės ūkio paskirties
sklypas, kuris ribojasi su mišku ir keliu;
yra netoli upės; dalis sklypo – draustinis.
2,7837 ha miškų ūkio paskirties žemė;
draustinis. Sklypų kaina 40 Eur/a. 0,2146
ha žemės ūkio paskirties sklypas prie Neries 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
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 –
700 Eur/a. 27 a sklypo kaina – 650 Eur/a.
padarytas projektas elektrai įvesti. Labai
geras privažiavimas, netoli parduotuvė
„Maxima“, kelias Jonava-Kaunas, miškas. Rami, graži vieta. Tel. 8-655 54404
2 sklypai po 25 a Ragožių k., Pievų g. Atlikti
kadastriniai matavimai. Paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjmų pastatų teritorijos. Kaina 600 Eur/a. Tel. 8-655 54404
2 sklypai Ragožių k. 16,29 a ir 15 a.
Atlikti kadastriniai matavimai. Paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. Kaina 650 Eur/a.
GALIMA PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI. Tel.
8-655 54404
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k.,
Upninkų sen. (našus dirvožemis, privažiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. Tel.
8-655 54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (geodeziniai matavimai, ženklinimai, šalia
komunikacijos, elektra. 4 km iki Jonavos

Nukelta į 7 psl.

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

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.
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Įdomu žinoti
DIDŽIAUSI KAINŲ
POKYČIAI

(2016 m. gruodžio mėn., palyginti su 2014 m. gruodžio mėn.

MAISTO PREKĖS IR
NEALKOHOLINIAI GĖRIMAI

Brango
Šaldytos krevetės 29,9 proc.
Nemalti juodieji pipirai 28,8
proc.
Grikių kruopos 27,6 proc.
Lazdynų riešutai be kevalo 26,4
proc.
Atšaldyta lašiša 22,1 proc.
Rūkyta lašiša 20,2 proc.
Alyvuogių aliejus 19,9 proc.
Šaldyta menkių filė 17,8 proc.
Jogurtas su vaisiais (2-3,5%
rieb. ) proc.
Šaldyta pangasijos filė 16,7
proc.
Rapsų aliejus 15,7 proc.
Žalioji arbata 15,6 proc.
Pigo
Viščiukų broilerių ketvirčiai 9
proc.
Liesa varškė 8,5 proc.
Dešrinis rūkytas lydytas sūris
8,1 proc.
Varškė (9 5% rieb.) proc. 7,6
proc.
Fermentinis sūris( 30-40%)
7proc.
Konservuotas tunas 6,9 proc.
Miežinės kruopos 6,6 proc.
Viščiukas broileris 5,2 proc.
Malta kalakutiena 5,2 proc.
Koldūnai su mėsa 5,1 proc.
Perlinės kruopos 4,9 proc.
Varškės sūris (13 % rieb.) 4,7
proc.

VAISIAI IR DARŽOVĖS

Brango
Česnakai 88,7 proc.
Ilgavaisiai agurkai 66,4 proc.
Greipfrutai 21,6 proc.
Kiviai 17,8 proc.
Morkos 14,9 proc.
Vynuogės 12,3 proc.
Burokėliai 11,9 proc.
Apelsinai 10,0 proc.
Lapinės salotos 9,6 proc.
Citrinos 7,2 proc.
Žiediniai kopūstai 5,2 proc.
Saldžiosios paprikos 4,2 proc.
Pigo
Melionai 30 proc.
Bananai 25,5 proc.
Lapinės, gūžinės salotos 15,5

Atkelta iš 6 psl.
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 privažiavimas, 4 km nuo miesto). Kaina 8000 Eur.
Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r.
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamieji namai, geras privažiavimas).
Kaina 11600 Eur. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jonavos 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–Kėdainiai). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių

proc.
Baltagūžiai kopūstai 13,4 proc.
Petražolės 11,7 proc.
Mandarinai 6,5 proc.
Kininiai kopūstai 4,7 proc.
Obuoliai 3,6 proc.
Pomidorai 2,4 proc.

PASLAUGŲ KAINOS

Brango
Būsto nuomos 26,3 proc.
Buitinių prietaisų taisymo 24,7
proc.
Vairavimo mokymo 20,3 proc.
Būsto priežiūros ir remonto 15,7
proc.
Drabužių valymo, taisymo, nuomos 15,4 proc.
Viešojo maitinimo 13,6 proc.
Kirpyklų 12,8 proc.
Gydytojų specialistų 12,7 proc.
Automobilių priežiūros ir remonto 12,2 proc.
Valgyklų viešojo maitinimo 11,1
proc.
Avalynės taisymo 10,3 proc.
Laidojimo 9,9 proc.
Odontologų 9,6 proc.
Pigo
Atostogų išvykų 9 proc.
Keleivių vežimo oro transportu
8,3 proc.
Judriojo ryšio 6,2 proc.
Interneto 4,5 proc.

NE MAISTO PREKĖS

Brango
Vaikiška ir kūdikių avalynė 22,8
proc.
Laikraščiai ir periodiniai leidiniai
18,5 proc
Aprangos gaminiai ir reikmenys
17,5
Gėlės 14,9 proc.
Cigaretės 13,3 proc.
Raštinės reikm. ir piešimo medžiagos 8,4 proc.
Žaislai ir žaidimai 7,7 proc.
Audiniai drabužiams 7,3 proc.
Laikrodžiai 7,3 proc.
Laidojimo reikmenys 6,1 proc.
Baldai 5,4 proc.
Pigo
Įranga stovyklavimui ir poilsiui
lauke 15,1 proc.
Duomenų apdorojimo įrenginiai
5,5 proc.
Nenauji lengvieji automobiliai
3,7 proc.
Gaminiai ir medžiagos būsto
priežiūrai 2,9 proc.
Šaltinis: Lietuvos statistikos
departamentas
k., Šveicarijos 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 komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 8-655
54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina 11000 Eur.
Tel. 8-655 54404
2 sklypai po 25 a Ragožių k., Pievų g. Atlikti
kadastriniai matavimai. Paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyvenamųjmų pastatų teritorijos. Kaina 600 Eur/a. 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. „Klevas“, Vasario 16-osios
g. Plotas 17 m². Kaina 4300 Eur. Tel.
8-655 54404

Kas? Kur? Kada?
JONAVOS JANINOS
MIŠČIUKAITĖS MENO
MOKYKLOJE

Kovo 15 d. 10 val. Jonavos
Janinos Miščiukaitės meno mokykloje organizuojamas II respublikinis styginių muzikos
instrumentų pjesių konkursas „Crescendo".
Konkurse varžysis apie
60 ugdytinių iš Vilniaus, Kauno, Alytaus, Kėdainių, Utenos,
Šiaulių, Vievio, Ukmergės, Jurbarko, Radviliškio ir Jonavos
meno (muzikos) mokyklų.
Janinos Miščiukaitės meno
mokykla maloniai kviečiame atvykti į renginį ir savo dalyvavimu
palaikyti bei padrąsinti jaunuosius atlikėjus.

JONAVOS KULTŪROS
CENTRAS KVIEČIA!

Kovo 11-oji – Lietuvos Nepriklausomybės Atkūrimo diena.
Miesto gatvėse
10.30 val. – Bėgimas 3,4
km.
12 val. – XXVIII bėgimas
„Obeliskas A. Kulviečiui – Jonava“, 15 km.
13.30 val. – Patriotiška eisena (nuo Jonavos rajono savivaldybės iki Jonavos sporto arenos).
Sporto arenoje
14.30 val. – bėgimo dalyvių
apdovanojimai.
15.30 val. – Jonavos kolektyvų ir mišriojo choro „Bel Canto“ (Vilnius) koncertas.
Nemokamai.

MAŽOJI SALĖ

Kovo 10, 17, 24, 31 d. 18
val. – klasikinių ir Lotynų Amerikos šokių vakarai-pamokos. Nemokamai.
Kovo 15 d. 18 val. – Sasha
Song koncertas. Bilieto kaina
5 Eur.
Kovo 23 d. 18 val. – Vladimiro Prudnikovo mokinių
koncertas. Nemokamai.
Kovo 25 d. 16 val. – meditacijos ir muzikos vakaras, koncertuos gyvos muzikos grupė
„Ananda“. Nemokamai.
Kovo 29 d. 18 val. – Pauliaus Stalionio ir parodijos teatro „Žvaigždė“ koncertas. Bilieto kaina 10 Eur, pirmiems 50čiai pirkėjų taikoma 20% nuolaida!

MENO GALERIJA

Kovo 10 d. 18 val. – Karolinos Latvytės tapybos darbų
parodos „Laikas – tai iliuzija“
atidarymas. Nemokamai.
Kovo 24 d. 16 val. – Kūrybinės grafikos dirbtuvės. VDA
KF kviečia vyresniųjų klasių

KAS ŽINOTINA DĖL
PAUKŠČIŲ GRIPO
Nacionalinio
visuomenės
sveikatos centro prie Sveikatos
apsaugos ministerijos Kauno departamento Jonavos skyriaus
specialistai informuoja, kad Kaune užfiksuotas paukščių gripas
žmonėms nėra pavojingas.
2017 m. kovo 1 d. Valstybinės maisto veterinarijos tarnybos (VMVT) duomenimis, Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, per
pastarąsias dienas, ištyrus gulbių nebylių, Kaune, ties Žemaisiais Šančiais gaišenų mėginius,
nustatytas labai patogeniškas
H5N8 paukščių gripo virusas, tačiau žmonių sveikatai grėsmės
nekeliantis.
Paukščių gripas yra greitai
plintanti pavojinga užkrečiamoji

moksleivius. Renkama grupė iki
10 žmonių. Registracija tel. (8
641) 95641. Nemokamai.
Kovo 25 d. 13 val. – edukaciniai tapybos užsiėmimai.
Nemokamai.
Kovo 31 d. 18 val. – Eglės
Tamulytės grafikos darbų parodos atidarymas. Nemokamai.

KITI RENGINIAI

Kovo 21 d. 10 val. – ikimokyklinių įstaigų dainų ir šokių
šventė „Labas, žeme“ (Mažoji salė).
Kovo 23 d. 10 val. – Žemdirbių asociacijos susirinkimas (Mažoji salė).
Kiekvieną sekmadienį 16
val. – šokių vakarai vyresniojo amžiaus žmonėms (Mažoji salė).
Visus, norinčius gauti Jonavos kultūros centro savaitinį
naujienlaiškį su renginių repertuaru, kviečiame rašyti laišką el.
p. adresu: info@jkc.lt su tekstu: „Noriu naujienlaiškio“.
Išsamesnė informacija interneto svetainėje www.jkc.lt ir
Jonavos kultūros centro kasoje
tel. (8 349) 51868. JKC kasa dirba: pirmadieniais – penktadieniais nuo 12 iki 18 val., savaitgaliais ir švenčių dienomis – 2
val. iki renginio pradžios

JONAVOS KRAŠTO
MUZIEJAUS VEIKLA
SAUSIO MĖNESĮ
RENGINIAI

10 d. 15 val. Raimundo Savicko tapybos darbų parodos
„Ateinu“ atidarymas ir dainininkės Sigutės Trimakaitės koncertas, skirtas Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai
(Dailės skyriuje).
16 d. 15 val. Susitikimas su
Lietuvos kariuomenės vado, divizijos generolo Stasio Raštikio dukra Meilute Marija Raštikyte-Alksniene (Dailės skyriuje).
Kovo 23 d. 17 val. Gintaro Kaltenio albumo „Senuoju pašto keliu - žirgais ir karietomis“ pristatymas. Dalyvauja: Gintaras Kaltenis – albumo
autorius; Gintautas Babravičius
– misijos „Karietomis per pašto
kelią“ vadovas; Libertas Klimka
– edukologijos profesorius, Lietuvos kraštotyros draugijos pirmininkas.

51446.
Visą mėnesį edukaciniai užsiėmimai moksleiviams „Margučių raštai: tradicinis marginimas vašku“. Būtina registracija tel. (8 349) 53388.

PROJEKTINĖ VEIKLA

Projekto „Tarpe nyčių nytužėlių“ vykdymas
21 d. 12 val. Paskaita „Tautinio kostiumo regioniškumas
– bendrieji bruožai ir lokalus
savitumas“. Lektorė: Lietuvos nacionalinio kultūros centro
Tautodailės poskyrio vadovė dr.
Teresė Jurkuvienė (Dailės skyriuje).
21 d. 13.30 val. Paskaita
„Tautinis lietuvių kostiumas:
liaudies drabužių interpretacijos“. Lektorė: Lietuvos nacionalinio kultūros centro Tautodailės
poskyrio vadovė dr. Teresė Jurkuvienė (Dailės skyriuje).
Daugiau informacijos
www.jonavosmuziejus.lt

VIEŠOJI BIBLIOTEKA
KVIEČIA

Kovo 16 d. 18 val. skaitykloje vyks renginys „Abraomas
Kulvietis – Europos Reformacijos ir raštijos pradininkas Lietuvos Didžiojoje Kunigaikštystėje“. Dalyvaus pranešėjas – istorikas, Lietuvos edukologijos universiteto istorijos
fakulteto docentas dr. Deimantas Karvelis.
Kovo 23 d. 17 val. skaitykloje įvyks Vytauto Venckūno monografijos „Jonavos valsčius
ir miestas 1918 –1940 m.“ sutiktuvės.
Kovo 7,14 d. 17 val. Informacijos skaitykloje – Protų
kovos („Bibliomūšis“) „100
klausimų apie Lietuvą“, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo
šimtmečiui (I etapas).

Visą mėnesį edukaciniai užsiėmimai moksleiviams: „Esu
patriotas ir elgiuosi pilietiškai“, „Paukščių sugrįžtuvės“.
Būtina registracija tel. (8 349)

Parodos:
Iki kovo 16 d. 1 a. fojė eksponuojama dokumentų paroda
„Viltis ir lemtis“ (Liudos Gelgotaitės – Puniškienės ir Viktoro Junkaičio 90-osioms gimimo
metinėms)
Iki kovo 30 d. skaitykloje
bus eksponuojama Valentinos
Smolenskajos siuvinėtų paveikslų paroda.
Kovo 17 d. – balandžio 11 d.
1 a. fojė eksponuojama spaudinių paroda „Vertėjai Dalijai Epšteinaitei - Kyjv – 80“.
Kovo 27 d. www.jonbiblioteka.lt eksponuojama virtuali paroda „Antanui Kirvelevičiui –
75“.

paukščių liga, kuria serga naminiai ir laukiniai paukščiai. Patys
pavojingiausi yra paukščių gripo
labai patogeniški H5 ir H7 viruso
potipiai.
Migruojantys laukiniai vandens paukščiai yra natūralūs
paukščių gripo viruso nešiotojai,
kurie užsikrėtę paukščių gripo
virusu užteršia aplinką. Paukščių gripas plinta netiesioginio
kontakto būdu su užsikrėtusių
paukščių išskyromis, ypač išmatomis, apkrėstus pašarus, vandenį, inventorių, rūbus, avalynę.
Žmonės gali užsikrėsti paukščių gripu tik tiesiogiai kontaktuodami (t.y. liečiant ar lesinant) su
gyvais ar kritusiais sergančiais
paukščiais, tačiau žmonių sveikatai virusas grėsmės nekelia.
Didėja tik teorinė galimybė atsirasti gripo viruso mutacijoms ir
gripo pandemijos grėsmei.

Ligos prevencija paremta
veterinarine priežiūra ir kontrole. Draudžiama į Lietuvą įvežti gyvų ar sumedžiotų paukščių,
paukštienos ir jos produktų iš
šalių, kuriose nustatytas paukščių gripas. Paukščių laikytojams rekomenduojama laikyti
paukščius uždarose patalpose ir saugoti juos nuo kontakto su laukiniais paukščiais.
Gyventojams nerekomenduojama liesti rastų kritusių arba leisgyvių laukinių paukščių, taip pat
nepatartina iš rankų lesinti laukinius paukščius.
VMVT tiria visus rastus nugaišusius vandens paukščius ir
prašo gyventojų, pastebėjus laukinių vandens paukščių gaišenas, nedelsiant pranešti teritoriniam VMVT padaliniui arba visą
parą veikiančiu nemokamu telefono numeriu 8 800 40 403.

EDUKACIJA
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Lieja pamatus,
stato
karkasinius,
mūrinius namus.

JURGITOS SPAIČIENĖS
ADVOKATĖS KONTORA
Atstovavimas teisme, procesinių dokumentų rengimas.
Kiekvieną antradienį nemokamos
konsultacijos
(būtina registracija tel.)
Vasario 16-osios g. 9,
Jonava
+370 646 08926
PREKIŲ IŠ ANGLIJOS
IŠPARDUOTUVĖ
Prezidento g. 3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsirinkti:
• įrankių (kompresoriai, drėlės,
akumuliatoriniai suktukai, medienos apdirbimo staklės ir t.t.)
• smulki buitinė įranga.
• Patalynė, lovatiesės.
• Užuolaidos.
• Nagų priežiūros priemonės.
Compensa
DRAUDIMO
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

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 A1,A2,A /

B kat. grupės registruojamos nuo:

Kursų kaina šiuo metu: 159

Kovo 13 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kovo 13 d. 18:00 val. vakarinė grupė
(teorija 40 ak. val. ir praktinis vairavimas 30 ak. val.)

€/ 279 €
159 €/ 279 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Naujos BE/ C, CE/ D kat. grupės registruojamos nuo: Kovo 13 d. 19:30 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 194 €/ 264 €/ 274 € (teorija ir praktinis vairavimas)

Į kainą įskaičiuota KET knygelė, metodinė medžiaga, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai,
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: 69 € (5 mok. val.).
SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKYMO AIKŠTELĘ:
Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 3 ak. val. – 5 €.
Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į Mūsų filialą.
Grupės organizuojamos nuolat! LAUKIAME JŪSŲ !

Baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? Autoservisas viską
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus.
Variklio alyvos keitimas nemokamai, perkant alyvą ir filtrą pas mus

VASARINĖS PADANGOS JAU PREKYBOJE

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

NEMOKAMAI išsipjauname ir išsivežame peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio paskirties žemių, pamiškių, griovių.
Nuo 1,5 ha.
Tel. 8 601 30865.

FASADŲ ŠILTINIMAS
IR APDAILA.
Atlieka termovizinį tyrimą
prieš ir po šiltinimo.
Garantuoja kokybę, suteikia garantijas.
Matuoja, skaičiuoja sąmatas NEMOKAMAI.
Renka grupę medžiagoms pirkti
(YPAČ GEROMIS KAINOMIS).
Tel. 867575102

Dengia stogus čerpėmis,
šiferiu, skarda, bitumine
danga.
Ilgametė patirtis, operatyvumas,
garantijos, protingos kainos.
Atvyksta, konsultuoja, matuoja, sąmatas skaičiuoja
NEMOKAMAI.
Renka grupę medžiagoms
pirkti (YPAČ GEROMIS
KAINOMIS).
Tel. 867575102

PARDUODA
automatinius INKUBATORIUS, MALŪNUS, TRAIŠKYTUVUS,
GRANULIATORIUS, STAKLES, MOTOBLOKUS, ŠILTNAMIUS,
ALIEJAUS PRESUS, AUTOKLAVUS. Garantija, atvežame.
Tel. 8 643 85 888, www.VisiMalunai.lt

http://jonavos-it-paslaugos.eu

KOMPIUTERIAI
SERVISAS
PASLAUGOS

8 677 92281

Perku geros būklės LADA
automobilį bei jo atsargines
dalis. Tel: +370 688 26066

Reikalingos
kineziterapeuto paslaugos.
Tel. 8 603 85170

Tai Luisa. Ji – stipriausia aiškiaregė – šiuo metu
vieši Jonavoje. Pasitelkusi baltosios magijos galias,
ji išsklaido burtus, panaikina prakeiksmus, blogus linkėjimus, atkeri negandas nešančius daiktus, vėl suvienija šeimas, sugrąžina mylimą
žmogų.
Retų žolelių ir savo galių
dėka Luisa padeda įveikti alkoholizmą, impotenciją, epilepsiją, kitas kūno ir dvasios
ligas, o būrėjos pagaminti talismanai pritraukia sėkmę versle,
laimę ir pilnatvę šeimose.
Luisa buria Taro kortomis, leidžia pažvelgti į praeitį, dabartį ir ateitį.
Skambinkite su pasitikėjimu – rezultatas garantuotas.

Tel. 8 611 86990

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

Superkame automobilius!
Važiuojančius,
nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.
Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.
Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

TEL. 8- 686 17897

KAPŲ TVARKYMAS

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ
METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.
DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys
Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601
17935, (8-349) 50005

PARDUODU MALKAS
(mažiausiai - 20 m3).
Perku mišką.
Tel. 8 601 30865
Redaktorė
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015,
8-685 25658

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

Konsultuoja, sudaro
sąmatas NEMOKAMAI.
Renka grupę medžiagoms
pirkti (YPAČ GEROMIS
KAINOMIS).
Tel. 867575102

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

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

©„Jonavos garsas“
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

