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Obuoliukai.lt velykinė dovana ne tik jonaviečiams:  
naujas produktas sveikatai ir grožiui

Obuoliukai.lt, pernai ru-
denį Kulvoje pradėjusi veikti 
moderni austrų gamybos sul-
čių spaudykla, ne tik išspau-
džianti, bet ir pasterizuojanti 
bei išpilstanti obuolių sultis į 
naujausios technologijos pa-
tvarią ir patogią pakuotę, šį 
pavasarį siūlo dar vieną nau-
jieną – sveikatos ir jėgų atga-
vimo šaltinį – ekologišką ber-
žų sulą iš ekologiško nuosa-
vo beržyno, esančio toje pa-
čioje Kulvos žemėje.

Obuoliukai.lt savininkai 
bendradarbiauja su Aleksan-
dro Stulginskio universite-
to profesoriumi emeritu, ha-
bil. dr. Vladu Vilimu, kuris 
sukūrė ir užpatentavo steri-
lią, neturinčią jokio kontak-
to su aplinka, sulos surinki-
mo technologiją bei prietai-
są. Šis prietaisas pernai tarp-
tautinėje žemės ūkio parodo-
je „Ką pasėsi...2015“ laimėjo 
šio universiteto Žemės ūkio 
mokslo ir technologijų par-
ko skelbto „Inovatyvaus pro-
dukto“ konkursą. 

Sulos tekinimas turi senas 
tradicijas. Sula kaip gėrimas 
jau šimtmečius yra vartojamas 
Šiaurės šalyse, Vidurio Euro-
poje, Kanadoje, Korėjoje, mūsų 
kaimynėse – Baltarusijoje ir La-

tvijoje. Jau žiloje senovėje ir lie-
tuviai žinojo šio gėrimo gydo-
mąjį poveikį. Sula padėdavo 
kovoti su pavasariniu nuovar-
giu, gydė inkstų ligas ir net ra-
chitą. Pernai balandžio pradžio-
je Vilniuje, Tymo turguje, prof. 
V. Vilimo iniciatyva vilniečiai iš-
kilmingai paminėjo pirmą kartą 
Lietuvoje paskelbtą sulos dieną 
– Sulinę. „Sula mūsų kultūro-
je skaičiuoja ne vieną šimtme-
tį. Ja dažnai pakeisdavo vande-
nį, naudodavo ne tik kaip gėri-
mą, bet ir sveikatingumo proce-
dūroms. Šiais laikais sulą atpa-
žįsta tie, kurie gyvena arti miš-
ko, kaime. Turime tai keisti ir ją 
pristatyti kiekvienam Lietuvos 
gyventojui. Sulinės tikslas yra 
atkreipti visuomenės dėmesį ir 
atsigręžti į sulą iš naujo", - sakė 
profesorius V. Vilimas. Pasta-
ruoju metu šis gydomasis gė-
rimas ypač išpopuliarėjo Japo-
nijoje ir Vidurio Europoje. Sako, 
kad Japonijoje 1 litro sulos kai-
na siekia net iki 50 eurų.

Sula – gamtoS vaiStaS 
nuO šimtO ligų

Beržų suloje gausu geležies, 
vario, kalio, kalcio, azoto, ba-
rio, fosforo, magnio, natrio, ni-
kelio, taip pat įvairių rūgščių, 
eterinių aliejų, saponinų, len-

gvinančių atsikosėjimą ir skati-
nančių šlapimo išsiskyrimą, net-
gi fitoncidų, saugančių augalus 
nuo kenkėjų. Ypač rekomenduo-
tina sulą gerti žmonėms, sergan-
tiems angina, turintiems furun-
kulų (šunvočių), sunkiai gyjan-
čių žaizdų. Tokiais atvejais sulos 
kompresai dedami ant žaizdų. 
Beržų sula gerina medžiagų apy-
kaitą, virškinimą, rekomenduoja-
ma gerti laikantis dietos. Taip pat 
gali būti naudojama ir kaip veido 
kosmetikos priemonė. Ne viena 
Lietuvos scenos žvaigždė jau ne 
kartą pasakojo apie savo jaunys-

tės eliksyrą, kurį kiekvieną pava-
sarį randa gamtoje ir juo jaunina 
savo veido odą. Tai ne kas kita, 
o beržų sula, kurią scenos pri-
madonos ne tik geria, bet ir deda 
kompresus ant veido, po tokių 
procedūrų veidas tampa skais-
tus ir švytintis.

Iš beržų tekantys syvai, va-
dinami sula, pasaulyje vis la-
biau vertinami ne kaip gėrimas, 
bet kaip vaistas nuo šimto ligų. 
Beržų sula padeda kepenims 
neutralizuoti kenksmingas me-
džiagas: alkoholį, sočiuosius 
riebalus, trigliceridus, maisti-

nius priedus ir dažiklius, pesti-
cidus, konservantus. Teigiama, 
kad sula padeda sergantiems 
tuberkulioze, reumatu, stiprina 
organizmą, gerina medžiagų 
apykaitą. Po žiemos žmogaus 
organizmui labai trūksta vita-
minų ir mineralinių medžiagų, 
todėl šis gėrimas yra natūrali, 
ekologiška ir stebuklus daran-
ti gamtos dovana kiekvienam 
mūsų, nepamainomas energi-
jos šaltinis. Ypač tiems, kurie 
nusprendė prieš Velykas im-
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UAB „Jonavos 
vaistinė“

reikalinga
farmakotechnikas 

(vaistininko  
padėjėjas).

Tel. 8 652 86321

Edmundas Gedvila

Sąjūdžio kaip reiškinio gi-
mimas, Sausio 13-oji, Kovo 
11-oji, pučas Maskvoje. Visi 
įvykiai sekė vienas po kito. 
Veikė žmonių sąmonę, teikė 
viltis, vienijo ir drąsino. Ma-
nyčiau, milžinišką organiza-
cinį darbą nuveikė iniciaty-
vinė Sąjūdžio grupė Vilniuje. 
Sąjūdžio Seimas, į kurį įėjo 
iškilūs mūsų tautos žmonės, 
jo vadovai, formavo daugu-
mos piliečių nuomonę tiek 
sostinėje, tiek ir mažuose 
miesteliuose, kaimuose. Įvy-
kių sūkuryje neliko nuošalyje 
ir Jonavos gyventojai.

Šiandien daugelis vyresnės 
kartos atstovų širdyje keiksno-
ja tą dainuojančią ir raudančią 
revoliuciją, nes prieš tai buvusi 
santvarka neva sukūrė geres-
nio gyvenimo mitą, o iš tikrųjų 
- visiems pilką egzistenciją: lau-
kiančių iki pensijos buto arba 
talono mašinai nusipirkti. Buvo 
ir apsukresnių, gudresnių, kurie 
prisitaiko prie bet kokios situa-
cijos, ir jiems gyvenimas klos-
tosi sėkmingai. Svarbiausia 
buvo ramu. Niekas nereikala-

vo spręsti savo valstybės likimo 
renkant to likimo kalvius – tai 
nuspręsdavo aukščiau stovin-
tys. Nebuvo ruošiami žmonės, 
kad būtų iniciatyvūs, mąstan-
tys, daugiau - prisitaikėliai, uo-
lūs vykdytojai (vienas ryškiau-
sių pavyzdžių iš anos ir šios 
santvarkų, buvęs aktyvus kom-
jaunuolis – Linas Linkevičius). 
Mūsų nelaimei, politiškai neiš-
prususi visuomenė, mėgstanti 
ką tik galima pasiglemžti iš ben-
dro turto, nieko gero nežadėjo 
kuriant ir puoselėjant naujo tipo 
valstybę. Jos kūrėjais ir vykdy-
tojais tapo anarchistai – libera-
lai, pseudo ekonomistai (prem-
jeras G. Vagnorius), buvę labo-
rantai (premjerai V. Kubilius, G. 
Kirkilas), komikai (parlamento 
pirmininkas A. Valinskas) ir t.t.

Neišmanėliai išrinkti žmo-
nių, nemokančių ar nesugeban-
čių analizuoti sugebėjimo val-
dyti valstybę, o vadovaujantis 
paskutinės minutės emocijomis 
arba fanatizmu, patys pasmer-
kė save vidinei nesantaikai, nu-
sivylimui, savižudybėms, streso 
sukeltoms ligoms bei abejingu-
mui sau ir kitiems (tą eilinį kartą 
parodė ir mokytojų streikas. Jūs 

streikuokit, o mes būsim geri). 
Pinigų valstybėje visada surasi, 
juolab, juos be perstojo spaus-
dina ES, bet pinigai neišmanė-
lio rankose tampa tik išmanan-
čiųjų prabangos ir nesuskai-
čiuojamo turto dalimi.

Pagrindinė tragedija dar ir 
ta, kad nuo žemės paviršiaus 
buvo „nušluoti“ pažangūs žmo-
nės (pastoviai šmeižiami, iš jų 
tyčiojamasi), savo srities spe-
cialistai, mokslininkai. Seno-
sios kartos atstovai, kurie turi 
milžinišką administracinį paty-
rimą, buvo pažeminti ir žemi-
nami šiandien. Diletantų įvai-
riuose postuose surikiuoti man-
kurtai - chunveibinai sunaikino 
mokslą, kultūrą ir visa tai pakei-
tė surogatu. Šiuo metu su žibu-
riu reikia ieškoti tikro žurnalis-
to, normaliai dirbančio teisinin-
ko, kultūros darbuotojo, inžinie-
riaus-statybininko, paprasčiau-
siai gerai savo darbą atliekan-
čio darbininko. Nesąmoningo-
mis reformomis sunaikinta vis-
kas, išskyrus kompiuterius, mo-
biliuosius telefonus ir tonas pro-
gresui nereikalingo popieriaus 

Žvilgsnis realaus gyvenimo 
stebėjimo nuotrupos
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Kovo 18-19 dienomis Lie-
tuvoje rengiama priešvely-
kinė „Maisto banko“ akcija. 
Geros valios žmonės kviečia-
mi solidarizuotis su nepritekliu-
je gyvenančiomis šeimomis, 
socialinių organizacijų globoja-
mais vaikais, neįgaliaisiais, se-
nyvo amžiaus žmonėmis ir au-
koti jiems maitinti reikalingiau-

sių ilgo galiojimo produktų.
Maisto banko“ akcija Lie-

tuvoje prasidės šį penktadie-
nį (kovo 18 d.) 15 val. ir tęsis 
iki 21 val. Šeštadienį (kovo 
19 d.) „Maisto banko“ akcijos 
savanoriai aukotojų parduo-
tuvėse lauks nuo 10 iki 20 va-
landos.

„Maisto banko“ inf.

šĮ saVaitgalĮ -  
„maiSto BaNKo“ aKCiJa

siŪlOmOs mEninĖs PrOgramOs
Jūsų renginį, įmonės šventę su koncertinėmis programo-

mis gali papuošti Jonavos kultūros centro ir filialų  mėgėjų 
kolektyvai. 

Dėl platesnės informacijos kviečiame kreiptis į Jonavos 
kultūros centro vyriausiąją meno vadovę  Eleną Živaitienę 
tel.: 8 687 46483, 8 611 59883.
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Rimantas Kazlauskas

Su Europos Parlamento 
nare Vilija Blinkevičiūte kal-
bamės apie mūsų pensijų di-
dėjimo galimybes.

- Kaip atrodo mūsų pen-
sijų dydžiai, lyginant su kito-
mis Europos valstybėmis?

- Norėtųsi, kad atrodytų ge-
riau. Lenkiame tik bulgarus ir 
rumunus. Mūsų kaimynai la-
tviai gauna 29 eurais, o estai 
net 127 eurais daugiau. O atsi-
likome dėl to, kad per ekonomi-
nę krizę valdantieji konservato-
riai ir liberalai sumažino pensi-
jas ir kitas socialines išmokas. 
Be to, mūsų finansines galimy-
bes dosniau remti socialinės 
apsaugos sistemą sumažino 
įsipareigojimai mokėti dideles 
palūkanas komerciniams ban-
kams už tuometės vyriausybės 
paimtas paskolas. Latviai pasi-
elgė protingiau – pasiskolino iš 
Tarptautinio valiutos fondo ge-
rokai palankesnėmis sąlygo-
mis. Nuo 2012 m. mes atstatė-

me pensijas į ikikrizinį lygį ir vi-
sas sukauptas lėšas skyrėme 
sumažintoms pensijoms kom-
pensuoti, o didinti jas pradėjom 
tik praėjusiais metais. Tikiuosi, 
kad pensijos didės ir toliau.  

- Ką reikia daryti, kad pen-
sijos sparčiau didėtų, o sena-

tvė greičiau taptų ori?
- Pirmiausia reikia tvirtos po-

litinės valios tai daryti ir nekar-
toti buvusių klaidų. Pritariu ke-
tinimams įteisinti pensijų in-
deksavimą, kuris užtikrintų, jog 
pensijos daugiau nebus ma-
žinamos ir didės kartu su dar-
bo užmokesčiu. Esu įsitikinusi, 

jog Valstybinis socialinis drau-
dimas (SODRA) turi likti mūsų 
pensijų sistemos pagrindas ir 
garantas. Tačiau žmonėms turi 
būti suteikta galimybė pasidi-
dinti pensijas, dalyvaujant in-
vesticiniuose pensijų fonduo-
se, kurių veiklos finansiniai re-
zultatai pastaruoju metu gerėja, 
arba kaupiant savarankiškai. 
Reikėtų labiau skatinti steigti 
profesinius pensijų fondus. Jų 
naudą jau patyrė svetur dirban-
tys tautiečiai. 

Galimybės sparčiau didin-
ti pensijas tiesiogiai priklauso 
nuo ekonomikos ir darbo rin-
kos. Kuo sparčiau augs mūsų 
ekonomika ir mažės „šešėlis“, 
kuo daugiau žmonių turės le-
galų darbą ir gaus didesnius 
atlyginimus, kuo mažesnė bus 
emigracija – tuo gausesnis bus 
ir SODROS biudžetas. Galime 
pasidžiaugti geromis pastaro-
jo meto ekonominės raidos ten-
dencijomis. Tačiau norėtųsi, jog 
darbo užmokestis didėtų dar 
sparčiau. Darbdaviai turėtų su-
prasti, jog sėkmingai konkuruo-
ti bendroje ES darbo rinkoje ga-
lima tik normaliais atlyginimais 
ir geromis darbo sąlygomis. 

- Kuo mums šioje srity-
je gali padėti Europos Sąjun-
ga?

- Daug kuo – ir finansiškai, 
ir politiškai. Lietuva galės pa-
sinaudoti ES biudžeto bei ne-

seniai įsteigto Europos strate-
ginių investicijų fondo lėšomis 
užimtumui didinti, verslui ska-
tinti, socialinėms problemoms 
spręsti ir kitoms sritims. Šios 
europinės investicijos padės 
gausinti ir SODROS biudžetą. 

Europos Parlamentas už-
imtumo ir socialinės apsaugos 
srityje yra priėmęs daug svar-
bių nutarimų. Naujausias iš jų 
– sprendimas įsteigti Europos 
nedeklaruojamo darbo plat-
formą, kuri turi padėti valsty-
bėms rengti veiksmingas pre-
vencijos priemones. Juk ES še-
šėlinė ekonomika sukuria apie 
19 proc. BVP, Lietuvoje – 27,1 
proc. Rekomendacijose dėl ES 
pensijų strategijos mes pabrė-
žiame, kad vėlinant pensinį am-
žių, būtina padėti vyresnio am-
žiaus žmonėms išsaugoti pro-
fesinę sveikatą, pritaikyti dar-
bo vietas ir išgyvendinti diskri-
minaciją dėl amžiaus. Todėl ne-
pritariu mūsų mokslininkų siū-
lymui tiesiogiai sieti tikėtiną gy-
venimo trukmę su pensiniu am-
žiumi. Reikia įvertinti vyresnių 
žmonių padėtį darbo rinkoje, jų 
sveikatos būklę ir galimybes il-
giau dirbti. 

ES parama mums labai 
svarbi, tačiau problemas pri-
valome spręsti patys Lietuvo-
je. Tik veikdami kartu pasieksi-
me, kad mūsų pensijos didėtų 
sparčiau. 

Užs. Nr. EP-6

Vilija Blinkevičiūtė: kad mūsų pensijos didėtų
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įstaigose, organizacijose, vers-
lo bendrovėse. Ir čia neišmanė-
liai bando įkišti kiekvieną į savo 
sugalvotą futliarą, kad, neduok 
dieve, atsiras ieškantis, inicia-
tyvus pilietis. Šiandien, sche-
matiškai apibrėžus, tokioje vi-
suomenėje mes gyvename, to-
kią mes ją sukūrėme ir tokią 
kuriam toliau, nors pasitaiko ir 
švenčių.

atmiNtiS

Kai kurios valstybinės 
šven tės tapo formaliomis, o ki-
taip jas paminėti gal ir neįma-
noma. Tokia ir pasaulio prakti-
ka. Oficialios šventės primena 
oficialias datas, valdžia pado-
vanoja koncertą. Iš tribūnų pa-
sigiria, kokie jie didvyriai (Vil-
niuje). Miesteliuose, kaimuo-
se dar stengiamasi sukurti jau-
kesnę aplinką.

Iš tiesų, pasitaiko ir jaudi-
nančių išimčių. Kovo 11-osios 
proga buvęs Jeronimo Ralio 
gimnazijos absolventas Žilvi-
nas Galimovas su trim šiandie-
niniais šios gimnazijos auklėti-
niais – Ieva Petkute, Greta Plu-
kaite ir Arnu Jonu Masiuliu – 
pakvietė į šių jaunų žmonių su-
kurtą 40 min. trukmės kino pa-
sakojimą „Kelias į Nepriklau-
somybę: jonaviečių prisimini-
mai“. Kūrėjų šiuo laikotarpiu la-
bai daug, ypač už ES pinigus. 
Deja, šio jaunuolio ir jo draugų 
sukurtas pasakojimas apie Są-
jūdį, matyt, Jonavai išliks kaip 
pirmas bandymas tą laikme-
tį parodyti per paprasto dalyvio 
jausmus ir išgyvenimus. Jei-
gu nebūtų žmonių, įvairių įvykių 
dalyvių, liudininkų, pritariančių 
ir jaučiančių, ką jaučia visi arba 
dauguma, nevyktų nei revoliu-
cijos, nei sąjūdžiai, nei valsty-
bės pasiektų puikių ekonominių 

ir socialinių rezultatų. 
Renata Ivanauskienė, Gra-

žina Grigaravičienė, Vilius Če-
kanavičius, Jonas Legas per 
savo mintis, jausmus perda-
vė informaciją susirinkusiems į 
pilnutėlę Kultūros centro meno 
galerijos salę apie tų dienų 
atmosferą: ką jautė, ką matė 
tuo metu tūkstančiai Lietuvos 
gyventojų, norėję permainų 
ir pakilę į laisvės kelią. Be tų 
tūkstančių žmonių mitinguose, 
salėse, Baltijos kelyje organi-
zatoriai ne tik būtų nereikalin-
gi, bet, kaip sako, būtų supu-
vę kalėjime. Džiugu buvo ma-
tyti ne tik besidalinančius pri-
siminimais, šio renginio metu 
perkratyti mintyse jau palyginti 
tolimoką praeitį, bet maloniau-
sia buvo matyti pilną salę jau-
nų žmonių, kuriuos, manyčiau, 
domino to laikmečio dvasia.

Pasinaudodamas pro-
ga, kaip buvęs Sąjūdžio Jona-
vos rajono tarybos atsakinga-
sis sekretorius bei pirmininko 
pavaduotojas, į šį neeilinį ren-

ginį pakviečiau ir keletą akty-
viausių Sąjūdžio tarybos na-
rių, tarp jų - Janiną Noreikaitę, 
Aldoną Skaisgirytę (kurią Ge-
diminas Ilgūnas savo knygoje 
įvardijo kaip Sąjūdžio metrašti-
ninkę) bei visų užmirštą pirmą-
jį rajono valdytoją (dabar ši pa-
reigybė – rajono savivaldybės 
administracijos direktorius) Vin-
centą Pranevičių, ant kurio ir jo 
komandos griuvo dalia pertvar-
kyti socialistinio ūkio valdymą į 
kapitalistinį.

Galima tik nuoširdžiai pa-
dėkoti Ž. Galimovui, I. Petku-
tei, G. Plukaitei, A.J. Masiu-
liui kaip ieškantiems naujų for-
mų ir sprendimų parodyti, kad 
ir Jonavoje degė aistra paban-
dyti valstybės gyvenimą pa-
kreipti geresne linkme, ieškoti 
naujų kelių valstybės valdyme 
ir žmonių gyvenime. Tik norė-
tųsi, kad pašnekovai išliktų iki 
galo sąžiningi, nes dar gyvi tų 
dienų ir įvykių liudininkai, dar 
gyva atmintis žmonėse, kad 
atskirų asmenų susireikšmini-

mas (turiu omenyje J. Legą) 
šiandieninėje šviesoje nebūtų 
tuo šaukštu deguto ir nepamin-
tų jaunimo gražaus siekio įam-
žinti jau atmintimi tapusią isto-
rijos atkarpą.

PS. Reiktų priminti ir tai, kad 
ne vienoje rajono gamybinėje 
įmonėje, kolūkyje bei kitose or-
ganizacijose buvo susikūrusios 
Sąjūdžio rėmimo grupės. Tokia 
Sąjūdžio rėmimo grupelė vei-
kė ir Jeronimo Ralio gimnazijos 
pirmtakėje – tuometinėje Jona-
vos I vidurinėje mokykloje, ku-
riai vadovavo, jos veiklą koordi-
navo ir tiesiogiai ryšius su Sąjū-
džio Jonavos rajono taryba pa-
laikė mokytoja Gražina Dabu-
šienė ir Audrius Eimontas.

Nuotr. Arnas Jonas Masiulis, Greta Plukaitė, Ieva Petkutė ir Žilvinas Galimovas.

Optikos salonas 

sOninEta
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 

8-656 09224.

■ NAUJA AKINIŲ NUO 
SAULĖS KOLEKCIJA
■ NAUJA AKINIŲ RĖMELIŲ 
KOLEKCIJA
■ AKINIŲ PARINKIMAS NE-
MOKAMAI
■ NUOLAIDOS AKINIŲ RĖ-
MELIAMS
■ SENJORAMS IŠSKIRTI-
NĖS NUOLAIDOS AKINIŲ 
LĘŠIAMS („stiklams“)

Akių gydytojos (V. Švedie-
nė, R. Apanavičienė) dirba 
I-III-V:
• Akių ištyrimas
• Profilaktinis patikrinimas
• Uždegimai
• Svetimkūnio pašalinimas
• Akispūdžio matavimas
• Akių dugno tyrimas
Pageidautina išankstinė re-
gistracija tel.: 53021, 8-656 
09224
Akinių meistras dirba kie-
kvieną darbo dieną.
Išsami informacija Jums rūpi-
mais klausimais tel.: 53021, 
8-656 09224
Nuolaidos galioja ir „Soni-
netos“ optikos filiale Jo-

navos ligoninės patalpose 
(Žeimių g. 19, prie rūbinės).

PERKA senas nuotraukas,
tarybinius medalius 

ir ženkliukus
bei sidabro gaminius.

Tel. 8 652 05694

Atkelta iš 1 psl.

realaus gyvenimo stebėjimo nuotrupos



3

Gertrūda Bučiūtė

Tarptautinės moters die-
nos proga Jonavos socialde-
mokratai ne tik dovanojo ne-
mokamą gyvo garso koncer-
tą, bet ir pirmą kartą miesto is-
torijoje organizavo „Metų jo-
navietės“ rinkimus. Gyvento-
jai buvo kviečiami penkioms 
nominacijoms siūlyti iškilias 
jonavietes, kurios savo vei-
kla, kasdieniu darbu ir asme-
ninio gyvenimo liudijimu kie-
kvienam yra sektinas ir siekti-
nas pavyzdys.

Sausakimšoje kultūros cen-
tro salėje į renginį susirinkusias 
moteris sveikino renginio globė-
jas, LR Seimo narys, susisieki-
mo ministras Rimantas Sinkevi-
čius. „Labai nuoširdžiai noriu ir 
linkiu, kad kuo daugiau moterų 
būtų lyderiaujančiose, vadovau-
jančiose pozicijose, politikoje“, – 
sakė ministras. Po nuoširdžios 
sveikinimo kalbos buvo įteiktos 
nominacijos.

„Metų jonavietės – verty-
bių puoselėtojos“ nominaci-
ja už veiklą, padedančią skleisti 
ir įtvirtinti visuomenėje bendraž-
mogiškąsias vertybes, įteikta 
sesei vienuolei Pranciškai Ne-
ringai Bubelytei. Ji daugeliui ži-
noma dėl savo sielovadinės, 
švietėjiškos veiklos ir tylių, bet 
didelių pastangų skiepyti kilnias 
vertybes tiek vaikams, tiek su-
augusiesiems.

Už gerus darbus, labdaringą 
veiklą ir nesavanaudišką rūpi-
nimąsi artimu, padedančiu kur-
ti brandesnę visuomenę, „Metų 
jonavietės – gerumo švytu-
rio“ nominacija įteikta Virginijai 
Noreikienei. Ši jonavietė jau dvi-

dešimt metų darbuojasi Ruklos 
„Carito“ labdaros valgykloje: dir-
ba ten ir vardan tų, kuriems pa-
galba svarbi ir reikalinga.

„Metų jonavietės – ben-
druomeniškumo įkvėpėjos“ 
nominacija skirta bendruome-
niškumo dvasios skleidėjai, mo-
teriai, kuri aktyvi ir matoma vi-
suomeninėje veikloje. Ši nomi-
nacija atiteko net dviem jonavie-
tėms – gyventojai vienodai pa-
laikė abi kandidatūras. Viena iš 
jų – Joana Gudžiūnienė – VšĮ 
Visapusiško vaikų ir jaunimo la-
vinimo centro direktorė, daugy-
bės iniciatyvų vaikams ir šeimai 
rajone organizatorė ir vykdyto-
ja. Tokia pati nominacija įteikta 
ir Jonavos rajono bendruome-
nės pareigūnei Larisai Paklinai, 
dėl aktyvios veiklos bendruome-
nės saugumo labui itin vertina-
mai rajono gyventojų. 

Profesinėje srityje išskirtinių 
laimėjimų pasiekusiai ir kitiems 
pavyzdžiu esančiai moteriai 
įteikta „Metų jonavietės – pro-
fesijos pavyzdžio“ nominacija. 
Ji rajono gyventojų sprendimu 
atiteko Vidai Jokimienei.

Ši moteris – visame rajone 
puikiai žinoma farmacininkė, Jo-
navos vaistinės direktorė, profe-
sionali savo srities žinovė. V. Jo-
kimienė rajone žinoma ir gerbia-
ma ne tik dėl profesinės, bet ir 
dėl aktyvios visuomeninės vei-
klos.

„Metų jonavietės – miesto 
vardo garsintojos“ nominaci-
ja už Jonavos vardo garsinimą 
Lietuvoje ir ne tik buvo įteikta 
nepaprastai talentingai jaunajai 
pianistei Julijai Rockinai. Drau-
ge su Julija į sceną buvo pa-
kviesta ir jos mokytoja – metodi-

ninkė Roma Balienė. Julija Roc-
kina – Jonavos Janinos Miščiu-
kaitės meno mokyklos auklėti-
nė. Julijai - vos vienuolika, o jau 
šiandien jos dėka Jonavos var-
das žinomas ne tik šalyje, bet ir 
už jos ribų. Julija – tiek naciona-
linių, tiek tarptautinių jaunųjų at-
likėjų konkursų laureatė. Jauno-
ji pianistė neseniai tapo ir Balio 
Dvariono nacionalinio styginin-
kų ir pianistų konkurso laureate.

Po nominacijų teikimo cere-
monijos scenoje karaliavo muzi-
kos asai Rafailas Karpis ir Jokū-
bas Bareikis su grupe. Susirin-
kusiųjų laukė nuostabi kelionė į 
praeitį, susipažinimas su grupės 
„The Beatles“ kūriniais, susitiki-
mas su muzika, kuri ir šiandien 
yra nepaprastai populiari, jaus-
minga ir tokia artima kiekvienos 
moters asmeninei istorijai.

Visoms vakaro dalyvėms 
buvo įteikta po tulpės žiedą, o 
norinčioms – padovanota dar ir 
profesionalaus fotografo įamžin-
ta akimirka prie šventinio rengi-
nio atviruko.

Pirmą kartą įteiktos metų jonavietės nominacijos

KViEČiamE sKirti 1 PrOCEntĄ saVO 
gYVEntOJų PaJamų mOKEsČiO JOnaVOs 

sOCialDEmOKratams 
Brangūs jonaviečiai (ir ne tik!), maloniai kvie-

čiame Jus prisidėti prie LSDP Jonavos skyriaus veiklos, 
skiriant 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 

Reikia pateikti prašymo FR0512 formą Valstybinei mokes-
čių inspekcijai (VMI). 

Tai galite padaryti iki gegužės 2 dienos:
1. El. būdu deklaruodami pajamas.
2. Įteikti tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspekcijai.
3. Nusiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai paštu.

Atitinkamuose minėtos formos langeliuose įrašykite savo 
asmens duomenis ir partijos rekvizitus: 

Langelyje E1 rašykite 1 (vienetą), E2- 191362889, E3 - JO-
NAVOS SKYRIUS, E4 - 1,00 (vienetą), E5 - 2019.

Taip pat kryželiu pažymėkite langelį 7S.

Daugiau informacijos - http://www.lsdpjonava.lt/1-proc/

Jonavos socialdemokratai aktyviai vykdo bendruome-
nei skirtas visuomenines, socialines, pilietines veiklas, ak-
cijas, renginius. Jų organizavimui ir įgyvendinimui pasitar-
nauja ir Jūsų skirta parama.

Drauge nuveikėme daug – tęskime!
Užs. Nr. 39

Birutė Platkauskienė
Jonavos r. savivaldybės 
tarybos narė

Kaip ir visa Lietuva, taip ir 
Jonavos rajonas dėl emigra-
cijos srauto praranda daug 

jaunų, darbingo amžiaus gy-
ventojų. Paanalizavusi statis-
tinius duomenis, sužinojau, 
kad emigruojančiųjų skaičius 
jau keleri metai yra panašus. 
Uždarbiauti kasmet išvyks-
ta maždaug po keturis šim-
tus rajono bei miesto gyven-
tojų. Laisvas darbo jėgos ju-
dėjimas – vienas Europos Są-
jungos prioritetų. Užsidirbti 
vyksta žmonės ne tik iš Lie-
tuvos ar mūsų kaimyninių ša-
lių, bet ir iš stipria ekonomika 
garsėjančios Vokietijos, Dani-
jos.

Jonaviečiai, kaip ir kitų ša-
lies miestų žmonės, emigruoja 
dėl įvairių priežasčių. Pirmiau-
sia, jie nori pagerinti asmeninę 
finansinę padėtį, kadangi už tą 

patį darbą užsienyje mokama 
žymiai daugiau nei mūsų vals-
tybėje. Juos vilioja kitoks darb-
davių požiūris į darbuotoją, jie 
motyvuojami ir skatinami dirbti 
bei tobulėti, laiku mokamas so-
lidus atlygis. Manau, dėl pasta-
rosios priežasties daugelis jau-
nų žmonių siekia įsitvirtinti sve-
timoje šalyje ilgam laikui: per-
ka nekilnojamąjį turtą, pakvie-
čia ten įsikurti kitus šeimos na-
rius ar bičiulius.

Pastebėjau, kad ne viena de-
šimtis gyventojų nusprendžia iš-
vykti manydami, jei draugas, kai-
mynas, giminaitis uždarbiauja 
sėkmingai, krauna sau turtus, tai 
nėra abejonių ir savo sėkme. Kiti 
gimtinę palieka dėl santuokos ar 
užsimezgusios draugystės su 

svetimšaliu. Žodžiu, kiekvienas 
žmogus turi savų motyvų.

Jonavos rajono savivaldybė 
jau ne vienerius metus savo vei-
klą nukreipia ta linkme, kad kuo 
daugiau žmonių sugrįžtų į gim-
tąjį miestą. Daugiabučių namų 
ir ugdymo įstaigų vykdoma re-
novacija domisi jaunos šeimos. 
Joms aktualu, kokiuose butuo-
se sugrįžę gyvens, kokius dar-
želius, mokyklas lankys jų vai-
kai, kokių gydymo paslaugų gali 
tikėtis. 

Pagal galimybes rajono savi-
valdybė skiria finansinę paramą 
gydymo įstaigoms ir siekia, kad 
jos modernėtų ir būtų aprūpintos 
pažangia medicinine įranga, kad 
kvalifikuoti specialistai teiktų pa-
cientams kokybiškas paslaugas.

Rūpinamasi ir pramogų įvai-
rove mieste. Tie emigrantai, ku-
riems patinka aktyvus poilsis, 
Jonavoje rastų ką veikti ir žiemą, 
ir vasarą. Manau, uždarbiaujan-
tys svetur iš savo artimų žmo-
nių sužino visas miesto ir rajono 
gerąsias naujoves, gal ne kartą 
pasvarsto, ar pasilikti svetimoje 
valstybėje, ar rinktis gimtinę, ku-
rioje gerėja gyvenimas.

Turėtume didžiuotis į Jonavą 
grįžtančiaisiais, kurie atsiveža 
didelę naują patirtį ir, nestoko-
dami entuziazmo, pradeda savo 
verslą, kuria nors kelias darbo 
vietas ir netgi sugeba asmeniniu 
optimizmu užkrėsti kitus. Ma-
nau, gerėjant Lietuvos ekonomi-
nei situacijai, grįžtančiųjų skai-
čius tik didės.

JOnaVa lauKia grĮžtanČiųJų

tis organizmo valymo ar laikytis 
griežto pasninko.

Beržų sula šalina žmogaus 
organizme susidariusius akme-
nis, druskas, toksinus, šlakus ir 
pan. Siekiant išvengti akmen-
ligės, rekomenduojama sulą 
gerti tris kartus per dieną po 
vieną stiklinę. Prieš tai galima 
ją šiek tiek pašildyti. Toks inks-
tų valymo ciklas turėtų trukti 30-
40 dienų.

taPO PasaulYJE 
PanaCĖJa nr.1

Pastaruosius kelerius me-
tus pasaulį buvo apėmusi nau-

jos panacėjos - kokosų pieno – 
manija nuo visų ligų. Jį vartojo 
visi ir absoliučiai visiems tiks-
lams – ypač norintieji pagerin-
ti sveikatą ir tapti gražesni. Ta-
čiau, kaip rašo „Daily Mail“, vis-
kas pasikeitė, šio produkto vie-
tą užėmė visiems mums gerai 
pažįstama ir įprasta beržų sula. 
Ekspertų nuomone, sula pade-
da iš organizmo pašalinti toksi-
nus, mažina celiulitą ir net gali 
išgydyti bronchitą bei artritą.

Beržų sula turi daug vitami-
nų ir mineralų, ji reguliuoja cho-
lesterolio kiekį kraujyje, stiprina 
imunitetą. Mineralai gerina ke-
penų būklę ir gydo kepenų li-
gas. Jie taip pat reguliuoja žar-
nyno veiklą (stabdo viduriavi-

mą ir mažina vidurių užkietėji-
mą), apsaugo nuo gripo, galvos 
skausmo, netgi pleiskanų, taip 
pat ir tokių odos ligų kaip egze-
ma. Ekspertai teigia, kad beržų 
sula kai kuriais atvejais gali iš-
gydyti net psoriazę.

Komentuodami šią sensa-
ciją, kurią plačiai paskelbė lei-
dinys „Daily Mail“, apklausti gy-
dytojai pabrėžė, kad beržų sula 
pagal sudėtį identiška kokosų 
pienui – joje yra baltymų, ami-
norūgščių, vertingų mineralų ir 
elektrolitų, taip pat ir organiz-
mui būtinų fermentų. Beržų su-
los ir kokosų pieno cheminė su-
dėtis panaši, bet beržų suloje 
yra medžiagos, kurios nėra ko-
kosų piene. Tai saponinas, kuris 

veiksmingai mažina cholestero-
lio kiekį kraujyje ir turi priešužde-
giminių savybių. Dėl šių unikalių 
beržų sulos savybių ją pataria-
ma gerti ir sveikiems žmonėms, 
ir tiems, kuriuos kankina ligos ar 
negalavimai. Beržų sula ypač 
naudinga pavasarį, kai bunda 
gamta – tada ji itin veiksmingai 
valo organizmą, sako gydytojai. 
Lietuvoje šis puikus ir pigus gė-
rimas vertinamas nuo senų lai-
kų, o dabar jį pagaliau pripažino 
ir visas pasaulis.

oBuoliuKai.lt 
VElYKinĖ DOVana nE tiK 

JOnaViEČiams

Obuoliukai.lt iš Kulvos siūlo 

ne tik šviežią ekologišką natūra-
lią beržų sulą, kuri yra švelnaus 
skonio, bet ir sulą, paskanintą 
natūraliomis ekologiškomis šal-
talankių, aronijų, aviečių, juodų-
jų serbentų sultimis, kurios turė-
tų ypač patikti vaikams.

Beje, reikia pabrėžti, kad 
beržų sula vertingųjų savy-
bių nepraranda ir konservuo-
ta. Joje gausu vitamino C, gliu-
kozės, fruktozės, kalio, kalcio, 
magnio ir kitokių organizmui 
naudingų medžiagų.

Taigi, obuoliukai.lt  laukia 
visų, norinčių pasisemti svei-
katos, energijos ir grožio tie-
siai iš gamtos, esančios šalia 
mūsų. Tel. 8 618 55550. 

Užs. Nr. 43

Obuoliukai.lt velykinė dovana ne tik jonaviečiams:  
naujas produktas sveikatai ir grožiui

Atkelta iš 1 psl.
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Danutė Abramavičienė

Artėjant pavasariui ir gra-
žiausiai viso pasaulio krikš-
čionių pavasario šventei Ve-
lykoms, praeikime Jėzaus pė-
domis per Šventąją Žemę – Iz-
raelį – pabūkime už kasdienio 
gyvenimo ribos, leiskimės į 
dvasinę kelionę.

Per Velykas krikščionys 
švenčia Jėzaus prisikėlimą 
iš numirusiųjų. Savo mirtimi 
ir prisikėlimu Jėzus parodė 
žmonėms, kad ir mirtis nėra 
visko pabaiga, kad egzistuoja 
amžinasis gyvenimas.

DiEVO PažaDĖtOJi žEmĖ 
atVEria stEBuKlus

Senajame Testamente rašo-
ma, kad prieš 4000 m. Abrao-
mas su savo žmonėmis iškelia-
vo iš Mesopotamijos ieškoti Die-
vo Pažadėtosios žemės ir po 
ilgų klajonių atėjo į Sinajaus pu-
siasalį su nuostabiai vilnijančio-
mis uolomis, į Palestiną. Pales-
tina – istorinė sritis Viduržemio 
jūros rytinėje pakrantėje, XI a. 
čia susiformavo Izraelio ir Judė-
jos karalystės, 0 1947 m. Jung-
tinių Tautų Organizacija Palesti-
noje sukūrė dvi valstybes – ara-
bų ir žydų. 1948 m. dalyje Pa-
lestinos buvo paskelbta Izrae-
lio valstybė. Būtent čia prasidė-
jo judaizmas – seniausia mono-
teistinė religija – II a pr. Kr. Iš ju-
daizmo išsirutuliojo didžiausia 
monoteistinė religija - krikščio-
nybė, krikščionių maldos namai, 
bažnyčios atsirado žydų sinago-
gos pagrindu. Krikščionybė at-
sirado I a Palestinoje, greit pa-
plito Europoje. Jėzus Nazarietis 
gimė 6 m. pr. Kr. ir kartu su 12 
mokinių skleidė mokymą apie 
žmonių ir Dievo sandorą, mokė 
laikytis Dievo įsakymų. Tai reli-
gija – tikėjimas aukštesne jėga 
ar šventa galybe, esančia aukš-

čiau visko ir suteikiančia pasau-
liui bei žmonių gyvenimui pras-
mę. Religija suteikia atsakymus 
į gyvenimo ir mirties prasmės 
klausimus, padeda žmonėms 
teisingai elgtis. Krikščionybė 
yra labiausiai pasaulyje paplitu-
si, ją išpažįsta du milijardai žmo-
nių. Didžiausia krikščionių ben-
druomenė – katalikai, jų pasau-
lyje apie milijardą. Visos pasau-
lio religijos sutaria – žmogaus 
gyvenimas yra prasmingas. Pa-
sauliui radikalėjant, ryškėjant 
bado, skurdo, rasizmo, teroriz-
mo, nelygybės, gamtos nioko-
jimo problemoms, nuo religi-
jų sprendimų daug kas priklau-
sys! Reiktų sekti Motinos Tere-
sės, Mahatmos Gandžio, Nel-
sono Mandelos, Martino Liuterio 
Kingo, Džovocharlalo Neru pa-
vyzdžiais, jie parodė žmonijai, 
kiek drąsos, jėgos, galios duoda 
jų religijos...

Dievo Pažadėtoji žemė – 
mažytis žemės lopinėlis, toks 
nepakartojamas ir svarbus trijų 
didžiausių pasaulio monoteisti-
nių religijų sankirtos taškas, pa-
liekantis neišdildomus pėdsa-
kus sąmonėje, sieloje ir širdyje, 
paliekantis gerumo, lengvumo, 
minčių skaidrumo, graudulio, 
džiaugsmo, palaimos jausmą. 
Šventoji Žemė, kurioje gimė, gy-
veno, mirė ir prisikėlė Jėzus – 
įstabus žemės lopinėlis, aplais-
tytas Marijos ašaromis. Tikriau-
siai kiekvienas tikintysis giliau-
siame širdies kampelyje puo-
selėja viltį pavaikščioti Šventą-
ja Žeme, prisiliesti prie jos. Ne 
be reikalo sakoma: „Pamačiau 

Šventąją Žemę, galiu ramiai 
mirti!“ Ši žemė nepalieka abejin-
gų, ore tvyro gera energija, vai-
singumas, jausmingumas, šioje 
žemėje laikas – brangus turtas, 
kiekviename žingsnyje ištirpsti 
laike, persikeli į praeitį, laiko ma-
šina keliauji tūkstančius atgal 
per žmonijos tikėjimo istoriją.

Piligrimines keliones po Die-
vo Pažadėtąją žemę veda kuni-
gas, jis ragina įsiklausyti į gam-
tą, išgirsti vėją, paukščių čiulbė-
jimą, pamatyti rasos lašelį ro-
žės pumpure ir atidžiai klausy-
ti Šventojo rašto, kurį garsiai, 
išraiškingai skaito. Evangelijos 
pranašystė. Prieš 2000 m. Ga-
lilėjos kaime Nazarete archan-
gelas Gabrielius pasakė Marijai: 
„Štai Tu pradėsi įsčiose ir pa-
gimdysi sūnų, kurį pavadinsi Jė-
zumi. Jisai bus didis ir vadinsis 
Aukščiausiojo sūnus“. Marija iš-
tarė: „Tebūnie“. Nazareto pava-
dinimas kilęs iš žodžio „neser“ 
(žydėti). Esi Jėzaus vaikystės 
ir jaunystės mieste, akys ir šir-
dis geria įstabų jo grožį, galingą 
energiją, iš Apsireiškimo bazili-
kos girdi skambančią „Ave, Ma-
rija“.

Kupina širdimi tauriausių 
jausmų, pėsti ir basi, Jėzaus ir 
Marijos pėdomis – į Galilėją. 
Čia Jis buvo pripažintas; čia Jį 
šlovino palmių šakomis, čia Jis 
savo mokiniams Petrui, Jokū-
bui, Jonui pirmąkart apsireiš-
kė dievybės spindesiu. Vieto-
vės - Kana, Magdala, Kafarnau-
mas - kas bent kart keliavo Jo 
keliais niekad gyvenime nepa-
mirš, nes tai Šventosios Žemės 

stebuklai. Artėjant prie Betlie-
jaus didėjo akmeninės kalvos, 
stiprėjo vėjas, virpėjo rankos ir 
kojos, stingo kraujas gyslose – 
šioje akmeninėje uoloje gimė 
žmonijos Atpirkėjas. Čia už Gi-
mimo grotos sienos, po Betlie-
jaus bazilikos kupolais, bažny-
tėlėje buvo aukojamos Šv. Mi-
šios – visi tyliai meldėmės, o 
skruostais sruvo ašaros, nebe-
suvaldomos emocijos. Čia pasi-
junti menkas ir nė pėdos never-
tas tos žemės, ant kurios tau da-
bar lemta stovėti.

Izraelio dvasinė sostinė Je-
ruzalė. Įžengęs pro Jeruzalės 
vartus, paskęsti bažnyčių, si-
nagogų, mečečių jūroje. Žvel-
gi į didingą, ant kalvų išsidės-
čiusį, legendinį Kristaus pasku-
tinių dienų liudininką ir apima 
unikalūs, nepatirti jausmai. Je-
ruzalė – vienas seniausių pa-
saulio miestų, regėjęs pasku-
tiniąsias Kristaus kančias. Jis 
padalytas į keturis kvartalus: 
žydų, krikščionių, musulmo-
nų ir armėnų. Kiekviena Judė-
jos kalvose stūksančio mies-
to gatvelė mena religijų ir visos 
žmonijos istoriją. Magišką, jau-
kią, mielą šventumo atmosferą 
čia kuria kasdien iš viso pasau-
lio plūstantys maldininkai, pili-
grimai, turistai. Vaikščiodamas 
Jėzaus pėdomis, jauti nenusa-
komą, nenupasakojamą jokiais 
žodžiais jausmą, kuris traukia 
čia grįžti vėl ir vėl... melstis, iš-
gyventi, išjausti, apmąstyti, at-
gimti... Ypač stipriai tai jauti lan-
kant Raudų sieną, Paskutinės 
vakarienės menę, einant Kris-

taus kryžiaus keliu (Via Doloro-
sa), šv. Kapo bazilikoje. Dabar-
tinė šv. Kapo Kristaus bazilika 
didžiulė teritorija su labai daug 
bažnyčių, koplyčių, nišų, alto-
rių – visos vietos siejamos su 
Kristaus Nukryžiavimu ir Prisi-
kėlimu. Jėzaus kapas yra Vieš-
paties Karsto bažnyčioje. Kris-
taus Karsto grota – vieta pa-
saulio krikščionims maldai, ap-
mąstymams, sielos apvalymui. 
Neapsakomi jausmai, išgyve-
nimai, potyriai, sielos kančia ir 
dvasios palaima.

Viso pasaulio krikščionys ko-
pia į Alyvą kalną, kur Jėzus rau-
dojo Jeruzalės, kur Gatsemanė-
je buvo Judo pabučiuotas, kur 
įvyko skaudžiausia pasaulio iš-
davystė. Nuo šio kalno Kristus 
nužengė į Dangų. Kalno papė-
dėje yra Marijos kapo vieta. Aly-
vų kalną nuo Jeruzalės skiria 
tik Kedrono slėnis. Paskutinio-
jo Teismo dieną nuo Alyvų kal-
no per Kedrono slėnį į Jeruza-
lę bus nutiestas aukso siūlas ir 
juo teks eiti kiekvienam iš mūsų, 
kas pereis – bus pakviestas į 
Dangų. Nuo Alyvų kalno atsive-
ria vaizdas į Jeruzalę – amžino-
jo džiaugsmo, kančios ir vilties 
miestą. Viešpatie, nejaugi mes 
čia susitiksime tik Paskutinio-
jo Teismo dieną? Apie tai ypač 
susimąstai Kristaus Kelio stoty-
se... Dešimtoji stotis, kur Kris-
tus buvo išrengtas. Šiandien čia 
akmeninis antkapis, šiandien 
čia visi klūpo, meldžiasi, žmo-
nės gula į tą vietą, deda savo 
daiktus, visaip stengiasi palies-
ti rankomis, basomis kojomis. 
Daugybė žmonių iš viso pasau-
lio: klūpančių, gulinčių, besimel-
džiančių, verkiančių, deginančių 
žvakes... Turėtų būti šurmulys, 
o yra ramybė, susikaupimas, at-
gaiva, sielos žaizdų gydymas, ti-
kinčiųjų sielų kančios kelias...

Kelionė po Šventąją Žemę 
keičia žmogaus gyvenimą, min-
tis, jausmus, požiūrį. Ji gali būti 
atradimas, kelias į laimę, ramy-
bę, palaimą; ji apsvaigina ir ne-
paleidžia; ji viso gyvenimo kelio-
nė. Ne be reikalo sakoma, kad 
„kada nors Tavo gyvenimo ke-
lias vis tiek Tave atves į Die-
vo Pažadėtąją žemę, į Šventą-
ją Žemę“.

Velykos – Kristaus prisikėlimo šventė.  
Jėzaus pėdomis per šventąją žemę

Rašytoja, keliautoja, foto-
grafė Nida Degutienė, po pen-
kerių metų praleistų Tel Avi-
ve, prieš pusantrų metų į Lie-
tuvą sugrįžo turėdama naują 
diplomą (baigė garsiausio Iz-
raelio universiteto IDC Hertz-
liya Arisono verslo mokyklą), 
pomėgį fotografuoti ir pačios 
parašytą kulinarinę knygą „Iz-
raelio skoniai: šventės ir kas-
diena“. Kiek anksčiau išleista 
N. Degutienės knyga „Izraelio 
trauka“, į kurią sudėti Lietu-
vos spaudai iš svečios šalies 
veiklios moters rašyti straips-
niai. Šįkart iš pirmų lūpų - apie 
Velykų laikotarpį Pažadėtoje 
Žemėje.

Kasmet Velykų savaitę dau-
giau nei 100 tūkstančių krikščio-
nių piligrimų suvažiuoja iš viso 

pasaulio į Izraelį, kad Švento-
joje Žemėje savo malda pažy-
mėtų Kristaus prisikėlimo šven-
tę. Velykos nėra tarp valstybi-
nių Izraelio švenčių, tad mies-
tuose vargu ar pamatysite mar-
gas šventines dekoracijas ir vi-
trinose išdėliotus šokoladinius 
zuikučius su margučiais. Ta-
čiau ši šventė kasmet sutampa 
su Pesachu – svarbiausia žy-
dams metų švente, švenčiama 
8 dienas: štai todėl šią ypatingą 
metų savaitę Izraelis tampa ti-
kru turistų iš viso pasaulio trau-
kos centru. 

Lėktuvų bilietai ir viešbu-
čių kambariai visame Izraely-
je šiam švenčių laikotarpiui iš-
graibstomi prieš gerą pusme-
tį. Užsienyje gyvenantys žydai 
keliauja į Pažadėtąją Žemę, 
kad kartu su savo giminaičiais 
ir draugais sėstų prie Sederio 
– šventinės Pesacho vakarie-
nės – stalo. 

Likus kelioms savaitėms iki 
Pesacho visoje šalyje praside-
da švarinimosi maratonas: par-
duotuvės ir prekybos centrai ima 
perstumdinėti lentynas ir į dėžes 
pakuoti produktus, kuriais nega-

lės kurį laiką prekiauti. 
Restoranai ir viešbučiai lau-

kan iškrausto visą virtuvės įran-
gą ir ugnies fakelais degina net 
mažiausią ertmę, atsikratydami 
per metus susikaupusių nešva-
rumų. Kiekviena šeimininkė tol 
šveičia visus savo namų kam-
pelius, kol juose nelieka nė vie-
no užsilikusio miltinių gaminių 
trupinėlio. 

Iki švenčių namuose nega-
li likti nė kruopelės duonos, py-
rago, makaronų, avižinių dribs-
nių, o visą Pesacho savaitę žy-
dai valgo macus – traškius ne-
kildintos duonos paplotėlius. Ne-
gana to, restoranuose, kavinėse 
ir parduotuvėse neprekiaujama 
alumi nei kvietine degtine, juose 
negaminami patiekalai su ma-
karonais ir nekepami įprasti py-
ragai. 

Todėl atostogaujantys izra-
eliečiai ir šalį lankantys svečiai 
turi unikalią galimybę paragau-
ti specialių, tik vieną vienintelę 
metų savaitę gaminamų patie-
kalų. 

Daugiau nei 50 Izraelio mu-
ziejų visą šventinį laikotarpį kvie-
čia lankytojus nemokamai ap-

žiūrėti ekspozicijas. Didžioji da-
lis muziejų specialiomis parodo-
mis vilioja vaikus, mat pavasa-
rio atostogas leidžiantiems ma-
žiesiems niekuomet nebūna per 
mažai pramogų. 

Šią savaitę keliuose sun-
ku prasibrauti per automobi-
lių spūstis, mat suvažiavę į Iz-
raelį svečiai stengiasi ne tik pa-
simatyti su draugais ir artimai-
siais, bet ir aplankyti nacionali-
nius parkus, išvažiuoti į gamtą 
arba tiesiog pasilepinti prie vie-
nos iš 4 Izraelio jūrų. Neabejo-
jama, kad vien Izraelio naciona-
linius parkus per šventinę savai-
tę aplanko daugiau nei 300 tūks-
tančių žmonių!

Tie, kas mėgsta iššūkius, ke-
lioms dienoms keturračiais arba 
pėsčiomis išsiruošia į žygius per 
sausringą Judėjos dykumą. 

Kol vaikai dūksta didžiuliame 
Ramatgano zoologijos sode – 
safaryje arba Australijos gyvūnų 
parke Beit Šeane maitina ken-
gūras, arba mėgina išbudinti tin-
giniaujančias koalas, kol lanko 
antikinių nabutėjų tvirtovių lieka-
nas ir kryžiuočių žygius menan-
čias pilis, tėvai planuoja vynų 

degustacijas nedidelėse Izrae-
lio vyninėse. 

Pesachas – tai laikotarpis, 
kuomet vynas liejasi laisviau nei 
bet kada: vien Sederio vakarie-
nės metu ritualinių skaitymų ei-
goje kiekvienam privaloma iš-
lenkti keturias sklidinas raudo-
nojo vyno taures. 

Šalį šventiniu laikotarpiu lan-
kantys katalikai ruoštis Vely-
koms pradeda nuo Verbų se-
kmadienio: minios tikinčiųjų su 
maldomis ir giesmėmis keliau-
ja nuo Alyvų kalno Jeruzalėje iki 
šv. Onos bažnyčios, pakartoda-
mos biblijinį Jėzaus kelią Šven-
tajame mieste.

Ketvirtadienį, Paskutinės va-
karienės dieną, maldininkai su-
sirenka menėje, kurioje Jėzus 
plovė kojas savo apaštalams, 
o Didįjį Penktadienį alyvų ša-
kelėmis nešini piligrimai keliau-
ja akmeningu Via Dolorosa taku 
Jeruzalės senamiestyje iki Kris-
taus Kapo bažnyčios. Velykų 
diena sekmadienį prasideda pa-
maldomis šalia Kristaus kapo, o 
džiaugsmingas „Aleliuja" skam-
ba kiekvienoje Izraelio ir Pales-
tinos katalikų bažnyčioje.

Raudų siena
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Nuo kovo 1-osios pasi-
keitė bilietų kainos vietinio 
(miesto) reguliaraus susisie-
kimo maršrutuose.

Jonavos rajono savivaldy-
bės tarybos 2016 m. vasario 
25 d. sprendimu Nr. 1TS - 42 
„Dėl keleivių vežimo vietinio 
(miesto) reguliaraus susisieki-

mo maršrutais bilietų kainų nu-
statymo“, nuo 2016 m. kovo 1 
d. Jonavos vietinio (miesto) re-
guliaraus susisiekimo maršru-
tuose nustatytos tokios bilietų 
kainos:

0,50 Eur vienkartinis bilie-
tas; 0,25 Eur vienkartinis bilie-
tas su 50 proc. lengvata; 0,10 
Eur vienkartinis bilietas su 80 

proc. lengvata; 17,00 Eur termi-
nuotas bilietas mėnesiui darbo 
dienomis; 24,00 Eur terminuo-
tas bilietas kalendoriniam mė-
nesiui; 12,00 Eur terminuotas 
bilietas kalendoriniam mėne-
siui su 50 proc. lengvata; 4,80 
Eur terminuotas bilietas kalen-
doriniam mėnesiui su 80 proc. 
lengvata.

Kainos vis tiek išliko vienos mažiausių šalyje

UAB „Jonavos autobusai“ 
direktorius Otaras Urbanas

Bilietų kainos Jonavos 
miesto autobusuose nesikeitė 
nuo 2009 m. vasario mėnesio, 
nors uždarosios akcinės ben-
drovės „Jonavos autobusai“ 
eksploataciniai kaštai augo 
kasmet, didėjo nuostoliai. Vie-
šasis transportas dotuojamas 
visame civilizuotame pasau-
lyje, nes teikia socialinę pa-
slaugą visuomenei. Tam, kad 
būtų galima užtikrinti susisieki-
mą, autobusai privalo važiuoti 
ir tada, kai jais vyksta nedaug 
keleivių. Jonavos rajono savi-
valdybė atsiskaito su įmone už 
keleiviams teikiamas lengva-
tas ir kompensuoja įmonės pa-
tiriamus nuostolius, tačiau tu-
rime suprasti, kad rajono biu-
džetas nėra neišsenkantis pi-
nigų šaltinis.

Kodėl brangsta bilietai vie-
šajame transporte? Priežastys 

paprastos: viešuoju transpor-
tu dažniausiai važinėja moks-
leiviai, studentai, senyvo am-
žiaus asmenys – žmonės, ku-
riems taikomos įvairios len-
gvatos; didelė dalis gyvento-
jų kelionės tikslą pasiekia nuo-
savu automobiliu; mažėja gy-
ventojų skaičius. Visa tai di-
dina keleivių pervežimo kaš-
tus, nes viešajame transporte, 
skaičiuojant savikainą, įverti-
namos visos patiriamos są-
naudos, susijusios su keleivių 
pervežimu: darbo užmokestis, 
degalai, tepalai, kitos eksploa-
tacinės medžiagos, techninis 
aptarnavimas, remontas, kt. 

Nuo š. m. kovo 1 d. pa-
brango autobusų bilietai mies-
to maršrutuose. Vienkartinio 
bilieto kaina 50 centų, su 50 
proc. nuolaida - 25 centai, su 
80 proc. nuolaida - 10 centų. 
Todėl naudinga įsigyti termi-
nuotus mėnesio bilietus: tokiu 
atveju vienas važiavimas ke-
leiviui kainuoja ne 0,50 Eur, o 
0,40 Eur (važiuojant 2 kartus 
per dieną). 

Bilietų kainos Jonavos rajo-
ne yra vienos mažiausių. Teo-
riškai įmonė nepatirtų nuosto-
lių, jei bilieto kaina mieste būtų 
0,66 Eur. Todėl, netgi padidi-

nus pravažiavimo kainą, visos 
sąnaudos nebus padengia-
mos. Tai - normalu, nes dau-
gelyje valstybių vietinio mies-
to transporto maršrutai dau-
giau atlieka ne komercinę, bet 
socialinę funkciją. Kaip pavyz-
dį galima paanalizuoti mūsų 
maršrutus į įmones, kurios 
yra už miesto ribų. Jie – labai 
nuostolingi, tačiau retas kuris 
galėtų pasakyti, kad reikia ma-
žinti ar nutraukti ten vykstan-
čių autobusų reisus.

Beje, ir pakėlus kainas, jos 
mūsų mieste vis tiek išliko vie-
nos mažiausių, palyginti su ki-
tais Lietuvos miestais. Pa-
vyzdžiui, bilieto kaina Kauno 
mieste (spaudos kioske ar pil-
dant internetu) yra 0,58 Eur, o 
perkant iš vairuotojo - net 0,70 
Eur; Kėdainių mieste platinimo 
vietose - 0,49 Eur, perkant iš 
vairuotojo - 0,58 Eur; Ukmer-
gėje – 0,55 Eur; Tauragėje – 
0,52 Eur; Šilutėje – 0,55 Eur; 
Šiauliuose – 0,70 Eur.

Mažėjant nuostoliams, ga-
lėsime dažniau nudžiuginti jo-
naviečius vis geresnėmis, pa-
togesnėmis, komfortabilesnė-
mis ir saugesnėmis transporto 
priemonėmis bei geresne pas-
laugų kokybe. 

KOmEntaras:

nEĮgaliEsiEms tEiKiamE PagalBĄ
Jonavos autobusų stotyje neįgaliesiems ir riboto judumo asme-

nims suteiksime specialią pagalbą - padėsime įlipti į autobusą ar iš 
jo išlipti, įkelti ar iškelti bagažą, palydėsime iki kitų paslaugų teikimo 
vietos.

Apie specialius poreikius prašome pranešti Jonavos autobusų 
stoties dispečeriui telefonu (8 349) 51333, likus ne mažiau kaip 36 
val. iki to laiko, kai reikės pagalbos (Dispečerinės darbo laikas: I-VII 
nuo 5 iki 23 val.). 

Jei turite papildomų klausimų, dėl pagalbos neįgaliesiems ir riboto 
judumo asmenims Jonavos autobusų stotyje, parašykite mums elek-
troninį laišką rima@jonavosautobusai.lt arba paskambinkite telefonu 
(8 349) 52649.
maršrutO tVarKaraštYJE žEmagrinDžiO autOBusO 

rEisai PažYmĖti gEltOnai
Specialiųjų poreikių turinčių žmonių susisiekimo gerinimui, mies-

to maršrutu Nr. 3 „Senelių pensionatas - Rimkai“ darbo dienomis nuo 
10:25 val. iki 12:50 val., o poilsio dienomis visą dieną, keleivius ve-
žioja žemagrindžiai autobusai. Informacija apie reisus, kuriais važinė-
ja žemagrindžiai autobusai pateikta internete ir stotelėse – laikai pa-
žymėti geltona spalva.

sEPtYniuOsE autOBusuOsE ĮDiEgtas BEViElis 
intErnEtO rYšYs

Nemokamas „Wi-Fi“ interneto ryšys jau veikia septyniuose UAB 
„Jonavos autobusai“ vietinio susisiekimo maršrutais važiuojančiuose, 
specialiais lipdukais paženklintuose autobusuose:

 - SETRA valst. ženklas FJF446, garažinis Nr. 74;
 - SETRA valst. ženklas GBE820, garažinis Nr. 77;
 - SETRA valst. ženklas HDF491, garažinis Nr. 85;
 - OTOKAR NAVIGO valst. ženklas GZM166, garažinis Nr. 83;
 - OTOKAR NAVIGO valst. ženklas HJL836, garažinis Nr. 86;
 - OTOKAR NAVIGO valst. ženklas JBD053, garažinis Nr. 88;
 - IRISBUS IVECO CROSSWEI, valst. ženklas EEO915, garaži-

nis Nr. 80.
Įlipę į autobusą prisijunkite prie bevielio interneto ir mėgaukitės 

kelione autobusu. Jeigu autobuse nėra internetinio ryšio, prašome 
informuoti vairuotoją.

ParDuODami išanKstiniai BiliEtai
Autobusų stoties kasoje (1a.) parduodami išankstiniai tolimojo su-

sisiekimo autobusų bilietai. Kasos darbo laikas: I-VII 6:00-17:30 val. 
(nedirba valstybinių švenčių dienomis). Atsiskaityti galima banko mo-
kėjimo kortelėmis.

Tel. (349) 54388, el. p. kasa@jonavosautobusai.lt      Užs. Nr. 41
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Prieš kovo 2 dieną prasi-
dedant aukščiausiosios ly-
gos čempionatui, FK „Lie-
tava“ įgyvendino dar vie-
ną reikalavimą dėl trene-
rio kvalifikacijos. Į komandą 
buvo pakviestas ir dirbti su-
tiko UEFA PRO licenciją tu-
rintis neseniai futbolininko 
karjerą baigęs klaipėdietis 
Robertas Poškus.

Šis trisdešimt šešerių metų 
treneris per savo futbolinin-
ko karjerą atstovavo ne vie-
nam profesionalių klubų: 
1996-aisiais profesionalaus 
futbolininko kelią pradėjęs 
Klaipėdos „Atlante“ vėliau R. 
Poškus atstovavo Šiaulių „Ka-
redos“, Vilniaus „Žalgirio“ klu-
bams. Po to žaidė Lenkijos, 
Rusijos, Izraelio, Azerbaidža-
no klubuose. 2013 metais Ro-
bertas vėl sugrįžo į Lietuvą, į 
savo gimtąjį uostamiestį ir ten 
atstovavo futbolo komandai 
„Klaipėdos Granitas“. Šiame 
klube R.Poškus save išmėgi-
no ir naujose pareigose – tapo 
klubo vyriausiuoju treneriu. 

Per 1999-2011 metų laiko-
tarpį puolėjas Robertas Poš-
kus 48 kartus atstovavo Lietu-
vos nacionalinei futbolo rinkti-
nei ir pelnė 8 įvarčius.

„Iš „Lietavos“ vadovybės 
gavau pasiūlymą ir atvažia-
vau, - apie savo atvykimą į Jo-
navą kalbėjo R. Poškus, - sa-
vaitę laiko vyko derybos. Su-

prantu, čia labai daug darbo, 
bet mėginsime Jonavos futbo-
lą pakelti į aukštesnį lygį. Ži-
nau sunkumus: žiemą koman-
da neturėjo ir neturi kur ruoš-
tis, mažai sužaista draugiškų 
rungtynių. Tikiuosi, ši proble-
ma, Jonavoje įrengus dirbti-
nės dangos aikštę, jau šiemet 
bus išspręsta. Mane džiugi-
na pats kolektyvas ir vaikinai, 
kurie vieningai siekia bendrų 
tikslų – yra kaip vienas kumš-
tis“.

Praėjusiais metais Klai-
pėdos komanda buvo paša-
linta iš aukščiausiosios lygos 
čempionato, o šiemet R. Poš-
kus paskutiniu momentu gavo 
pasiūlymą iš „Lietava“ futbo-
lo klubo užimti vyriausiojo tre-
nerio postą. Būtent jis kartu su 
Mariumi Bezykornovu bei fizi-
nio parengimo treneriu Pau-
liumi Ragausku jau startavo 
naujajame smscredit.lt A ly-
gos čempionate. Debiutas ne-
apkarto.

Pirmosiose rungtynėse 
„Lietava“ Kauno NFA dirbtinės 
dangos aikštelėje 1:1 sužaidė 
taikiai su Marijampolės „Sūdu-
va“, o antrajame ture, Visagi-
ne, taip pat po atkaklios kovos 
1:0 palaužė Utenos „Utenį“. 
Per šiuos du mačus po įvar-
tį įmušė serbas Aleksandar 
Susnjar bei Dominykas Gal-
kevičius.

Po šios pergalės „Lietava“ 
netgi užkopė į antrąją turny-

rinės lentelės vietą. Nuo pra-
ėjusių metų komandoje toliau 
rungtyniauja Andrius Sko-
rupskas, Laurynas Stonkus, 
Arnas Gabulas, Artūras Ro-
cys, Eisvinas Utyra, Tadas 
Eliošius, Tomas Salamana-
vičius, Arnas Paškevičius, 
Vladyslav Chernyakov, Lu-
kas Miščiukas, Marius Ga-
nusauskas. Šiame sezo-
ne ekipą papildė jonavie-
čiai Dominykas Galkevičius 
ir Julius Aleksandravičius, 
taip pat iš kitų šalies ir už-
sienio klubų atėję Valdemar 
Borovskij, Martynas Dūda, 
Giedrius Kvedaras, serbas 
Aleksandar Susnjar bei ke-
letas jaunų Jonavos futboli-
ninkų – Kristijonas Martinai-
tis, Ignas Keliauskas ir Ed-
garas Makarovas. 

Jonavoje Kovo 11-ąją jau 
dvidešimt septintąjį kartą vyko 
bėgikų šventė. Gilias tradici-
jas turintis bėgimas „Obelis-
kas A.Kulviečiui – Jonava“ su-
kviečia daugybę bėgimo entu-
ziastų iš visos Lietuvos ne tik 
paminėti Lietuvos valstybės 
atkūrimo dieną, bet ir pabū-
ti bendraminčių draugijoje bei 
save išmėginti šiame bėgime. 
Jau trejus metus iš eilės spor-
to mėgėjai gali dalyvauti vie-
nintelėje Lietuvoje sertifikuo-
toje trasoje, kurios ilgis 15 km.

Visgi, pasinaudoję gera pro-
ga pasitreniruoti ir pasitikrin-
ti sportinę formą, atvyksta ne tik 
pavieniai dalyviai, bet ir su šei-
momis, kurios nenuobodžiauja 
ir įveikia 3,4 ar 2 km nuotolius. 
Tradiciškai šis bėgimas - Lietu-
vos bėgimo taurės II etapo var-
žybos bei įskaitinis šių metų Lie-
tuvos bėgimo mėgėjų asociaci-
jos (LBMA) renginys.

Šių varžybų organizatoriai – 
Jonavos kūno kultūros ir spor-
to centras kartu su Lietuvos bė-
gimo mėgėjų asociacija (LBMA), 
bėgimo klubu „Šviesos kariai“ bei 
asociacija „Gėrnešys“ pakvietė 
sudalyvauti ne tik tradiciniuose 
nuotoliuose, bet save galėjo iš-
mėginti ir neįgalieji vežimėliuose, 
o kolektyvai ir pavieniai dalyviai, 
kurių buvo daugiau nei tūkstan-
tis, įveikė 2 km distanciją vadina-
majame „Liaudies bėgime“. 

Kiti sporto mėgėjai (456 fi-
nišavę) pasiryžo įveikti 3,4 km 
(133 dalyviai) bei 15 km (323 da-
lyviai) nuotolius. Tarp jų varžėsi 
ir tądien turiningai taip laisvalai-
kį nusiteikę praleisti apie šimtas 

jonaviečių, kurie atstovavo ir taš-
kus rinko kitų rajonų klubams.

3,4 km nuotolyje ant prizinin-
kų pakylos lipo ir būrelis jona-
viečių: sporto centro lengvaatle-
tės Miglė Malinauskaitė ir Vita 
Akelaitytė, BK „Maratonas“ na-
rys Arnas Čekanavičius.

Tradiciniame bėgime skirtin-
gose nuotoliuose dalyvavo ir la-
bai skirtingų amžių bėgikai, kurie 
buvo paminėti bei apdovanoti at-
minimo dovanėlėmis. 3,4 km dis-
tancijoje jauniausi buvo du jona-
viečiai: dovanėlė buvo įteikta de-
šimtmetei Gretai Malinauskai-
tei ir šešiamečiui Deimantui 
Bogomolnikovui. 

Tokio amžiaus dalyvių ilgiau-
siame 15 km nuotolyje nebuvo, 
tačiau jauniausiu bėgiku vėl tapo 
Jonavos atstovas - trylikametis 
Ovidijus Cibulskas, o tarp mer-
ginų – septyniolikmetė Patricija 
Mingėlaitė iš Panevėžio. 

Šiemet vyrų grupėje iki rekor-
do trūko labai nedaug. Vos 13 se-
kundžių iki geriausio laiko pritrū-
ko Vilniaus sporto klubo „Vilniaus 
baltai“ atstovui, dvidešimt trejų 
Valdui Dopolskui (46:56), kuris 
jau nuo pirmųjų metrų po starto 
niekam neleido abejoti savo pa-
jėgumu. Sportininkas siekė įro-
dyti, kad jis šiuo metu yra ge-
ros sportinės formos ir nusitei-
kęs šturmuoti šių metų olimpines 
žaidynes Rio de Žaneire (Brazi-
lija) maratono distancijoje. Jau 
septintus metus Jonavos bėgi-
me dalyvaujantis vilnietis šiemet 
pasiekė viršūnę. Tapdamas aiš-
kiu lyderiu, V. Dopolskas net 42 

su nauju treneriu ir pakitusia sudėtimi 
„lietava“ sezoną pradėjo užtikrintai

Sportas Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ visuomeninė sporto korespondentė

šventinė bėgikų sueiga vėl 
pakvietė paminėti Kovo 11-ąją

Artimiausių 2016 metų 
Jonavos komandos rung-
tynių tvarkaraštis:

Kovo 20 d., sekmadie-
nį, Kauno NFA stadione, 
14 val. „Lietava“ – Klai-
pėdos „Atlantas“

Balandžio 2 d., šešta-
dienį, Vilniaus LFF stadi-
one, 14 val. „Žalgiris“ – 
„Lietava“

Balandžio 9 d., šešta-
dienį, Kauno NFA stadio-
ne, 15.00 val. „Lietava“ – 
„Trakai“ Nukelta į 7 psl
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mOKĖJimų už šilumĄ analizĖ JOnaVOs miEstO DaugiaBuČiuOsE 
gYVEnamuOsiuOsE namuOsE 2016 m. VasariO mĖn.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija
Užs. Nr. 40

Mokėjimų už šilumą vidurkis:  Daugiabučių namų – 0,71 €/m²
 Renovuotų  namų – 0,44 €/m²
Vidutinė lauko oro temperatūra 1,6°C
Dienolaipsniai 475,6
Šilumos kaina gyventojams (su PVM) 52,54 €/MWh
Pastatų grupės pa-
gal šilumos suvar-
tojimą

Adresas Butų 
sk.

Šilumos suvar-
tojimas šildy-
mui

Mokėjimai už 
šilumą 1 m² 
ploto šildymui 
(su PVM)

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

1 LIETAVOS G. 31 (renov.) 20 0,00411 0,22
2 J.RALIO G. 12 (renov.) 60 0,00483 0,25
3 PANERIŲ G. 17 (renov.) 60 0,00486 0,26
4 BIRUTĖS G. 6 (renov.) 60 0,00523 0,27
5 SODŲ G. 91 (renov.) 45 0,00545 0,29

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

1 CHEMIKŲ G. 112 30 0,00908 0,48
2 PARKO G. 3 60 0,01053 0,55
3 VILNIAUS G. 31L 22 0,01069 0,56
4 LIETAVOS G. 23 100 0,01069 0,56
5 VARNUTĖS G. 11 45 0,01079 0,57

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

1 RUPEIKIO G. 1 60 0,01507 0,79
2 CHEMIKŲ G. 120 22 0,01514 0,80
3 P.VAIČIŪNO G. 2B 30 0,01557 0,82
4 KAUNO G. 68 72 0,01574 0,83
5 ŽEMAITĖS G. 12 45 0,01577 0,83

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

1 PILIAKALNIO G. 8 76 0,01762 0,93
2 ŽEMAITĖS G. 20 36 0,01874 0,98
3 MOKYKLOS G. 10 50 0,02012 1,06
4 MIŠKININKŲ G. 11 9 0,02052 1,08
5 CHEMIKŲ G. 8 48 0,02339 1,23

sPECiFinių atliEKų surinKimO graFiKas JOnaVOs 
raJOnO sEniŪniJOsE

2016 mEtų BalanDžiO - laPKriČiO mĖn.

Specifinės atliekos – seni 
baldai (kėdės, lovos, spin-
tos, stalai, komodos ir kt.), du-
rys, dviračiai, kilimai, radiato-
riai, naudotos lengvųjų auto-
mobilių padangos, automobili-
nės vaikiškos kėdutės, vežimė-
liai, įvairios talpos, didelių ma-
tmenų pakuotės ar antrinės ža-
liavos ir kitos buityje susidaran-
čios didelių matmenų atliekos, 
buityje susidarančios elektros 
ir elektroninės įrangos atliekos 
bei pavojingos atliekos. Šios 
atliekos surenkamos apvažia-
vimo būdu.

Jonavos mieste specifi-
nės atliekos surenkamos pir-
madieniais, Ruklos miestely-
je - antradieniais nuo komu-
nalinių (buitinių) atliekų kon-
teinerių aikštelių. Seniūnijų 
gyventojai specifines atlie-
kas išneša prie pagrindinių 
gatvių arba į kaimo bendruo-
menės aptartas vietas. 

Specifines atliekas prašome 
išnešti tik likus 24 val. iki su-
rinkimo pradžios. 

Apvažiavimo būdu neren-
kamos: automobilių kėbulo de-
talės, statybos ir griovimo atlie-
kos - betonas, plytos, minerali-
nė, akmens ir stiklo vata, gipso, 
izoliacinės, statybinės medžia-
gos, ruberoidas, šiferis, putų 
polistirolas, betoniniai bloke-
liai, linoleumas, grindų dangos, 
mediena iš statybų, namų ūkio 
santechnikos įrenginiai (vonios, 
kriauklės, praustuvai ir kt.).

Specifines atliekas (pavo-
jingos buities atliekos, buityje 
susidarančios elektros ir elek-
troninės įrangos atliekos, bio-
logiškai skaidžios (žaliosios), 
namų valdose susidarantis šla-
kas, statybos ir griovimo atlie-
kos, lengvųjų automobilių pa-
dangos) atliekų turėtojai gali 
patys priduoti į Jonavos atlie-
kų priėmimo aikšteles Jona-
laukio kaime (buvęs sąvarty-
nas) ir Darbininkų g. 19. 

Aikštelėse atliekos iš gyven-
tojų priimamos nemokamai.

Užs. Nr. 38

sPECiFinių atliEKų surinKimO graFiKas JOnaVOs  
raJOnO sEniŪniJOsE 2016 mEtams

Seniūnijos  
pavadinimas Vietovės  pavadinimas balandis rugpjūtis lapkritis

Žeimių

Juškonys, Kuigaliai, Žeimių miestelis, Barsukinė, Mi-
tėniškiai, Juljanava,  Martyniškiai, Mimaliai, Naujaso-
dis, Normainėliai, Naujokai, Paduobiai, Palankesiai, 
Pauliukai, Žeimiai, Žeimių gelež.stotis, Žieveliškiai, 
Akliai, Blauzdžiai

11 1 7

Upninkų

Upninkai,  Upninkėliai, Keižionys, Kunigiškiai, Kūniš-
kiai, Jurkonys, Bajoriškiai, Apeikiškiai, Dubiai, Eglinė, 
Liukonėliai, Makštava, Karčiai, Jakimauka, Pakalniš-
kiai, Medinai, Užupės, Šakiai, Baltromiškė, Mantro-
miškiai, Kryžiauka,  Rizgonys, Dienovydžiai, Vareikiai

13 3 9

Kulvos

Kulva, Sangailiškiai, Dijokiškiai, Čiūdai, Bešiai, Dai-
gučiai, Pabartoniai, Batėgala, Kurmagala, Šabūniš-
kiai, Ragožiai, Marviliaus,  Gureliai, Ručiūnai, Vašei-
kiai, Čičinai, Žinėnai, Priešiogalėlė, Gineikiai, Mykoliš-
kiai, Rimkai, Skrebinai, Trakai, Virbalai, Mardošiškiai, 
Laikiškiai, Šmatai

14 4 10

Vanagiškiai 11 1 7
Paupė, Melnytėlė 28 17 24

Šilų

Panoteriai, Šilai, Bogušiai, Paberžė,  Jaugeliškiai, 
Prauliai, Konceptas,  Pasoda, Markutiškiai, Milagai-
niai, Mogeniai, Satkūnai, Palokis, Vainiai, Užmiškiai,  
Lukšiai, Kulšiškiai, Taukadažiai

18 8 14

Stoškai, Aklasis ežeras, Kaušanka, Ilgabradai, Bazi-
lionys, Jadvygava, Gegutė, Gudžioniai,  Pustelninkai 13 3 9
Liepa, Konciapolis, Laukogaliai 28 17 24

Bukonių
Biržuliai, Bukonys, Gaižiūnai, Karaliūnai, Liutkūnai, 
Mimainiai, Pasraučiai, Liepiai, Petrašiūnai, Vaivadiš-
kiai, Žiemeliai, Širviai, Rukuižiai

20 10 16

Užusalių

Išorai, Užusaliai, Didysis Raistas, Šafarka, Būdos II, 
Būdos III, Veseluvka, Girininkai II, Šešuva, Krėsly-
nai, Svilonėliai, Guldynai, Svilonys,  Pašiliai, Turžėnai, 
Kalnėnai, Kalnėnų gelež.stotis, Paskutiškiai, Sunki-
niai, Gireliai, Naujatrobiai, Mikainiai

21 11 17

Dumsių

Spanėnai, Šveicarija, Barborlaukis, Bartonys, Bajoriš-
kiai, Dumsių gelž.st., Dumsiškiai, Dumsiai, Marinau-
ka, Albertava, Bulotai, Ratušėliai, Kisieliškiai, Pušy-
nėlis, Gulbiniškiai, Stašėnai, Naujatrobiai, Londonas, 
Paryžius, Meškonys, Skarbinai, Varpiai, Steponava, 
Šalūgiškiai, Salupiai                                                 

25 15 21

Skarbinai, Gumbiškiai 21 11 17
Gaižiūnai (Gaižiūnų gelež.st.)   28 17 24

Ruklos
Sodininkų bendrija "Neris", Ruklos k., Ruklos mst., 
Venecija, Konstantinava 
Jonava - sodininkų bendrija "Draugystė" ir "Pušaitė"

28 17 24

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE.

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8 678 25799

UAB “Joneda” šiuo metu siū-
lo išsirinkti pirkti 
iš 53 įvairios paskirties nekilno-
jamojo turto objektų:
1 kamb. 
6 butai – kaina nuo 8 600 € iki 
12 500 € 
1,5 kamb. 
1 butas – kaina 10 000 €
2 kamb. 
7 butai – kaina nuo 4 000 € iki 
22 000 € 
3 kamb. 
4 butai – kaina nuo 17 088 € iki 
33 596 € 
4 kamb. 
2 butai – kaina nuo 16 900 € iki 
29 500 € 
Namai 
4 – kaina nuo 30 000 € iki  
62 000 € 
Sodybos 
4 – kaina nuo 10 900 € iki  
34 700 € 
Sodai 
6 – kaina nuo 5 800 € iki  
12 000 €
Sklypai 
15 skl. žemės ūkio paskirties – 
kaina nuo 2 500 € iki 20 000 € 
Komercinės paskirties stati-
nys 
Kaina 173 772 € 
Gamybinės paskirties stati-
nys 
Kaina 43 400 € 
Garažai
2 – kaina nuo 3 300 € iki 4 000 €
Išsami inf. apie parduodamus 
objektus tel.: 54607, 8-655 
54404, www.joneda.lt

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
brokerė

Inga  
Šakalienė
Tel.: 54607,
8-655 54404

Joneda

Sonatos Juškienės odontologijos klinika
• Dantų protezavimas.
• Dantų šalinimas.
• Burnos higiena, dantų balinimas.
• Dantų gydymas.
• Priekinių dantų atstatymas laminatėmis  
(COMPONEER ir EDELWEISS).
Dirba: I-II – nuo 8 iki 17 val.
           III – nuo 10 iki 19 val.
           IV-V nuo 8 iki 17 val.

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

Odontologijos klinikoje „Estetica Dentis“
Prezidento g. 15 (ties PC MAXIMA), Jonava
• dantų ligų gydymas; 
• šaknų kanalų gydymas mikroskopu,
• protezavimas, burnos chirurgija ir implantologija, 
• profesionali burnos higiena,
• vaikų dantų gydymas, 
• dantų panoraminės ir dentalinės nuotraukos,
• protezavimo paslaugos PSDF lėšomis pagal teritorinių  
ligonių kasų eilę.
Tel.: 8 699 92155, (8 349) 60050, 8 687 98005. 
El.p. es.dentis @gmail.com
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Kas? Kur? Kada?

JOnaVOs ViEšOJi 
BiBliOtEKa

Kovo 18 d., penktadienį, 
15 val. Jonavos viešosios bibli-
otekos skaitykloje (Žeimių g. 9) 
susitikimas su rašytoja, vienuo-
likos populiarių romanų autore, 
profesionalia knygų vertėja, Ire-
na Buivydaite-Kupčinskiene.

JOnaVOs KultŪrOs 
CEntras 

DiDžiOJi salĖ
Kovo 18 d. 18 val. – „Domi-

no“ teatro spektaklis „Žavios 
ir pavojingos“. Pavojingas 
atvirumas, rizikingas kerštas ir 
jautrūs prisipažinimai, riedan-
tys nuo ašarų pakalnės – vis-
kas apie moteris, kurios pavojin-
gos ne tik viena kitai, bet ir sau 
pačioms. Milžiniško populiaru-
mo sulaukusi pjesė, užkariavu-
si Brodvėjaus ir kitas didžiąsias 
teatro scenas pasaulyje. Bilieto 
kaina 9,5–17 Eur.

Kovo 22 d. 18 val. – Ingos 
Valinskienės ir grupės gyvo 
garso koncertas su nauja pro-
grama. Bilieto kaina 13 Eur.

Kovo 31 d. 18 val. – Humo-
ro grupės „Ambrozija“ jubilie-
jinis 25-mečio šou. Bilieto kai-
na 7–8 Eur, senjorams ir neįga-
liesiems - 7 Eur.

Balandžio 3 d. 18 val. 
– čigonų šou teatro „Sare 
Roma“ koncertas. Bilieto kaina 
9–11,60 Eur.

Balandžio 6 d. 18 val. – Na-

cionalinės M. K. Čiurlionio 
menų mokyklos simfoninio or-
kestro koncertas. Nemokamai.

Balandžio 17 d. 18 val. – 
Mariaus Jampolskio ir Irūnos 

Puzaraitės koncertas „Viskas 
baigta”. Bilieto kaina 10 Eur.

Balandžio 19 d. 18 val. – 
Vilniaus kamerinio teatro gyvo 
garso muzikinė komedija „An-
gliškas detektyvas“. Bilieto 
kaina 8–12 Eur.

KiNaS
Kovo 20 d. 16 val. – „Dėdė, 

Rokas ir Nida“. Gintaras po ne-
laimingo atsitikimo jūroje atsi-
riboja nuo jos, buriavimo ir pa-
ties savęs. Vieną dieną sulau-
kia brolio skambučio, kuris ap-
verčia gyvenimą aukštyn kojo-
mis... N-13.

Kovo 25 d. 15.30 val. – 
„Pirmasis Dievo gailestingu-
mo paveikslas“. Lietuvoje, ma-
žytėje šventovėje Vilniaus sena-
miesčio viduryje, kabo paveiks-
las, kuris keičia viso pasaulio is-
toriją, nors apie jo egzistavimą 
bei atsiradimą iki šiol buvo ži-
noma labai nedaug. Kuo šis pa-
veikslas ypatingas? Kaip jis su-
sijęs su Lietuvos istorija? Bilieto 
kaina 3 Eur.

Kovo 29 d. 18 val. – anima-
cinis filmas „Mažasis princas“. 
Antuano de Sent-Egziuperi še-
devras atgimsta didžiajame 
ekrane, tik šįkart – kiek kitaip... 
Dubliuotas lietuviškai.

Bilieto kaina 2 Eur, grupėms 
(daugiau kaip 10 žmonių) ir neį-
galiesiems – 1,50 Eur.

mEnO galEriJa
Iki balandžio 13 d. ekspo-

nuojama Rolando Rimkūno ir 

Kęsto Šapokos paroda „Tai, 
kas vyksta mayje, taip pat yra 
visatos dalis”.

Kovo 21 d. 18.30 val. – Jo-
navos rajono savivaldybės te-
atro projekto „Ledi Vindermir 
vėduoklė“ viešas pristaty-
mas. Nemokamai.

KultŪrOs CEntrO FOJĖ
Kovo 18 d. 14 val. – kūrybi-

nių darbų paroda–mugė „Vely-
kų belaukiant“. Parodos metu 
veiks rankdarbių ir velykinių 
kompozicijų kūrybinės dirbtuvė-
lės.

Kovo 28 d. 18 val. – šokių 
vakaras vyresnio amžiaus žmo-
nėms.

Kiti rEnginiai
Kovo 30 d. 10 val. – Rin-

kiminis „Achemos” veteranų 
klubo susirinkimas (Didžio-
ji salė).

sEniŪniJOs
Upninkų kultūros centras
Kovo 19 d. 14 val. – Pano-

terių kultūros centro teatro spek-
taklis K. Gineičio „Knarkia palie-
pus“.

Visus, norinčius gauti Jo-
navos kultūros centro sa-
vaitinį naujienlaiškį su ren-
ginių repertuaru, kviečiame 
rašyti laišką el. p. adresu:  
info@jkc.lt su tekstu: „Noriu 
naujienlaiškio“.

Išsamesnė informacija  
www.jkc.lt

Kovo 22 d. 18 val. Jonavos kultūros centre. Bilietai 13 Eur.

Kovo 9-osios vakarą Jo-
navos ,,Neries” pagrindinė-
je mokykloje įvyko tradicinis 
bendruomenės renginys – 
paminėta Lietuvos Nepriklau-
somybės atkūrimo diena. Di-
džiulėje mokyklos salėje vos 
besutilpo šventės dalyviai. 
Šių metų renginys išskirtinis 
– kartu su Jonavos Janinos 
Miščiukaitės meno mokyklos 
mokytojais ir ugdytiniais bei 
Jonavos kultūros centro miš-
riojo choro ,,Žemyna” kolek-
tyvo nariais įgyvendintas tri-
šalis projektas ,,Visi kartu 
mes –Lietuva”.

Šventę pradėjo meninė mo-
kinių kompozicija ,,Kas tau, 
Lietuva?”, kurią gražiai pratę-
sė ,,Žemynos” choro atliekama 
daina ,,Lietuva brangi”. Lyrines 
žemyniečių dainas keitė žais-
mingi ,,Neries” pagrindinės mo-
kyklos mokinių liaudies šokiai, 
parengti mokytojos D. Barei-
kaitės, ir nuoširdžiai traukiamos 
smagios dainos. Dainininkams 
ir šokėjams pritarė meno moky-

klos lietuvių liaudies instrumen-
tų skyriaus mokytojas N. Mu-
rauskas (birbynė) ir kanklinin-
kės S. Venskevičiūtė ir A. Pe-
čiūraitė (,,Neries” pagrindinės 
mokyklos aštuntokės) bei jų va-
dovė E. Merkelienė. O ekrane 
mirgėjo mokinių ir mokytojos V. 
Vyčienės parengti ,,Vaizdo laiš-
kai” Lietuvai, kurie buvo bai-
giami žodžiais: ,,Su gimtadie-
niu, Lietuva”. Po švelniai nuvil-
nijusios penktų klasių mergai-
čių sutartinės (vadovė A. Griga-
ravičiūtė) į nuotaikingą liaudies 
dainos inscenizaciją visus daly-
vius pakvietė ,,Žemynos” choro 
vadovė V. Michelkevičienė.

Tą vakarą salėje žiūrovų ne-
buvo – mokiniai ir jų tėveliai, mo-
kytojai, svečiai buvo aktyvūs da-
lyviai - visi šoko ir dainavo. Liau-
dies dainų varžytuvėse, kurioms 
vadovavo mokytojos D. Turaus-
kienė ir D. Balandienė, audrin-
gai varžėsi šešios komandos, 
joms atiteko puikūs prizai - Ka-
ziuko mugės riestainiai.

Vakarą vainikavo Jona-
vos rajono savivaldybės admi-

nistracijos kultūros, švietimo ir 
sporto skyriaus vyriausiosios 
specialistės D. Deikienės svei-
kinimas, ,,Neries” pagrindinės 
mokyklos direktorės V. Guščiu-
vienės padėkos ir gėlės projek-
to rengėjams ir dalyviams (,,Že-
mynos” choro vadovei V. Mi-
chelkevičienei, koncertmeiste-
rei S. Reznikovienei, chormeis-
terei R. Benošienei, meno mo-
kyklos mokytojams E. Merke-
lienei ir N. Murauskui). Nuošir-
dūs padėkos žodžiai ir pava-
sario žiedai buvo skirti ,,Žemy-
nos” choro narei, vienai iš ren-
ginio iniciatorių, mokytojai L. Bi-
zokienei bei mokinių B. Cvilikai-
tės, V. Litvinovaitės, L. Leona-
vičiaus mamoms - ,,Žemynos” 
choristėms.

Vakaras baigėsi, o gera 
nuotaika dar ilgai neišblėso 
visų dalyvių širdyse. 

Vilija Adomėlienė
Jonavos „Neries“ 

pagrindinės mokyklos 
direktorės pavaduotoja 

ugdymui

Visi kartu mes – lietuva

sekundėmis aplenkė antrąją vie-
tą iškovojusį raseiniškį, klubo „Pi-
lėnai“ bėgiką - Mindaugą Virši-
lą (47:38). Trečias buvo vilnietis 
Ignas Bracevičius (47:59). 

Bendrojoje ME (1982-1995 
metų gimimo) grupėje pastaruoju 
metu bėgime Lietuvoje ėmė do-
minuoti sesutės iš Jonavos Mil-
da ir Monika Vilčinskaitės. Jo-
navoje varžėsi tik Milda (53:30). 
Vos puse minutės aplenkusi ša-
lies daugkartinę lengvosios atle-
tikos čempionę vilnietę Vaidą 
Žūsinaitę (54:03), ji tapo nuga-
lėtoja. Trečiąją vietą iškovojo Ka-
milė Vaidžiulytė (58:00) iš Šiaulių 
BK „Stadija“. 

V20 (1996 metų gimimo ir 
jaunesni) grupėje trečiąją vie-
tą užėmė kaišiadoriškis Eligijus 
Leikauskas (01.13:28), atsto-
vaujantis Jonavos bėgimo klubui 
„Maratonas“. 

Vyresniųjų gru-
pėse prizininkais 
tapo net keturi jo-
naviečiai. 1967-
1981 metų gimi-
mo grupėse (M32 
ir V35) vėl nepra-
lenkiami buvo di-
džiųjų miestų at-
stovai. Tarp mote-
rų nugalėjo vilnie-
tė Loreta Bliujie-
nė, antroje vieto-
je palikusi Kauno 
MBK atstovę, ge-
rai žinomą lengva-
atletę Sadą Bukš-
nienę (01.08:20) 
bei Jonavos bėgi-
mo klubo atstovę 
Laurą Dapkuvie-
nę (01.11:50). 

Vyrų grupėje 
vyko įtempta kova 
tarp pirmųjų dvie-
jų bėgikų, nugalė-
toją nulėmė tik trys 

sekundės. Pirmasis finišo liniją 
kirto Vilniaus „Na, pagauk“ klu-
bo sportininkas Petras Pranc-
kūnas (51:49), po jo - jonavietis 
Antanas Žukauskas (51:52) iš 
BK „Maratonas“. Trečiasis buvo 
Kauno BMK bėgikas Žydrūnas 
Alekna (53:46). 

M50 (1966 metų gimimo ir 
vyresnės) ir V50 (1957-1966 
metų gimimo) grupėse perga-
lingais rezultatais galėjo pa-
sigirti dar du Jonavos bėgi-
mo mėgėjai. Nenuilstanti bėgi-
mo entuziastė Vilija Damašic-
kienė (01.06:47) užtikrintai už-
kopė ant pirmojo apdovanoji-
mų pakylos laiptelio, nes be-
veik dešimčia minučių aplen-
kė antroje vietoje likusią Biru-
tę Striūkienę (01.16:25) iš Vil-
niaus BK „Inžinerija“. Trečioji 
buvo Šiaulių BK „Stadija“ bėgi-
mo entuziastė Nijolė Kriščiū-
nienė (01.26:00).

šventinė bėgikų sueiga vėl 
pakvietė paminėti Kovo 11-ąją

Atkelta iš 5 psl.
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

©„Jonavos garsas“
Visa medžiaga, pateikta „Jonavos garse“, – laikraščio nuosavybė.

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

Už reklamos, užsakomųjų straipsnių ir viešųjų ryšių tekstų turinį ir klaidas 
redakcija neatsako. Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

Reklama ir skelbimai
Tel.: 8-349 60015, 8-685 25658

info@joneda.lt

    

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

Vasarinės padangos jau prekyboje!
Variklio alyvos keitimas nemokamai*
*Perkant variklio alyvą ir filtrą pas mus.

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

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

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

Parduodame akmens  
anglį, lapuočių pjuvenų  
briketus, baltarusiškus  

durpių briketus. 
Atvežame.  

Tel. 8 674 24111

Akmens anglis,  
baltarusiški durpių  
briketai, lapuočių  

pjuvenų briketai. Atveža. 

Tel. 8-686 09222

VONIŲ
RESTAURAVIMAS
Inf. tel. 8 673 56679

www.VONIUNAUJINIMAS.LT

Skaldytos malkos
Tel. 8 685 35033 

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241

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

Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Kovo 21 d. 16:00 val. popietinė grupė
 Kovo 21 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 249 €  (teorija 40 ak.val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
 239 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)  
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: Kovo 21 d. 19:30 val.  vakarinė grupė
Kursų kaina: BE kat. 179 € (20 ak.val.teorija ir  praktinis vairavimas  10 ak.val.)
 C kat. 264 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 CE kat. 264 € (25 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 D kat. 274 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
Galimybė mokintis rusų kalba / Bозможно oбyчeнue на русском языке 
Į kursų kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, KET knygelė, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir ne-
ribotai spręsti KET prie kompiuterių! PAPILDOMAI  UŽ  VAŽIAVIMUS  INSTRUKTORIUI  MOKĖTI  NEREI-
KIA ! Grupės renkamos nuolat ! Teorijos užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę. LAUKIAME JŪSŲ !
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:                           
- PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;                                                 
- PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ  
KET REIKALAVIMĄ (-US). 
Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 69 € 
(5 mokymosi val.).
SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKY-
MO AIKŠTELĘ: Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 2 ak.val. – 5 €.
           Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į mūsų filialą. 
Išsamiau dėl mokymų 
teirautis:

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

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

SODO PRIEŽIŪROS DARBAI
• Medžių genėjimas
• Vejos aeravimas, skarifikavi-
mas (veltinio iššukavimas) bei kiti 
aplinkos priežiūros bei apželdini-
mo darbai.
Tel.: 8-641 33982, 8-682 62530

TRAKTORINIS 
KRAUTUVAS

ATLIEKAMI DARBAI:
• žemės kasimas
• paviršiaus planiravimo dar-
bai
• pamatų kasimas
• gręžimo darbai

Tel. 8- 685 33832

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

MALKOS
Tel. 8 635 54215

APDAILOS 
DARBAI

Tel. 8 674 27376

Advokato padėjėjas  
Vytautas Bartkus,

Kauno 1-oji advokatų  
kontora „Lignugaris,  

Liutkevičius ir partneriai“
Konsultuoja įvairiais  

teisės klausimais
Rengia dokumentus

Atstovauja teismuose
Klaipėdos g.2/J. Ralio g.11, 

Jonava
Tel. 8- 611 17957

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

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

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

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

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės


