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Abramavičienė

Atbudusi gamta ir vis la-
biau šviečianti saulė kvie-
čia į Prisikėlimo šventę – 
džiaugsmingiausią ir iškil-
mingiausią Kristaus trium-
fo šventę. Jėzus didingas, 
jis viešpatauja per amžius, 
jo šviesoje nėra šešėlių, jo 
artume atrandame save. Li-
turginiai raštai skelbia, kad 
užtenka dieviško žvilgsnio, 
jog žmogus pažadintų, ką 
turi savyje geriausio, nusi-
gręžtų nuo blogio. Visi žmo-
nės yra klumpantys, tad tiki 
žmogus ar netiki, jo širdis 
visada šaukiasi Dievo. Po-
piežius rašo: „Dievas yra di-
dis, nebijokime jo, visų pir-
ma ieškokime Dievo kara-
lystės, o visa kita mums bus 
pridėta. Ko jau ko, bet Die-
vo neapgausi, tad gyvenki-
me taip, kad nereikėtų tei-
sintis nors prieš jį“. Puikus 
pamokslas auštant Velykų 
rytui! Svarbiausia krikščio-
nių tikėjimo tiesa, kad nuga-
lėjęs nuodėmę ir mirtį Jėzus 
prisikėlė. Velykų žinia šviesi: 
tamsa, neviltis, kančia, mir-
tis neturi paskutinio žodžio, 
savo prisikėlimu Jėzus pa-
rengė žmonėms amžiną-
jį gyvenimą, patvirtino savo 
dieviškumą. Prisikėlimas – 
tai akinantis šviesos blyks-
nis, stebuklas, šviesos ir vil-
ties spindulys, ir tegul šis 
spindulys įsiskverbia į mūsų 
visų namus, tegul šv. Velykų 
rytas būna giedras, margu-
čiai gražiausi, pyragas skal-
sus. Artėjant Velykoms, baž-
nyčiose skaitoma Evangeli-
ja, o mes leiskimės į krikš-
čioniškojo pasaulio tvirtoves 
paklausyti dieviškųjų balsų.

TIKĖJIMO SUKURTI 
STEBUKLAI

Gyvenimas krikščiony-
bės eroje atskleidė įvykius, 
kurių nesistengiame nei pa-
jausti, nei mintimis aprėpti, 
nes jų mastai pranoksta vis-
ką, kas nutinka žmogaus gy-
venime. Nesuvokiami, bau-
ginantys nutikimai – tai die-
viškųjų būtybių pasirody-
mai ir apsireiškimai. Pasau-
lyje daug šventų vietų, va-
dinamų energetinėmis. Pa-
sak mokslo, energetiniai po-

Aušta Velykų 
rytas, skamba 
Velykų varpas
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JONAVOS VETERINARIJOS 
CENTRAS DOVANOJA

Balandžio mėnesio nuolaidas:
Kačių sterilizacijai, kastracijai  -15%

Burnos hiegienai ultragarsiniu skaleriu -15%
Nagų karpymas – NEMOKAMAI

Registruokitės telefonu: 8 600 34409
Mus rasite: Sodų g. 19, Jonava (buvęs Jonapolis)

www.vetpet.lt,   www.facebook.com/vetpetlt

 

  

   

 

 

 

 

 

 

 

  

ROLETAI 
TINKLELIAIŽALIUZĖS 

LANGAIDURYSVARTAI 
Naujiena – vidaus durys! 

Dirbame visoje Lietuvoje!!! 

8-633-99939 
www.fajetonas.lt - info@fajetonas.lt 

 

 
 

 
 

Advokato Lino Mažono 
iš Kauno

Teisinės paslaugos 
Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., 
Jonava.

Išspręsime  
Jūsų problemas  
Tel. 8 672 34241

UAB „Jonavos au-
tobusai“ šiemet šven-
čia 25 metų veiklos ju-
biliejų. Ta proga, popu-
liarindami viešąjį trans-
portą, organizuoja ak-
ciją, kurios metu du ke-
leiviai kiekvieną mėne-
sį turi teisę laimėti vie-
tinio (miesto ir prie-
miestinio) reguliaraus 
susisiekimo maršru-
to, aptarnaujamo UAB 
„Jo navos autobusai“, 
po vieną (miesto arba 
priemiestinį) mėnesinį 
bilietą. 

Akcija, prasidėjusi 
nuo balandžio 1-osios, 
vyks iki gruodžio 31 d. 
Kaip sakė UAB „Jonavos 
autobusai“ direktorius 
Otaras Urbanas, kie-
kvieną mėnesį bus gali-
ma laimėti vieną miesto 
mėnesinį autobuso bilie-
tą važiuoti visais miesto 
maršrutiniais autobusais 
kalendorinėmis dieno-
mis ir vieną mėnesinį bi-
lietą važiuoti vienu prie-
miestiniu maršrutu (prie-
miestinis maršrutas bus 
parenkamas pagal ak-
cijoje dalyvaujančio as-
mens prisegtuose vien-
kartiniuose bilietuose 
ar terminuotame biliete esan-
tį maršrutą). Iš viso bus galima 
laimėti 18 prizų.

Norėdami dalyvauti akcijo-
je ir tikėtis laimėjimo, akcijos 
dalyviai privalės kiekvieną ka-
lendorinį mėnesį surinkti po 10 
vienetų miesto maršrutų vien-
kartinių bilietų arba to paties 

priemiestinio maršruto bilietų 
arba po vieną mėnesinį (mies-
to ar priemiestinį) bilietą, pri-
klausomai, kokį prizą – miesto 
ar priemiestinį mėnesinį bilietą 
– kalendorinėmis dienomis ak-
cijos dalyvis pretenduos laimė-
ti, ir užpildyti anketą.

„Užpildytą dalyvio anketą 
su prie jos prisegtais atitinka-

mo mėnesio bilietais keleiviui 
reiks įmesti į Jonavos autobu-
sų stoties laukiamojoje salė-
je esančią akcijos dėžę iki kito 
mėnesio 4 d. imtinai. Nuo 5 
dienos 11 val. jau galima mes-
ti anketas su kito mėnesio bi-
lietais. Kiekvieno mėnesio ak-
cijoje dalyvauja tik tos anketos, 
prie kurių prisegti tik to mėne-

sio bilietai. Pavyzdžiui, 
jei laimėtojas nustato-
mas gegužės 5 d., tai 
akcijoje dalyvauja tik tos 
anketos, prie kurių pri-
segti bilietai, su kuriais 
važiuota tik balandžio 
mėnesį. Jei bus priseg-
ti bilietai, su kuriais va-
žiuota kitais mėnesiais, 
tokios anketos iš akcijos 
bus pašalintos“, – paaiš-
kino savivaldybės įmo-
nės „Jonavos autobusai“ 
vadovas O. Urbanas.

Akcijos laimėtoją pri-
pažins komisija, atsitik-
tinai iš kiekvienos akci-
jos dėžės ištraukdama 
po vieną dalyvio anketą, 
įvertindama jos teisingu-
mą ir tinkamai prisegtus 
bilietus. Akcijos laimin-
gieji bus skelbiami kie-
kvieno mėnesio 5 d. tin-
klapyje www.jonavosau-
tobusai.lt ir socialinio tin-
klo Facebook paskyroje 
„Jonavos Autobusai“.

Akcijos anketas ga-
lima rasti Jonavos au-
tobusų stoties laukia-
mojoje salėje prie ak-
cijos dėžių, pas auto-
busų vairuotojus arba 
atsispausdinti interne-
te www. jonavos auto-
busai.lt paspaudus re-

klaminę nuorodą „Važiuosi – 
laimėsi!“.

Pasak keleivių vežimo pas-
laugas teikiančios bendrovės 
„Jonavos autobusai“ direkto-
riaus O. Urbano, pagrindinis 
akcijos tikslas – padėka ir dė-
mesys ištikimiesiems kelei-
viams.             Užs. Nr.7

„Jonavos autobusai“ gimtadienio proga 
organizuoja loteriją

http://jonavos-it-paslaugos.eu
8 677 92281 

KOMPIUTERIAI
SERVISAS

PASLAUGOS
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Andrejus Štombergas
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos Jonavos skyriaus 
įkūrėjas, 
Jonavos r. savivaldybės 
tarybos narys

Balandžio 23-ąją – tiesio-
giniai mero rinkimai. Kai ku-
rie kaip dirbo, taip ir dirba ty-
liai, be pompastikos. Kiti – 
mero rinkimams jau ruošia-
si seniai, visas jėgas ir išmo-
nę metę parodomiesiems da-
lykams su šou elementais: pa-
stačius suolelį, pasodinus gė-
lytę pirmieji rajono asmenys 
sukviečia aibę žiniasklaidinin-
kų, mirga marga nuotraukos, 
vaizdai. O kuo labiau artėjant 
rinkimams – stengiamasi su-
kurti rinkėjams nematytą, ne-
girdėtą tiesiog stebukladario 
įvaizdį. 

Būtų juokinga, jeigu aš, 
vadovaujantis gana nemažai 
bendrovei, sukviesčiau žinias-
klaidą gimus veršeliui, nupir-
kus kokį žemės ūkio padargą, 
pulčiau karpyti juostelių pa-
stačius karvidę ar grūdų sau-
gyklą. Tas pats smulkesnė-
se ir stambesnėse įmonėse, 
bendrovėse. Ko gero, tokiais 
atvejais visi pirštais rodytų, iš-
juoktų, sakytų, kad gal protas 
pasimaišė.

To niekas nedaro, nors va-
dovai didina gamybą, ją orga-
nizuoja, kolektyvai, kaip ir sa-
vivaldybėje, į bendrą laimėji-
mą įneša savo indėlį.

Šie parodomieji šou mūsų 
rajone įgavo pagreitį be-
veik prieš septynerius metus. 
Anksčiau to nebuvo. Tik išskir-
tiniais atvejais buvo praneša-
ma žiniasklaidoje apie atlik-
tus darbus, būsimus planus. 
Darbas vyko savivaldybėje 
be triukšmo, ir buvo padaryta 
gana nemažai. 

Buvęs meras Bronislo-
vas Liutkus gana sėkmingai 
sprendė uždavinius tiek Jona-
vos rajone, tiek buvusioje aps-
krityje, ministerijose. Ką reiškė 
tuo metu „pramušti“ daugia-
bučių renovavimą už 85 proc. 
Europos Sąjungos lėšų. Buvo 
įgyvendinta apie šimtas ketu-
riasdešimt įvairių projektų: tai 
ir centrinės miesto dalies ga-
tvių rekonstravimas (Taikos 

g., Vilniaus g., Klaipėdos g., 
Kauno g. dalis, Sodų g.), Jo-
navos miesto centro atnauji-
nimas, Sąjūdžio ir Santarvės 
aikščių rekonstrukcija, šaliga-
tvių ir gerbūvio sutvarkymas; 
vaikų gyvenimo kokybės ge-
rinimas Jonavos vaikų globos 
namuose, Juškonių kultūros 
namų rekonstrukcija ir dešim-
tys kitų objektų, kurių čia visų 
ir neišvardinsi.

Darbas tuometinėje Ta-
ryboje vyko sklandžiai ir kar-
tu sunkiai, nes reikėjo derinti 
įvairių partijų programas ir in-
teresus.

Savivaldybei pavaldžių 
įmo nių bei organizacijų žmo-
nės ramiai dirbo be perdėto 
gyrimosi, fotografavimosi, TV 
šou ir kitų, kartais net žmonių 
mulkinimo elementų.

Mano nuomone, duok pi-
nigų, tai daugelis sąžininges-
nių, išmanančių žmonių ir Ei-
felio bokštą pastatytų...

Bronislovas Liutkus ne tik 
be šou ir didžiulių pagyrų dir-
bo, bet ir paliko aibę jau pra-
dėtų projektų, tai ir Neries pa-
krantės sutvarkymas, Upnin-
kų pagrindinės mokyklos re-
novacija, Joninių slėnio bei 
miesto futbolo stadiono per-
tvarka, ir t. t.

Jeigu būtų išrinktas meru 
Bronislovas Liutkus, esu įsiti-
kinęs, kad nuo pirmos dienos 
kibtų į darbą. Puikiai žino sa-
vivaldybės sprendžiamas pro-
blemas, todėl neliktų nuošaly-
je nei švietimo, kultūros, spor-
to (beje, Jonavos sporto are-
nos krikštatėvis ir yra buvęs 
meras Bronislovas Liutkus), 
nei sveikatos ir ekologijos pro-
blemos, o svarbiausia – jo pla-
nuose sutvarkyti teritorijas ir 
suformuoti sklypus investuo-
tojams. Tai darbas, kuris buvo 
pradėtas, bet šiose kadencijo-
se nepajudėjo. O juk investici-
jos ir tam palankios biurokrati-
nės procedūros sukuria darbo 
vietas žmonėms, norintiems 
gyventi savo šalyje, kartu išju-
dina paslaugų sferą, nekilno-
jamojo turto, sporto, kultūros, 
švietimo įstaigų poreikį. 

Tada kurtųsi jaunos šei-
mos, atsirastų vaikų, kurie ga-
lėtų pasisupti ant dabar tuš-
čių sūpynių, pasivažinėti dvi-
račiais šiuo metu beveik tuš-
čiais dviračių takais.

Lietuvos valstiečių ir žalių-
jų sąjungos Jonavos skyriaus 
ir savo, kaip ilgamečio Jona-
vos r. savivaldybės tarybos 
nario, vardu kviečiu balsuoti 
už realių darbų įgyvendinto-
ją Bronislovą Liutkų.

Nuoširdų darbą visada 
atskirsi nuo parodomojo

- Per savo kadenciją Jūsų 
kaip rajono mero iniciatyva 
buvo įvykdyta daug projek-
tų? Kiek ir kas tai per projek-
tai?

- Taip, kažkada esu sakęs, 
kad palikau gerą kraitį, kaip ir 
visi merai teikiau ataskaitas ir 
skaičiavau rezultatus, atliktus 
darbus. Per savo darbo metus 
pavyko pritraukti apie 100 mln. 
Lt investicijų į viešąjį sektorių, 
tada perkamoji galia buvo kita, 
todėl už tas lėšas buvo atlikta ti-
krai daug darbų. Projektų skai-
čių jau ir pamiršau, bet svar-
biausi atmintyje išliko. Tai van-
dentiekio ir nuotekų tinklų plė-
tra 4 kaimo seniūnijose ir Jona-
vos mieste, bene pirmasis ES 
lėšomis finansuotas projektas 
– Turžėnų-Zatyšių kelio rekons-
trukcija, vėliau pasipylė tven-
kinių valymas, švietimo įstaigų 
atnaujinimas (Užusalių, Lieta-
vos, Ruklos J. Stanislausko pa-
grindinės mokyklos, lopšeliai-
darželiai „Pušaitė", „Pakalnu-
tė", mokykla-darželis „Bitutė"), 
rekonstruotos Kauno ir Sodų 
gatvės, Sąjūdžio ir Santarvės 
aikštės, pradėtas daugiabučių 
atnaujinimo procesas, renovuo-
ti vaikų globos namai, tuometi-
nis senelių pensionatas, atnau-
jinti šilumos tinklai, pastatytas 
socialinis daugiabutis, buvo ir 
daug taip vadinamų „minkštųjų" 
projektų, skirtų dokumentams, 
planams, studijoms rengti.

- Baigdamas savo kaden-
ciją, palikote daug projek-
tų, dėl kurių finansavimo jau 
buvo kreiptasi arba jau buvo 
sutvarkyti finansavimo reika-
lai. Atėjusiai kitos kadencijos 
Tarybai ir merui beliko tik įgy-
vendinti. Buvo ir tokių atve-
jų, kai Jūsų įgyvendintų pro-
jektų buvo belikę tik juostelę 
perkirpti...

- Visada buvo svarbu pra-
dėti projektą, gauti pirminį fi-
nansavimą, paskui reikalai 
jau juda greičiau. Didžiausias 
mano pradėtas projektas buvo 
baigtas tik šįmet – Jonavos 
arenos statyba, jos pradžia 
buvo labai sudėtinga, finansa-
vimą gauti buvo tikrai sunku, 
kiti pradėti darbai tebesitęsia, 
pavyzdžiui, Jonavos ligoninės 
pastato atnaujinimas, Kultū-
ros centro pastato atnaujini-
mas. Kiti palikti projektai buvo 
mažesni: Klaipėdos, Vilniaus, 
Taikos gatvių rekonstrukcija, 
Upninkų pagrindinės mokyklos 
atnaujinimas, Joninių slėnio 
pertvarkymas, gal 20 daugia-
bučių modernizavimas, Neries 

pakrantės sutvarkymas su dvi-
račių takais, kaimų atnaujinimo 
projektai bene visose seniū-
nijose. Visus darbus išvardin-
ti būtų sunkoka. Kadangi daž-
niausiai projektai įgyvendinami 
per 2-3 metus, taigi, turbūt drą-
siai galiu teigti, kad 2012, 2013 
ir 2014 m. 80 proc. atliktų dar-
bų buvo pradėta dar man va-
dovaujant savivaldybei.

- Jei taptumėte meru, ko-
kie pirmieji žingsniai būtų pa-
lengvinant verslininkų da-
lią. Verslo klausimai ir rajo-
no valdžios sudaryta vers-
lui vystyti aplinka glaudžiai 
arba net tiesiogiai susijusi ir 
su emigracija. Kokių pokyčių 
reikėtų Jonavos rajonui, kad 
jis taptų patrauklus jauniems 
žmonėms gyventi ir dirbti?

 -Tikrai sutinku, kad tarp to, 
kaip sekasi mūsų verslui ir tarp 
emigracijos, yra tiesioginis ry-
šys. Todėl merui labai svar-
bu, kad savivaldybės teritorijo-
je esančiam verslui gerai sek-
tųsi, kad jis galėtų mokėti orius 
atlyginimus – tik tai sulaikys gy-
ventojus Jonavoje. Kita meda-
lio pusė, jei žmonės išvažiuos 
– nesikurs čia ir verslas, nau-
jas verslas ateina tik ten, kur 
yra darbo jėgos. Todėl savi-
valdos atstovams svarbu dirb-
ti taip, kad žmonės norėtų čia 
gyventi, išlaikyti darbo jėgą, o 
verslas turi būti sąžiningas ir 
mokėti darbą atitinkančius at-
lyginimus. Tikiu, kad ši siner-
gija sustabdys emigraciją. Ži-
nau, kad antrasis naujam vers-
lui svarbus dalykas yra galimy-
bė greitai įsikurti, todėl turi sa-
vivaldybė būti paruošusi kele-
tą sklypų potencialiems inves-
tuotojams. Taip elgiausi ir anks-
čiau, dirbdamas meru, tik gal si-
tuacija nebuvo labai dėkinga, o 

ekonominė krizė sustabdė pa-
ruoštų sklypų išvystymą. Vers-
lui remti savivaldybė turi smul-
kiojo ir vidutinio verslo rėmimo 
fondą, reikėtų naujai peržiūrė-
ti jo nuostatus, padiskutuoti su 
verslu, gal verta įvesti naujų pa-
ramos verslui formų, gal verta 
atgaivinti verslo inkubatoriaus 
idėją, kuri, berods, prieš metus 
buvo pristatyta Tarybai ir kaž-
kodėl užgeso. Verslui skiriama 
daug ES lėšų, bet Jonavoje gal-
būt trūksta aiškios informacijos 
apie tai. Vis pagalvoju, kad sa-
vivaldybės administracijoje rei-
kėtų turėti žmogų, atsakingą už 
privačias investicijas. Gerai ap-
mokamos darbo vietos turėtų 
sulaikyti Jonavoje ir vyresnius, 
ir jaunimą: bendroji infrastruktū-
ra yra gera, gyvenamoji aplinka 
nuolat tobulinama, su mokyklo-
mis, darželiais problemų neturi-
me, socialinių paslaugų spek-
tras platus, kultūrinis, sporti-
nis gyvenimas turiningas, vie-
šosios paslaugos tobulinamos 
– todėl Jonava tikrai gali būti 
patrauklia vieta gyventi ir dirb-
ti. Aš tikiu jonaviečiais ir Jona-
vos ateitimi. 

- Kokie jūsų prioritetiniai 
darbai būtų tapus meru? Ko-
kius darbus ar projektus no-
rėtumėte įgyvendinti Jona-
vos mieste ir seniūnijose?

Esu minėjęs, kad pirma-
sis mano darbas būtų pabaig-
ti tvarkyti Chemikų gatvę, ma-
lonu girdėti, kad procesas jau 
pajudėjo. Kitus darbus grupuo-
čiau pagal sektorius. Nors lai-
kotarpis trumpas (tik 2 metai), 
siekčiau, kad dėmesio sulauk-
tų visos savivaldos kompeten-
cijos sritys: švietimo, kultūros ir 
sporto srityje – atnaujinti švie-

B. Liutkus: „Tikiu jonaviečiais ir 
Jonavos ateitimi“

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos
kandidatas į rajono merus
BRONISLOVAS LIUTKUS

17 metų yra Jonavos krašto žmonių išrenkamas rajono savival-
dybės tarybos nariu, net 3 kadencijas arba 9 metus (nuo 2002 iki 
2011) iš jų B. Liutkui buvo patikėtos mero pareigos. 

B. Liutkus: „Savo kaip rajono vadovo svariausiu darbo rezul-
tatu ir pagrindiniu veiklos įrodymu laikau tinkamos strategijos 
parengimą Europos Sąjungos fondų lėšoms gauti, kurios pa-
naudotos gatvėms, mokykloms, aikštėms, daugiabučiams bei 
kitoms aktualioms rajono gerovės problemoms spręsti. 

Man visada svarbiausia buvo ir yra žmogus. Žmogus, ku-
ris po atitinkamai valdžios priimtų sprendimų, gali gyventi šil-
čiau, gražiau, patogiau. Tikiu, kad turiu pakankamai gyveni-
miškos ir profesinės patirties būti meru ir atsakingai dirbti Jo-
navai ir Jums“. 

2010-ųjų rugsėjo 4-ąją Jonavos r. meras B.Liutkus duoda startą Jonavos arenos sta-
tybos pradžiai – kaip tą liudijantį ženklą įleidžia kapsulę su laišku ateities kartoms.

Bronis Ropė
Europos Parlamento narys, 
Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos valdybos 
pirmininkas

Bronislovas – mano ko-
lega, todėl pažįstu jį labai 

gerai: tai atkaklus, ypatin-
gai darbštus žmogus, ku-
riuo galima visapusiškai pa-
sikliauti. Jis turi puikių idė-
jų, gerai žino Jonavos rajo-
no savivaldybę, suvokia jos 
veiklos specifiką, pažįsta, o 
svarbiausia supranta, čia gy-
venančius žmones ir jų no-
rus, todėl vos išrinktas, jau 
būtų pasirengęs nerti į lau-
kiančius darbus stačia gal-
va. Kviečiu jonaviečius iš-
reikšti savo pasitikėjimą Bro-
nislovu, balsuojant mero rin-
kimuose balandžio 23 d.

KVIEČIU BALSUOTI UŽ BRONISLOVĄ LIUTKŲ!
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ris geranoriškai man padeda vi-
sais klausimais. Nuoširdžiai ma-
nau, kad svarbiausias darbas – 
tai pradėtų darbų tęsimas, nesi-
mėtymas.

- Rinkiminėje programo-
je nemažai dėmesio skiria-
te infrastruktūrai, sveikatos ir 
socialinės apsaugos sričiai, 
švietimui. Įvardinkite, kokius 
svarbiausius darbus ketinate 
atlikti šiose srityse?

- Mes įsipareigojame at-
likti išties nemažai darbų, 
ir visi jie yra svarbūs. Šiais 
metais pradedame renovuo-
ti net tris darželius: „Dobilą“, 
„Žilvitį“ ir „Pakalnutę“. Atsi-
žvelgdami į esamą mokyklų 
sporto salių būklę, atnaujin-
sime ir jas. Tęsiame Jona-
vos kultūros centro didžio-
sios salės renovaciją ir la-
bai tikimės, kad jau šių metų 
pabaigoje galėsime kultūros 
renginius stebėti jaukiai ir 
patogiai. Prieš kelias dienas 
pasirašyta sutartis dėl mies-
to gatvių apšvietimo moder-
nizavimo darbų. Jau kitais 
metais galėsime džiaugtis 
rezultatais. Taip ne tik sutau-
pysime gatvių apšvietimui 
skiriamas lėšas, bet ir padi-
dinsime miesto gyventojų ir 
eismo dalyvių saugumą. To-
liau tęsime vieną pagrindinių inf-
rastruktūrinių įsipareigojimų rin-
kėjams – tai miesto daugiabučių 
automobilių stovėjimo aikštelių 
atnaujinimo darbus.

Per ateinančius dvejus me-
tus planuojame sutvarkyti ne 
mažiau kaip 30 aikštelių. Apie 
Chemikų gatvės renovaciją 
daug nekalbėsiu, nes visi ma-
tome, kad darbai vyksta. Kaip ir 
kiekvienais metais plėsime van-
dentiekio ir nuotekų tinklus kai-
miškose teritorijose ir mieste. 
Ir toliau gerindami miesto ir ra-
jono vaizdą bei pritaikydami jį 
mūsų jauniausiems gyvento-

jams, įrengsime naujas žaidimų 
aikšteles. Jonava garsėja savo 
puikiais dviračių takais. Nors jų 
įrengimas yra brangus, tačiau jų 
plėtros neapleisime. Ypač kon-
centruosimės į tas vietas, kur 
trūksta dviračių takų sujungi-
mo, pavyzdžiui, nuo Panerių link 
Laukagalių gatvės. Nepamirštas 
lieka ir pėsčiųjų tiltas nuo Jona-
vos sporto arenos per Žeimių 
gatvę, rimtai imsimės ir miesto 
baseino projektavimo darbų. 

Planuodami, ką ir kur pasta-
tyti, nepamirštame kultūros, jau-
nimo, socialinių, sveikatos klau-
simų. Prisidėsime prie Jonavos 
ligoninės vaikų ligų skyriaus re-
novacijos. Nesiruošiame ma-
žinti finansavimo sportui, jauni-
mo iniciatyvoms, nevyriausybi-
nėms organizacijoms, bendruo-
menėms ir kultūrai, netgi gyvū-
nų globai. Šiais metais skyrė-
me lėšas gyvūnų globos klau-
simams spręsti iš esmės, pasi-
rašėme sutartį su VšĮ „Penkta 
koja“, kurie, mūsų remiami, rajo-
no mastu vykdys gyvūnų globos 
programą. Šiais metais įrengsi-

me gyvūnų dresavimo aikštelę, 
taip pat numatysime vietą ir pro-
jektuosime gyvūnėlių kapines. 

Atsižvelgdami į visuome-
nės nuotaikas ir tendencijas vai-
kų globos srityje, jau dabar nu-
matėme papildomą finansavimą 
laikiniesiems globėjams, skiria-
me išteklius jiems paruošti, įren-
giame būstus šeimynoms. Dir-
bame ir su kitomis opiomis pro-
blemomis: per šiuos metus turi-
me parengti ir rajono savižudy-

bių prevencijos programą 
bei jai vykdyti numatyti fi-
nansinius ir žmogiškuosius 
išteklius. 

- Jūsų rinkiminis šūkis 
– „Konkretūs įsipareigoji-
mai – realūs rezultatai". Ar 
tai reiškia, kad neketinate 
žadėti populistinių, žmo-
nių ausiai maloniai skam-
bančių, bet rajonui menkai 
reikalingų arba neaktualių 
dalykų?

- Per tuos kelerius me-
tus politikos arenoje supra-
tau, kad visada turi pasirinki-
mo laisvę. Viena vertus, gali 
kalbėti pažadais, nuolat šyp-
sotis ir stengtis įtikti visiems, 
antra – kalbėti tik tai, už ką 
gali atsakyti. Visur yra poli-
tikų, kurie yra puikiai įvaldę 
populizmo „meną“ ir moka 

žaisti žmonių jausmais. Nebu-
vau, nesu ir toks politikas nebū-
siu. Suprasdamas, kad nega-
liu visiems vienodai patikti, visų 
būti vienodai mėgiamas, aš kal-
bu tik tai, už ką galiu atsakyti, 
kalbu apie tai, ką iš tikrųjų galiu 
įgyvendinti. 

Tačiau labiausiai liūdina kole-
gų iš opozicinių jėgų nenoras pa-
sakius „A“, pasakyti ir „B“. Pavyz-
džiui, žadėdami baseinus, jauni-
mo centrus, jie tuo pačiu metu 
žada mažinti biurokratiją, nors 
puikiai supranta, kad ir basei-
nuose, ir jaunimo centruose tu-
rės dirbti papildomi darbuotojai, 

išlaikomi biudžeto lėšomis. Ža-
dėdami kompensacijas už ke-
liones į darbą mokytojams, me-
dikams, socialiniams darbuoto-
jams jie nutyli, kad tai bus daro-
ma kitų mokesčių mokėtojų sąs-
kaita, nustumiant į šoną kitų pro-
fesijų atstovus. Žadėdami asfal-
tuoti sodininkų bendrijų kelius, jie 
nenori įvardinti didžiulės finansi-
nės naštos, teksiančios biudže-
tui, ir to fakto, kad neturėsime 
lėšų miesto kelių priežiūrai, mo-
kyklų ir darželių finansavimui. 
Žadėdami privatizuoti savivaldy-
bės valdomas paslaugų, viešo-
jo transporto, šilumos įmones, jie 
nesiteikia pranešti, kad ne viena 
dešimtis šiuo metu tenai dirban-
čių žmonių TIKRAI neteks dar-
bo, ir aš nekalbu tik apie vado-
vus. Liūdina toks iškreiptos „tie-
sios“ sakymas, jos pakreipimas 
sau tinkama linkme. Manau, 
kad, galvojant apie naujas parei-
gybes, apie naujus objektus, at-
lyginimų didinimą, VISADA rei-
kia galvoti apie ilgalaikį jų povei-
kį biudžetui, apie didėsiančią iš-
laidų naštą. 

- Apie ką svajojate?
- Didžiausia mano svajonė 

susijusi su gimtuoju miestu. No-
riu, kad mano ir mūsų visų pa-
stangomis miestas toliau gražė-
tų, kad turėtume ne tik laisva-
laikio, bet ir kultūrines erdves, 
kad bet kuris miesto, rajono gy-
ventojas ar svečias čia rastų 
sau malonų užsiėmimą. Svajo-
ju apie tai, kad, matydami tiek 
daug galimybių, jaunieji miesto 
gyventojai galvotų, jog Jonava – 
jų svajonių miestas. Jei nors da-
lis galvojančių apie vidinę ar iš-
orinę emigraciją persigalvotų ir 
liktų čia – būtų didžiulis pasieki-
mas, kuriuo aš didžiuočiaus.
Kalbėjosi Gertrūda BUČIŪTĖ

Politinė reklama. Nr.2. Bus apmo-
kėta iš kandidato Eugenijaus Sabučio 

specialiosios rinkimų sąskaitos.

Eugenijus Sabutis: „Balsuokite už realius darbus“
- Dvejus metus buvote 

mero M. Sinkevičiaus pava-
duotoju, o dabar – jau treč-
dalis metų, kai darbuojatės 
jo vietoje. Panašu, kad jokie 
suplanuoti darbai nesusto-
jo, priešingai – susidaro įspū-
dis, kad rajono Tarybos dar-
bas vyksta sklandžiai, politi-
niai sprendimai priimami vie-
ningai. Kaip Jums pavyksta 
viską aprėpti? Ypač turint gal-
voje tai, kad pats vadovauja-
te neturėdamas pavaduotojo?

- Darbas buvusio mero Min-
daugo Sinkevičiaus pavaduo-
tojo pozicijoje man asmeniškai 
buvo neįkainojamas, nes gavau 
ne vieną vertingą pamoką. Nuo 
pat pirmos dienos Mindaugas 
savo pavyzdžiu rodė, kad reikia 
vykdyti duotus įsipareigojimus, 
visi rytiniai pasitarimai buvo skir-
ti ne kavai gerti ir tuštiems ple-
palams, o esamiems ir vykdo-
miems darbams aptarti bei atei-
ties projektams planuoti. Nuose-
klaus darbų planavimo ir vykdy-
mo principo laikausi ir aš. Tai – 
labai svarbu, siekiant stabilaus 
rajono vystymosi.

Negaliu girtis, kad pavyks-
ta aprėpti tikrai viską – juk tam 
nebūtų pajėgus nei vienas žmo-
gus. Meras paprastai gauna 
koncentruotą informaciją, reika-
lingą sprendimų priėmimui, ta-
čiau stengiuosi gilintis ir į smul-
kmenas. Man svarbu rasti laiko 
lankytis įvairiose įstaigose, or-
ganizacijose, mokyklose, dar-
želiuose ir pan. Tęsiu buvusio 
mero tradicines miesto apžiūras, 
kurių metu su atsakingais speci-
alistais galima spręsti problemi-
nes aplinkos situacijas. Pava-
duotojo tikrai trūksta, nes kartais 
fiziškai reikėtų būti keliose vie-
tose, todėl tenka atsisakyti kai 
kurių planuotų vizitų ar susitiki-
mų. Svarbiausia, kad jaučiu ge-
ranorišką rajono politikų požiūrį 
ir supratimą, kad mūsų valdan-
čiosios koalicijos įsipareigojimai 
rinkėjams yra svarbūs visiems, 
todėl mus dažniausiai palaiko ir 
opozicijos atstovai. Manau, kad 
nemaža dalimi tai lemia ir mano 
asmeninės savybės, nes priim-
damas sprendimus visada klau-
sausi įvairių nuomonių, sten-
giuosi aiškintis, kodėl jos yra 
skirtingos, kokie yra galimi kom-
promisai. Na, o mažiausiai laiko 
lieka asmeniniam gyvenimui, ta-
čiau mano šeima su tuo susitai-
kė jau senokai.

- Kokie buvo svarbiausi 
pastarųjų mėnesių darbai? 

- Svarbiausias pastarųjų mė-
nesių darbas – 2017 metų rajo-
no biudžeto patvirtinimas. Biu-
džetas – tai veiklos gairės rajo-
no politikams ir administracijai. 
Labai džiaugiuosi, kad rajono 
Tarybos nariai atsakingai pažiū-
rėjo į šių metų biudžeto priėmi-
mą, ir, nepaisydami vykstančios 
rinkimų kovos, vieningai balsa-
vo už mūsų komandos paruoš-
tą projektą. O biudžete juk ir ma-
tosi tai, ką mes jau pradėjome, 
bei tie darbai, kuriuos įsipareigo-
jome atlikti. 

Akivaizdu, kad, būdamas 
mero pavaduotoju, turėjau ku-
ruojamas sritis, į kurias gilinau-
si labiau, dar teko perimti ir mero 
administruojamus klausimus, to-
dėl turėjau tik trumpą laiko tar-
pą perimti, susisteminti ir toliau 
vykdyti jau visus darbus. Labai 
džiaugiuosi visu savivaldybės 
administracijos kolektyvu, ku-

Brangūs jonaviečiai,
rajono meras – tai politikas, 

kurio veiklos rezultatai priklau-
so nuo stiprios komandos ir ryž-
tingų bendraminčių. Nors 2015 
metais pirmą kartą nepriklauso-
mos Lietuvos istorijoje rajonų ir 
miestų vadovus rinkome tiesio-
giai, tačiau kai kur tokia rinki-
mų sistema atskleidė, kad gy-
ventojai savo balsus patikėjo 
merams, atstovaujantiems ki-
tokioms politinėms pažiūroms 
nei savivaldybių Tarybų daugu-
mos. Tokia situacija lėmė, kad 
meras ir Taryba nedirbo ir iki 

šiol nedirba savo darbo, nega-
li vykdyti tiesioginės veiklos, už-
siima politinėmis rietenomis bei 
santykių aiškinimusi. 

Jonavos rajono rinkėjai ne-
nuėjo tokiu keliu. 2015 metais 
Jūs pasitikėjote ne tik manimi, 
bet ir mano komanda, suteikė-
te įgaliojimus dirbti vieningai ir 
darniai. 

Jokia kita politinė jėga Jo-
navos rajono savivaldybės ta-
ryboje neturi tokio didelio pasi-
tikėjimo kaip socialdemokratai, 
todėl toliau vesti rajoną į priekį 

reikalingas būtent socialdemo-
kratų komandos narys – Euge-
nijus Sabutis.

Eugenijus – tas žmogus, į 
kurio rankas galiu ramiai ati-
duoti rajono vairą. Beveik dve-
jus metus dirbome kaip tvirta 
komanda, niekuomet nebuvo 
kilę abejonių dėl jo sprendimų, 
visuomet vertinau jo nuomo-
nę, mintis ir idėjas. Žinau, kad 
šis žmogus yra be galo darbš-
tus, pasiryžęs iššūkiams ir jam 
nebaisios kliūtys, kurių rajono 
valdyme tikrai pasitaiko. Jis jau 

įgavęs tokios patirties, todėl ši 
sritis jam nebus naujiena, o tai 
– didelis privalumas. Man, kaip 
jonaviečiui ir ilgamečiam mies-
to vadovui, ne tas pats, kas to-
liau rūpinsis rajonu ir tęs pradė-
tus darbus. Tai turi būti patiki-
mas, tvirto charakterio, atsakin-
gas žmogus. Eugenijus – bū-
tent toks. 

Kviečiu balandžio 23 dieną 
pasirinkti teisingai!

Mindaugas SINKEVIČIUS,
buvęs rajono meras, 

LR ūkio ministras
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jūčiai šventose vietose pri-
klauso nuo vietos stiprumo 
ir žmogaus energetinio lau-
ko, todėl apima nepaprasti 
jausmai: kartais džiaugsmas 
ir euforija, kartais liūdesys ir 
kančia, kartais žmonės pra-
virksta. Mokslininkai ir dvasi-
ninkai vieningi: energijos at-
sispindi visų tautų kultūrose, 
filosofijose, religijose. Viso 
pasaulio krikščionims neduo-
da ramybės paslaptingi die-
viškieji balsai, dieviškųjų bū-
tybių pasirodymai, Švč. Mer-
gelės Marijos vizijos. Krikš-
čionybė byloja, kad dieviškoji 
mergelė tarp žmonių apsilan-
kė daugybę kartų daugybė-
je vietų. Tokie apsireiškimai 
būtinai patikrinami, pasitvir-
tinus, Bažnyčios hierarchai 
tas vietas palaimina ir pa-
skelbia šventomis. Šv. vietos 
– tai stebuklų pasaulis, į kurį 
traukia, vilioja viso pasaulio 
žmones. Jose autentiška, iš-
kalbinga, subtili aplinka; jose 
unikalūs potyriai ir stiprus šir-
dies plakimas, jose maldoje 
susitinki su Dievu; jose praei-
tis vejasi dabartį. 

VIENA ŠVENČIAUSIŲ 
VIETŲ PASAULYJE –  

LURDAS PRANCŪZIJOJE
Katalikų bažnyčia yra pri-

pažinusi ir patvirtinusi de-
šimtis stebuklų, įvykusių Lur-
de nuo 1858 m. Kaip teigia-
ma istorijos šaltiniuose, 1858 
m. tarp vasario 11 d. ir liepos 
18 d. nusilpusi nuo labai sun-
kios ligos mergina Bernade-
ta Subiru matė 18 ryškių vizi-
jų. Ji netoli Lurdo, Masabelės 
grotoje, rinko akmenis, kai jai 
pasirodė Švč. Mergelė Mari-
ja. Ji buvo graži, baltais dra-
bužiais su mėlyna juosta ir 
auksinėmis rožėmis. Ji ragi-
no Bernadetą karštai melstis 
ir primygtinai liepė gerti van-
denį iš grotos uoloje esan-
čio šaltinio. Silpna keturioli-
kmetė meldėsi ir gėrė šaltinio 
vandenį, greitai visiškai pa-
sveiko ir buvo išsiųsta į Ne-
verso vienuolyną, o Bažny-
čia patvirtino šį stebuklą ir šią 
vietą paskelbė šventa. Nuo 
tada aplink šventą, stebu-
klingą, gydomąjį šaltinį ėmė 
kurtis religinis miestas: pa-
statyta didinga bazilika, ša-
lia jos įsteigtas katalikiškas 
medicinos centras, stebuklin-
giems išgijimams tirti, kadan-
gi daugybė žmonių tiki ir tvir-
tina pagiję nuo šaltinio van-
dens. Būtent dėl stebuklinių 
išgijimų geriant šaltinio van-
denį Lurdui buvo lemta tap-
ti šventa vieta, į kurią kas-
met suplūsta apie 5 milijo-
nus žmonių iš viso pasaulio. 
Šiandien Lurdas – didžiau-
sias išgijimo krikščioniškuo-
ju tikėjimu centras Europoje! 
Veikia Lurdo muziejus, gali-
ma apžiūrėti Bernadetos šei-
mos namus, kuriuose pasa-
kojama apie Bernadetos gy-
venimą, šventus regėjimus, 
krikščionišką veiklą Neverso 
vienuolyne, apie jos paskel-
bimą šventąja. Šv. Bernade-
ta (1844–1879) kanonizuota 
1933 m. Ji rodė kenčiančiojo 
tikinčiojo šventumą, perdavė 

tai, ką aplinkiniai, pasaulie-
tinė ir bažnytinė valdžia pri-
ėmė kaip autentišką dalyką. 
Tai Lurdo stebuklas! 

Keliaujant po žavingąją 
Prancūziją, važinėjant vaiz-
dingais keliais, gėrintis kva-
pą gniaužiančia apylinkių pa-
norama, pasukus link Atlan-
to vandenyno, visada rasi 
ir sustosi vienoje garsiau-
sių piligrimystės vietų Euro-
poje, religinės tolerancijos 
uoste Lurde. Be turistų, pi-
ligrimų, maldininkų, čia pa-
matysi labai daug neįgaliųjų 
su vežimėliais, ligonių, glo-
bojamų artimųjų, mažų vai-
kų su tėvais, seneliais. Žva-
kėmis nešini žmonės plūs-
ta link grotos, šaltinio, bazi-
likos. Didžiuliame bažnyčios 
šventoriuje erdvu, čia tūks-
tančiai dalyvauja procesijo-
se, čia aukojamos šv. Mišios. 
Šioje tikėjimo tvirtovėje tenka 
irtis žmonių jūroje, stovėti di-
džiulėse eilėse kol galų gale 
pateksi prie šventojo šaltinio. 
Įkeli koją į Apsireiškimų gro-
tą, įsibrauni į didingąją Nekal-
to Prasidėjimo baziliką! Bazi-
likoje, tarp grakščių arkų, jau-
kiai plevenant žvakių liepsne-
lėms, klausant vargonų mu-
zikos, esi akis į akį su Švč. 
Mergele Marija, kuri, šven-
tai tikima, yra meilės ir vilties 
šaltinis, įkvėpimo versmė, 
kelrodė žvaigždė, mistinių re-
gėjimų šaltinis, nesiliaujančių 
maldų adresatas.

Pasaulyje vykstant tero-
rizmo išpuoliams, šventose 
vietose, kur gausybė žmo-
nių iš viso pasaulio, sustiprin-
tas saugumas. Nors nema-
lonu, daug policijos, kariuo-
menės, ratus suka sraigtas-
parniai, vaikšto kinologai su 
šunimis. Kiekvieną įeinan-
tį į Lurdo šventovę patikrina 
metalo detektoriais, patikrina 
rankines, krepšius, net doku-
mentus. 

LIETUVOS ŠVENTIEJI 
LURDAI

Po Švč. Mergelės Marijos 
apsireiškimų Lurde 1858 m. 
pasaulyje paplito Lurdo gro-
tos imitacijos. Pirmoji dirbtinė 
Lurdo grota Lietuvoje įkurta 
1900 m. Palangoje, Birutės 
kalno šlaite. Jos iniciatorius 
grafas Feliksas Tiškevičius. 
Plungės grota pastatyta 1908 
m., Kartenos – 1922 m., Kre-
tingos – 1933 m... Lurdo gro-
tos imitacijas Lietuvoje kūrė 
ir pasauliečiai, ir dvasininkai. 
2014 m. Lietuvoje buvo 33 
Lurdo grotos imitacijos. 

Tikima, kad Lietuvoje įvy-
ko apie 30 Švč. Mergelės 
Marijos apsireiškimų, oficia-
liai katalikų bažnyčia pripa-
žįsta vienintelį, įvykusį Šilu-
voje 1608 m. Apsireiškimo 
garbei 1786 m. Šiluvoje pa-
statyta Švč. Mergelės Mari-
jos Gimimo bazilika, 1924 m. 
pastatyta Apsireiškimo koply-
čia, 1993 m. prie Marijos pa-
veikslo meldėsi popiežius Jo-
nas Paulius II. Tas paveiks-
las stebuklingas, garsus – 
Švč. Mergelės Marijos su kū-
dikiu paveikslas karūnuotas 
1786 m. Daugiausia piligrimų 
ir maldininkų Šiluva sutraukia 
per Šilinių atlaidus.

Atkelta iš 1 psl.

Aušta Velykų rytas,  
skamba Velykų varpas

Giedrė Gorienė
„Karštas komentaras“

„Japonija man – ta šalis, į ku-
rią antrą kartą jau nenorėčiau 
važiuoti. Vieną kartą pamatyti – 
taip, tačiau grįžti ten netraukia“, 
– tokius įspūdžius redakcijai iš-
sakė Japonijoje atostogas pralei-
dusi vilnietė Lina Narbutienė. 

Greičiausiai toks jausmas – 
dėl kultūrinių skirtumų ir dėl, kaip 
Lina pavadino, „robotizmo“. „Jie 
vis lankstosi ir lankstosi, net pa-
galvojau, kaip jie nepavargsta?“ 
– sakė Lina. 

Savaitę Japonijos sostinėje 
Tokijuje praleidusi vilnietė sten-
gėsi per tą laiką kiek įmanoma 
daugiau sužinoti apie šią šalį, jų 
papročius, kultūrą. Labiausiai nu-
stebino šeimos kultūra: moteris 
rūpinasi vaikais, šeima, o vyras 
po darbo paprastai eina į kavines 
– gurkšnoja su draugais sakę (22 
proc. japonų tradicinis alkoholinis 
gėrimas), bendrauja. Tik sekma-
dienis yra šeimų diena. „Nepa-
tiko, kad vyrai bendrauja su vy-
rais, o moterys laukia namie. Gal 
dėl to ten taip neskubama tuok-
tis?“ – svarstė Lina.

Tiesa, japonai ypač atsakin-
gai žiūri į tėvystę – šeima įprastai 
augina vieną vaiką, nes du vai-
kai – tai jau prabanga. Du ar dau-
giau vaikų gali auginti tik pasitu-
rintys. 

Turbūt labiausiai Liną Tokijuje 
nustebino butų dydžiai – įprastas 
butas yra 12 kv. metrų. „Ne vie-
nas kambarys, o butas. Tokiuose 
butuose daugiausia gyvena vie-
niši japonai bei studentai. O tie, 
kurie turi šeimas, įprastai kraus-
tosi už Tokijo“, – pasakojo Lina. 

Tokiuose mažuose butuose 
retai kada pamatysi ir lovą – mie-
gama ant žemės, pasitiesus čiu-
žinuką. 

Tokijuje turėti automobilį – 
prabanga, todėl automobilius turi 
tik apie 40 proc. Japonijos sos-
tinės gyventojų. Likę važinėja vi-
suomeniniu transportu, kuris yra 
labai gerai išvystytas. 

Japonų mentalitetas visiškai 
kitoks nei lietuvių. Pvz., Tokijuje 
neišvysite džipų, kurių Vilniuje – 
apstu. 

„Kai paklausiau, o kur džipai, 
manęs paklausė: „O kam?“ Sa-
kau, na kad pasirodytumėte. „O 
kam?“ Ten tokių dalykų nesu-
pranta. O džipais važinėja tik kai-
mo vietovėse“, – pasakojo Lina. 

Ji atkreipė dėmesį, kad japo-
nai ir automobilius vairuoja tvar-
kingai, neviršydami leistino grei-
čio. „Kai paklausiau, kodėl jie 
nevažiuoja greičiau, vėl atsakė 
klausimu: „O kam?“ Sakau, na, 
kad greičiau nuvažiuotumėte. 
„O kam?“, vėl nesuprato japonai 
mano klausimo“, – apie mentali-
tetų skirtumus pasakojo vilnietė.

Užtat tas japoniškas mentali-
tetas turi tam tikrų privalumų: per 
tą laiką, kol buvo Japonijoje, Lina 
nepamatė nei vienos avarijos, 
nei vieno sugedusio ar kur nors 
šalikelėje „mirksinčio“ automobi-
lio. Net kad kas nors keistų pa-
dangą nematė. 

Tačiau matė kitą įdomybę: 
mankštas darančius statybinin-
kus, gaisrininkus. Ten sportas, 
mankštos – jų kasdienio gyveni-
mo dalis. 

Tas tvarkingumas, anot Li-

nos, Japonijoje tvyro visur: net 
didžiausia pasaulyje vadinamo-
je perėjoje (per dieną praeina 3 
mln. žmonių) nepamatysi jokių 
spūsčių, jokio stumdymosi, žmo-
nės juda tvarkingai kaire ir deši-
ne pusėmis. Nepamatysi nė vie-
no „besiiriančio“ prieš srovę ir „iš-
ardančio“ tvarkingą eilutę. 

Analogiška situacija ir auto-
busų ar traukinių stotelėse. Jei 
pas mus žmonės stotelėse stovi 
būriais ir į visuomeninį transpor-
tą stengiasi įsigrūsti „kas pirmes-
nis“, tai Tokijuje visi žmonės sto-
telėje sustoję ne būriu, o eilute. Ir 
į visuomeninį transportą lipa tvar-
kingai eilute. Lygiai taip pat – ei-
lute – žmonės eina į liftą bei iš-
eina iš jo. Populiariausias visuo-
meninis transportas – elektriniai 
traukiniai. 

Senesnės kartos ir dabarti-
nės kartos japonų sudėjimas ski-
riasi. Senesnės kartos žmonės 
yra liekni, nes visiškai nevalgo 
mėsos, o valgo tik žuvį ir ryžius. 
Tuo tarpu dabartinė japonų karta 
į savo valgymo racioną jau įtrau-
kusi mėsą, todėl galima pamaty-
ti ir kur kas apkūnesnių japonų. 

Turinti inžinierės specialybę 
Lina Narbutienė Tokijuje domėjo-
si ir spūstimis, ir masių valdymu, 
ir visuomeninio transporto siste-
ma, ir šiukšlių deginimo gamy-
klomis. 

„Dar prieš važiuodama į Ja-
poniją, buvau girdėjusi apie tai, 
kad Tokijas – vienintelis mies-
tas pasaulyje, neturintis proble-
mų dėl šiukšlių: kad visas šiukš-
les sudegina. Todėl buvo įdomu 
tą sistemą pamatyti savo akimis. 
Iš tiesų, ten pristatyta šiukšlių de-
ginimo gamyklų, kuriose visos 
šiukšlės ir sudeginamos. Tai la-
bai švarus miestas. Vis ieškojau 
akimis nors vienos numestos ci-
garetės nuorūkos, tačiau niekur 
nepamačiau“, – pasakojo Lina. 

Beje, gatvėse niekur nepa-
matysi ir rūkančio asmens – ten 
viešai nerūkoma. Rūkymui yra 
skirtos specialios vietos. 

Ypač Linai patiko mokėjimas 
sureguliuoti spūstis ir išvysty-
ta visuomeninio transporto sis-
tema. „Japonai greitkelius, kad 
būtų kuo mažiau spūsčių, pada-
rę net virš upės. Tad, jeigu Vil-
nius būtų Japonijoje, virš Neries 
būtų padarytas greitkelis, kaip 
vienas iš sprendimo būdų, kad 
nebūtų spūsčių“, – pastebėjimais 
dalijosi Lina.

Dar daugiau, Japonijos sosti-
nėje greitkeliai pastatyti ir vos už 
penkių metrų nuo daugiabučio 
bei, pvz., lygiuojasi su daugiabu-
čio trečiu aukštu, tačiau japonas 
neverkia nei dėl triukšmo, nei dėl 
atstumo. Nori ramybės – staty-
kis namą užmiestyje arba įsigyk 
namą namų kvartale.

Beje, keliai Japonijoje – labai 
brangūs. Štai Linos gidas, japo-
nas, savo tėvų aplankyti vyksta 
labai retai. Nes jeigu reikėtų nu-
važiuoti už Tokijo 250 km ir po to 
sugrįžti atgal, tai, be kuro, dar rei-
kėtų sumokėti ir už kelius – 500 
km kainuoja 200 JAV dolerių (1 

JAV doleris – 100 jenų). O tai net 
ir pakankamai uždirbančiam ja-
ponui yra brangu. 

Japonai – darboholikai. Jie 
labai daug dirba, dažnai ir sa-
vaitgaliais, nors už tai papildo-
mai jiems nemoka. Dar daugiau, 
įprastai jų atostogos trunka ne il-
giau tris dienas. O jeigu japonas 
nori išvykti atostogų, pvz., savai-
tei, darbdavys jo klausia: „Gal 
tau darbo nereikia?“

Japonai dirba visus darbus 
patys ir emigrantų (musulmonų) 
stengiasi neįsileisti. Japonų vai-
kai labai daug mokosi ir jų pa-
grindinis siekis – gauti gerai ap-
mokamą valstybinį darbą. Nes, 
sako, šiais laikais privačios ga-
myklos bei įmonės – labai nesta-
bilu: šiandien dirba, o rytoj gali ir 
bankrutuoti. Būtent dėl stabilumo 
japonai pirmenybę teikia iš vals-
tybės biudžeto apmokamiems 
darbams. 

Liną nustebino tai, kad japo-
nai nešvenčia savo gimtadie-
nių, o taip pat jubiliejų: tiesiog pa-
spaudžia šeimoje rankas ir vis-
kas. Gimtadienius švenčia tik 
vaikų ir tai ne kasmet – kai vai-
kams sukanka 3, 5 ir 7 metai, o 
po to jau švenčia tik pilnametys-
tę. Ir tik tada apsirengia savo tra-
dicinį rūbą – kimono. 

Japonų maistas suši Japo-
nijoje, anot Linos, kaip diena ir 
naktis skiriasi nuo to, koks yra 
Lietuvoje. „Pas mus tik forma ir 
pavadinimas „suši“, tačiau sko-
nis visai ne toks. Japonijoje visai, 
visai kitoks skonis – ten suši yra 
be galo skanus“, – sakė Lina. 

Japonų maistas, kaip paste-
bėjo Lina, labai skanus. Japonai 
labai žiūri, ką valgo. Tačiau vai-
siai ir daržovės ten labai bran-
gūs, pvz., melionas – tai jau pra-
bangos dalykas. 

„Man japonai – tarsi maži ro-
botukai. Vaikšto mažais žingsne-
liais ir klapsi savo batais: klapt, 
klapt, klapt. Pasirodo, jie perka 
vienu dydžiu didesnius batus: 
kad šventykloje ar kavinėje, kur 
eina po darbo, greičiau batus nu-
sispirtų, nes ir šventyklose, ir ka-
vinėse jie būna basi“, – pasako-
jo iš kelionės po Japoniją grįžu-
si Lina. 

„Tai be galo šilti, mandagūs 
žmonės. Ir ten tokio dalyko kaip 
vagystės beveik nėra – kur pa-
metei daiktą, ten ir rasi; net 95 
proc. pamestų pinigų sugrįžta 
pas tuos, kurie pametė; o jeigu iš 
tavęs ką nors pavogė, tai sako, 
ne japono, o atvykusio kino dar-
bas. Tačiau tas „robotizmas“ – 
ne man. Gerai pamatyti, bet gy-
venti ten nenorėčiau“, – redakci-
jai sakė Lina.  

Tai įdomu Japonija: 
maži „robotai“, išsprendę masių 

valdymo, spūsčių ir šiukšlių problemas
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Rimantas Kazlauskas

Su Vilija Blinkevičiūte kal-
bamės apie darbą Europos 
Parlamente ir moterų proble-
mas

- Gerbiama Vilija, šiemet 
tapote Europos Parlamento 
moterų teisių ir lyčių lygybės 
komiteto pirmininke. Ar pa-
daugėjo darbo?

- Žinoma, padaugėjo. Man 
teko garbė vadovauti vienam iš 
rezultatyviausiai dirbančių ko-
mitetų. Šioje kadencijoje jau 
priėmėme net 22 rezoliucijas, 
kuriose pateikėme siūlymus, 
kaip geriau užtikrinti lygias mo-
terų ir vyrų galimybes darbo rin-
koje, versle, moksle, kaimo vie-
tovėse, didinti moterų ekonomi-
nį aktyvumą, mažinti jų skurdą, 
geriau derinti darbą ir asmeni-
nį gyvenimą, kovoti su smurtu 
prieš moteris ir prekybą žmo-
nėmis. Esu įsitikinusi, kad to-
kia sparta dirbsime ir toliau, ka-
dangi šioje srityje dar yra daug 
spręstinų problemų. Be to, jau-
čiu ypatingą atsakomybę ir dėl 
to, kad Lietuvos atstovui pirmą 
kartą patikėta vadovauti vie-
nam iš dvidešimties Europos 
Parlamento komitetų. Dažniau-
siai ši atsakomybė tenka tik di-
džiųjų valstybių europarlamen-
tarams. 

- Kokia moterų teisių pro-
blema šiuo metu yra aktua-
liausia?

- Europos Parlamento inici-
atyva 2017-ieji paskelbti kovos 
su smurtu prieš moteris metais. 
Todėl šiai problemai šiemet bus 
skiriama daugiausia dėmesio 

Europos Parlamente, valstybė-
se narėse, tarp jų – ir Lietuvo-
je. Turime įvertinti, kad Euro-
pos Sąjungoje beveik kas tre-
čia moteris yra patyrusi fizinę 
ar psichologinę prievartą, didė-
ja smurto grėsmės internetinė-
je erdvėje, vis dar paplitusi pre-
kyba žmonėmis. Būtinos veiks-
mingesnės priemonės smurtui 
prieš moteris mažinti. Džiau-
giuosi, kad Lietuva ėmėsi ryž-
tingų veiksmų įveikti smurtą 
prieš vaikus. Tai padės labiau 
apsaugoti ir moteris. Juk smur-
tas šeimoje vienodai žeidžia ir 
vaikus, ir moteris. Tačiau nepa-
kanka vien tobulinti įstatymus. 
Reikia užtikrinti, kad jie realiai 
veiktų. O svarbiausia – ugdy-
ti žmonių nepakantumą bet ko-
kiam smurtui.

- Kokius dar išskirtumėte 
prioritetus lyčių lygybės sri-
tyje?

- Kita sritis, kuriai šiemet 
ypatingą dėmesį skiria ir Jung-
tinės Tautos – moterų ekono-
minio aktyvumo didinimas. Tu-

rime pasiekti, kad kuo daugiau 
moterų turėtų galimybes dirbti, 
uždirbti ne mažiau už vyrus, o 
senatvėje gauti normalias pen-
sijas. Būtina sudaryti geresnes 
sąlygas derinti darbą, asmeninį 
gyvenimą ir įsipareigojimus šei-
mai. Konkretūs siūlymai buvo 
pateikti mano rengtoje Europos 
Parlamento rezoliucijoje. Šie-
met iš Europos Komisijos lau-
kiame atitinkamų teisės aktų 
projektų, kurie turėtų pagerinti 
motinystės bei tėvystės apsau-
gą ir įteisinti šeimos narių prie-
žiūros atostogas. Taip pat ti-
kiuosi, kad bus pritarta ir mūsų 
inicijuotai vaikų apsaugos nuo 
skurdo garantijai. Paminėjau 
tik dalį svarbesnių sprendimų, 
kuriuos turėtume šiemet priim-
ti Europos Parlamente. 

O baigdama noriu iš visos 
širdies pasveikinti Lietuvos mo-
teris ir vyrus su artėjančiomis 
Šv. Velykomis. Linkiu, kad Jūsų 
namus aplankytų atgimimas, vil-
tis ir džiugus bendravimas, o šir-
dyse netrūktų darnos ir meilės. 

Užs. Nr. EP-11

Vilija Blinkevičiūtė: apie darbą Europos 
Parlamente ir moterų problemas 

Jonavos rajono savival-
dybės taryba kovo 30 d. po-
sėdyje savo sprendimu nuo 
balandžio 1-osios suteikė 
teisę įsigyti važiavimo vieti-
nio (miesto ir priemiestinio) 
reguliaraus susisiekimo au-
tobusais bilietą su 80 proc. 
nuolaida asmenims, turin-
tiems POLA kortelę ir vie-
nam jį lydinčiajam asmeniui. 
Ši nuolaida taikoma tik UAB 
„Jonavos autobusai“ aptar-
naujamuose vietinio (mies-
to ir priemiestinio) regulia-
raus susisiekimo autobusų 
maršrutuose. 

Įgyvendindama projektą 
„Kartu sveikti lengviau“ (vyk-
domas nuo 2014 m. pradžios 
ir yra tęstinis), Pagalbos onko-
loginiams ligoniams asociaci-
ja (POLA) vėžiu sergantiems 
asmenims nemokamai išduo-
da POLA kortelę, pateikus as-
mens dokumentą ir onkolo-
ginės ligos diagnozę patvirti-
nantį dokumentą. Jeigu onko-
loginė liga diagnozuojama ne-
pilnamečiui asmeniui, ši kor-
telė gali būti išduodama vie-
nam iš jo tėvų ar globėjų. Kor-
telė yra vardinė su unikaliu nu-
meriu, paslaugų teikėjas visa-
da turi teisę paprašyti asmens 
dokumento.

Kaip sakė UAB „Jonavos 
autobusai“ direktorius Otaras 
Urbanas, Lietuvos Respubli-
kos transporto lengvatų įstaty-
mas POLA kortelių turėtojams 
ir jį lydinčiajam asmeniui ne-
numato jokių nuolaidų, įsigy-
jant važiavimo bilietus regulia-
raus susisiekimo autobusuose 
ar važiavimo nemokamai.

Vadovaujantis Lietuvos 
Respublikos transporto len-
gvatų įstatymo 5 straipsnio 8 
dalies nuostatomis, savivaldy-
bės savo nustatyta tvarka gali 
papildomai leisti įsigyti važia-
vimo vietinio (miesto ir prie-
miestinio) reguliaraus susi-
siekimo autobusais bilietą su 
nuolaida ir kitų kategorijų as-
menims, taip pat įsigyti važia-
vimo bilietą su nuolaida tam ti-
kromis savaitės dienomis ar 
paros valandomis. Su šiomis 
lengvatomis susijusias išlai-
das savivaldybės kompensuo-
ja iš savo biudžeto lėšų.

POLA kortelė suteikia gali-
mybę pasinaudoti nuolaidomis 
įvairioms prekėms ir paslau-
goms, gauti kvietimus į POLA 
ir POLA partnerių organizuo-
jamus seminarus, mokymus ir 
renginius asmenims, sergan-
tiems onkologine liga bei jų ar-
timiesiems, taip pat kvietimus 
nemokamai apsilankyti kultū-
ros renginiuose (spektakliuo-
se, koncertuose, muziejuo-
se). Šiuo metu POLA yra pa-
sirašiusi sutartis su daugiau 
nei 50 šalies verslo partnerių, 
kurie suteikia nuolaidas iki 75 
proc., o keletas teikia paslau-
gas nemokamai, taip pat ben-
dradarbiauja su 30 kultūros įs-
taigų, valstybinių bei privačių.

Asociacija iki šiol visoje 
Lietuvoje yra išdavusi 4000 
POLA kortelių. 

Jonavos rajone šiuo metu 
yra apie 15 asmenų, turinčių 
POLA korteles. UAB „Jonavos 
autobusai“ yra pirmoji ir vie-
nintelė bendrovė Jonavos ra-
jone, tapusi POLA partnere.

Užs. Nr. 6

Turintiems POLA korteles –  
80 proc. nuolaida

GABŪS STUDENTAI IŠ JONAVOS GAUS STIPENDIJAS
Jonavos rajono savivaldybės organizuojamame Studijų rėmi-

mo konkurse stipendijoms gauti siekiama sudaryti galimybę ga-
biems jaunuoliams siekti mokslo, skiriant jiems 300 Eur dydžio 
stipendiją vieno semestro laikotarpiui. Konkursas skelbiamas du 
kartus per metus – rudenį ir pavasarį. 

Atrankos kriterijus atitiko ir stipendijas gaus 9 iš 10 studen-
tų: Donatas Dranseika, Tadas Jakubauskas, Greta Kubiliū-
naitė, Lauksmė Merkevičiūtė, Rugilė Merkevičiūtė, Evelina 
Naskauskaitė, Toma Paulauskaitė, Vitalija Stankunavičiūtė, 
Simona Šlepikaitė. 

PRISIEKĖ NAUJASIS TARYBOS NARYS
Paskiausiai vykusiame Jonavos r. savivaldybės tarybos po-

sėdyje Tarybo nario priesaiką davė Artūras Šalaševičius. Lie-
tuvos socialdemokratų partijai priklausantis Artūras Šalaševičius, 
dirbantis VšĮ Jonavos ligoninės Akušerijos-ginekologijos skyriaus 
vedėju, tapo Tarybos nariu po to, kai buvęs Tarybos narys Serge-
jus Jefimenka, laimėjęs konkursą, atsisakė rinkėjų suteikto man-
dato ir pradėjo eiti Jonavos kultūros centro direktoriaus pareigas. 

Jau septintus metus vyks-
tantis vienas didžiausių jau-
nųjų rašytojų festivalis „Li-
teratūrinės slinktys“, kitaip 
nei praėjusiais metais, sve-
čiuosis ne tik dviejuose di-
džiuosiuose Lietuvos mies-
tuose, bet ir Jonavos rajone. 
Balandžio 20 d. 17 val. Jona-
vos r. savivaldybės viešojo-
je bibliotekoje „Literatūrinės 
slinktys“ pakvies susipažinti 
su festivalio dalyviais ir Jo-
navos krašto jaunaisiais kū-
rėjais.

„Šiais metais festivalis dar 
labiau išsiplėtė geografiškai. 

Patirti šiuolaikinės jaunųjų ra-
šytojų kūrybos virpesius galės 
penkių Lietuvos miestų ir mies-
telių kultūros mylėtojai, o kartu 
su šalyje jau žinomais vardais 
savo kūrybą festivalio metu pri-
statys ir vietos kūrėjai“, – sakė 
festivalį organizuojančios vie-
šosios įstaigos „Slinktys“ vado-
vas Juozas Žitkauskas.

Jaunieji kūrėjai – poetai Si-
monas Bulotas, Aistis Žekevi-
čius, Mantas Balakauskas, Bi-
rutė Grašytė – bendruomenei 
pristatys ką tik iš spaustuvės 
atkeliavusį festivalio rinkinį, su-
darytą iš penkių jaunųjų autorių 
knygų.

17 val. „Literatūrinių slink-
čių“ komanda su skaitytojais 
susitiks Jonavos rajono savi-
valdybės viešojoje biblioteko-
je. Čia su savo kūryba lankyto-
jus supažindins ne tik autoriai 
iš Vilniaus bei Kauno, bet ir jau-
nieji Jonavos krašto kūrėjai. 

Pirmuosius penkerius fes-
tivalio metus buvo leidžiamas 
jaunųjų kūrėjų almanachas, 
kuriame savo kūrinius publi-
kavo Aivaras Veiknys, Min-

daugas Nastaravičius, Vytau-
tas Stankus, Aušra Kaziliūnai-
tė, Jurga Tumasonytė, Mantas 
Balakauskas, Ernestas Norei-
ka, Ieva Gudmonaitė, Ramunė 
Brunzaitė, Žygimantas Kudirka, 
Mykolas Sauka, Vainius Bakas, 
Dovydas Grajauskas, Gabrielė 
Labanauskaitė ir kiti. Nuo pra-
ėjusių metų festivalio organiza-
toriai leidžia penkių autorių kny-
gų rinkinį. Šiemet skaitytojams 
pristatoma prozininkės Moni-
kos Baltrušaitytės bei poetų Si-
mono Bernoto, Mariaus Povilo 
Elijaus Martynenko, Aisčio Že-
kevičiaus ir Simono Buloto kū-
ryba. 

Viena seniausių festivalio 
tradicijų – LRT radijo tiesiogi-
nė transliacija, kurioje „Litera-
tūrinių slinkčių“ autoriai skaito 
savo kūrybą bei dalinasi savo 
kultūrinėmis patirtimis. „Jauno-
ji literatūra iki vidurnakčio” bus 
tiesiogiai transliuojama balan-
džio 21 d., penktadienį, nuo 21 
val. iki 00 val., kurią ves Riman-
tas Kmita, Mantas Balakaus-
kas, Ernestas Noreika, Birutė 
Grašytė.

Į Jonavą atslenka jaunųjų rašytojų festivalis 
„Literatūrinės slinktys“

Reiki – senovinis gydymo 
metodas energijomis

Gydo: 
sveikatos sutrikimus (net ir labai sunkius), 

nugaros ir kitus skausmus, 
baimes, depresiją, nemigą.

Padeda atsikratyti rūkymo, antsvorio.
Tel. pasiteirauti  

8 657 86680 Kęstutis 
Miliukas
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Iki 2016 metų gruodžio 31 
dienos visiškai baigta reno-
vuoti 37 namai. Įvyko ataskai-
tiniai susirinkimai, kurių metu 
dalyvavusiems savininkams 
buvo išdalintos pasirašytinai 
detalios ataskaitos apie viso 
namo modernizavimo (atnauji-
nimo) darbų vertę ir konkretaus 
buto dalį, kuri skaičiuojama pa-
gal konkretaus buto naudingo-
jo ploto ir viso namo naudingojo 
ploto santykį. Konkrečiam butui 
prie bendrųjų investicijų pride-
damos individualios investici-
jos – tai būtent tame konkrečia-
me bute atlikti darbai. Visų 37 
namų butų savininkai turi grą-
žinti paskolas už modernizavi-
mą ir mokėti priskaičiuotas mo-
kėtinas ir atidėtas palūkanas. 

Visas šių daugiabučių mo-
dernizavimo (atnaujinimo) pa-
skolas suteikė UAB „Viešų-
jų investicijų plėtros agentū-
ra“. Paskolos sutartis su finan-
suotoju daugiabučio namo sa-
vininkų vardu ir jų naudai pa-
sirašė administratorius – UAB 
„Jonavos paslaugos“. Nuo pat 
pirmosios išmokos rangovams 
už atliktus darbus pagal pateik-
tus rangos darbų aktus prade-
damos skaičiuoti atidėtos (su-
kauptos) palūkanos ir bai-
giamos skaičiuoti, kai valsty-
bė perveda visą papildomą pa-
ramą į daugiabučio namo kau-
piamąją sąskaitą. Mokėtinos 
palūkanos suskaičiuotos anui-
teto metodu, tai yra fiksuoja-
ma pastovi kiekvieno mėnesio 
grąžinimo suma, kurią suda-
ro 3 sudedamosios dalys: grą-
žintina kintanti kredito dalis, su-
skaičiuotos mokėtinos palūka-
nos ir atidėtos (sukauptos) pa-
lūkanos. Paskolos grąžinimo 
trukmė yra 240 mėnesių, pra-
dedant nuo pirmosios išmokos 
rangovui.

Atskiros individualios sąs-
kaitos už paskolos (kredi-
to) ir palūkanų grąžinimą iš-
rašomos iki kiekvieno mėne-
sio 10 dienos. Šios įmokos pri-
imamos UAB „Jonavos paslau-
gos“ kasose iki to paties eina-
mojo mėnesio 23 dienos imti-

nai, jei ji sutampa su darbo die-
na, arba paskutinę darbo die-
ną prieš 23 kalendorinę dieną. 
Po šio termino įmokos kasose 
pagal einamojo mėnesio sąs-
kaitas nepriimamos. Nesumo-
kėtos laiku įmokos su delspini-
giais priskaičiuojamos prie kito 
mėnesio sąskaitos. Finansuo-
tojas „Viešųjų investicijų plė-
tros agentūra“ fiksavo griežtą 
paskolos grąžinimo dieną, kuri 
nesutampa su paskutine kalen-
dorinio mėnesio diena, jos ne-
galima keisti ir privalu susimo-
kėti iki nustatytos tikslios datos. 

Jei savininkas nesumokė-
jo visos priklausančios mokėti 
įmokos, o tik jos mažesnę dalį, 
tai užskaitymas pradedamas 
pirmumo seka pagal mokėjimo 
grafiką. Pirmiausia užskaito-
mos atidėtos palūkanos, po to, 
mokėtinos palūkanos, kredito 
dalis, delspinigiai, kreditoriaus 
išlaidos išieškoti skolas.

Jei savininkas turi teisę gau-
ti šildymo kompensacijas, 
tai turi kreiptis į UAB „Jonavos 
paslaugos“, parašyti pareiški-
mą dėl kompensacijų už kredi-
to paskolos išmokėjimą doku-
mentų pateikimo savivaldybei 
bei turi pats kreiptis į Jonavos 
rajono savivaldybės socialinės 
paramos skyrių, kuris patvirti-
na, ar priklauso papildoma tei-
sė į kredito ir palūkanų apmo-
kėjimą iš biudžeto lėšų. Tai lai-
kinai galiojanti teisė, jos galioji-
mo terminus seka pats savinin-
kas ir privalo savalaikiai kreip-
tis į Socialinės paramos skyrių 
dėl jos pratęsimo. Neprasitęsus 
termino laiku, įmokas turi mo-
kėti pats buto savininkas.

Pamesta, pamiršta, dingu-
si sąskaita už renovacijos (kre-
dito) grąžinimą neatleidžia nuo 
prievolės kas mėnesį mokė-
ti kredito grąžinimo įmoką. 
Būtina iškart kreiptis ir pasiim-
ti sąskaitos kopiją „Jonavos pa-
slaugose“.

Skolininkams siunčiami sko-
los priminimo raštai. Skolinin-
kų, delsiančių apmokėti ilgiau 
kaip 90 dienų, susidariusios 
skolos išieškojimas ir su tuo su-

sijusių išlaidų kompensavimas 
perduodamas UAB „Viešųjų in-
vesticijų plėtros agentūra“.

Jei savininkas nusprendžia, 
kad gali sumokėti iš anksto 
visą kredito dalį su atidėtomis 
palūkanomis, jis parašo raštiš-
ką prašymą. Prašymą patvirti-
na UAB „Viešųjų investicijų plė-
tros agentūra“ per 5 darbo die-
nas. Tik tada išrašoma pilna iš-
ankstinio apmokėjimo sąskaita, 
kurią būtina apmokėti iki nusta-
tytos dienos. Savininkas, nesu-
mokėjęs tiksliai nurodytu laiku, 
privalo mokėti papildomai ban-
ko priskaičiuotas mokėtinas pa-
lūkanas.

Parduodant, keičiant, dova-
nojant butus renovuotuose na-
muose, savininkai, kurių pasko-
la nėra grąžinta iš anksto, pri-
valo apie tai pranešti UAB "Jo-
navos paslaugos" o, jei namas 
yra bendrija, informuoti namo 
bendrijos pirmininką. Gauti pa-
tvirtintą pažymą apie neišmo-
kėtą paskolos (kredito) ir ati-
dėtų palūkanų likutį. Nuo nota-
ro patvirtintos pardavimo, kei-
timo, dovanojimo sutarties pa-
sirašymo dienos paskolos mo-
kėjimo prievolė pereina naujam 
savininkui. Pasikeitimai užre-
gistruojami Nekilnojamojo tur-
to registre.

Paskolas (kreditą) grąžinan-
tys savininkai administratoriui 
moka Jonavos rajono savival-
dybės tarybos sprendimu nu-
statytą kredito administravi-
mo mokestį, t. y. 0,028 Eur už 
1 naudingojo buto ploto kvadra-
tinį metrą, pridedant 21 procen-
tą pridėtinės vertės. Šis mokes-
tis pradedamas mokėti nuo to 
mėnesio, kai gaunama papil-
doma valstybės parama, įvyks-
ta ataskaitinis susirinkimas ir 
patvirtinama pirmosios įmokos 
data. Baigiamas mokėti visiško 
paskolos grąžinimo dieną.

Šiuo metu yra 15 daugia-
bučių namų, kurių moderniza-
vimas (atnaujinimas) baigtas, 
statybos užbaigimo aktai pa-
sirašyti įgaliotos komisijos, ta-
čiau jiems neužteko 2016 metų 
valstybės biudžete numaty-

tų papildomos paramos lėšų. 
2017 metų valstybės biudžete 
šių lėšų gavimo tiksli data dar 
nepatvirtinta. 

Nuo 2017-01-01 valstybė 
nebekompensuoja 50 procen-
tų projekto išlaidų, 50 procentų 
projekto administravimo išlai-
dų, 50 procentų techninės prie-
žiūros išlaidų. Tik už socialinius 
būstus, savivaldybei nuosavy-
bės teise priklausančius butus 
ir už teisę gauti šildymo kom-
pensacijas turinčius butų sa-
vininkus viską sumoka „Būsto 
energijos taupymo agentūra“ iš 
biudžeto lėšų. Butų savininkai 
patys privalo rūpintis laiku pra-
sitęsti šildymo kompensa-
cijos galiojimo terminą. Jei jis 
nebuvo pratęstas laiku, turi mo-
kėti 50 procentų mokesčio kaip 
visi gyventojai.

Nuo susirinkimo, kuriame 

buvo balsuota dauguma balsų 
už investicinį planą, dienos iki 
statybų užbaigimo akto dienos, 
pridedant 45 darbo dienas, bet 
neviršijant 36 mėnesių, skai-
čiuojamas projekto adminis-
travimo mokestis – 0,10 Eur 
už 1 naudingojo buto ploto kva-
dratinį metrą. Iki 2016-12-31 jį 
visiškai apmokėdavo valstybė. 
Nuo 2017-01-01 dienos 50 pro-
centų projekto administravimo 
mokesčio apmoka valstybė, o 
0,05 Eur už 1 kv. m, pridedant 
21 procentą pridėtinės vertės 
mokesčio, moka patys butų sa-
vininkai. Mokestis priskaičiuo-
jamas sąskaitose už komunali-
nius mokesčius kartu su kitais 
mokesčiais. 

Dar kartą primename apie 
įmokų už kredito grąžinimą mo-
kėjimo vietas ir būtiną informa-
ciją:

RENOVUOTŲ NAMŲ SAVININKŲ 
MOKESČIAI

1. Projekto administratoriaus UAB "Jonavos paslaugos" 
– KASOSE GRYNAISIAIS ARBA KREDITO KORTELE.

2. Bankų interneto linija, užpildant joje esantį UAB „Jona-
vos paslaugos“ mokėjimo dokumentą. BŪTINA PASIRINKTI 
TIKSLIĄ MOKĖJIMO INFORMACIJĄ PAGAL BANKĄ, KURIA-
ME TURITE SAVO SĄSKAITĄ, IŠ KURIOS ATLIKSITE PER-
VEDIMUS

3. Suderinęs su kredito sutarties administratoriumi – UAB 
„Jonavos paslaugos“ – buto savininkas gali visam paskolos ir 
palūkanų grąžinimo laikotarpiui savo banke sudaryti tiesiogi-
nio debeto sutartis, pagal kurias iš jo asmeninės sąskaitos kas 
mėnesį būtų nuskaitytos vienodos anuiteto būdu suskaičiuotos 
grąžinamos įmokos į konkrečiam daugiabučiui namui priskirtą 
sąskaitą. 

JOKIE KITI MOKĖJIMO BŪDAI NĖRA PRIIMTINI, JEI JIE 
NEBUVO SUDERINTI SU ADMINISTRATORIUMI IŠ ANKSTO.

p a s i r e n k a m a s 
jūsų BANKAS, iš 
kurio pervesite pi-
nigus

Į M O K O S 
KODAS

ĮMOKOS PAVADINIMAS

 DNB 439015 „Jonavos paslaugos (Kre-
ditas, palūkanos, delspini-
giai)“

 SEB  „Jonavos paslaugos (Kre-
ditas, palūkanos, delspini-
giai)“

 Swedbank 103339 „Kreditas“
Mokėjimo pervedime būtina nurodyti suteiktą MOKĖTO-
JO KODĄ, BUTO ADRESĄ.

Informuoja

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.

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

Užs. Nr. 8

VONIŲ 
RESTAURAVIMAS
Išskirtinai ilgas  
tarnavimo laikas!
Tel.: 8 673 56679, 
8 617 13178, Jonava
Išrašoma garantinė  
sutartis.
www.voniunaujinimas.lt

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. 8 675 75102

Dengia stogus čerpėmis, 
šiferiu, skarda, bitumine danga.

Ilgametė patirtis, operatyvumas, 
garantijos, protingos kainos. 
Atvyksta, konsultuoja, matuoja, są-
matas skaičiuoja NEMOKAMAI. 

Renka grupę medžiagoms pirkti 
(YPAČ GEROMIS KAINOMIS). 

Tel. 8 675 75102

PARDUODU MALKAS
(mažiausiai - 20 m3).

Perku mišką.
Tel. 8 601 30865

Statome namus. 
Dengiame stogus.
Šiltiname namus vata.
Atliekame ir kitus įvairius 

statybos darbus.
Tel. 8 656 42293

Ieško darbo 
Vyras (dažytojas) ieško bet 
kokio darbo, gali būti laikinas. 
Tel. 8 675 13161

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

Atliekame pramoni-
nį dailylenčių (lentelių, 
tvoros, terasos ir kt.) 
dažymą ceche. 

Darbus galime atlik-
ti su jūsų mediena arba 
medieną galite įsigyti 
pas mus.

Dažome kokybiš-
kais, laiko patikrintais 
suomiškais dažais.

Prekiaujame dažais.
Tel. +370 614 12828
www.medluksus.lt

VISOS NEKILNOJAMOJO TURTO PASLAUGOS
JONAVOS MIESTE IR RAJONE

Tel. 8 655 54404



7

timo įstaigų pastatus, pirmiau-
sia apšiltinant lopšelius-dar-
želius „Pakalnutė", „Dobilas", 
„Žilvitis“ bei „Neries“ pagrindi-
nę mokyklą, modernizuoti ug-
dymo erdves lopšeliuose-dar-
želiuose „Saulutė“, mokyklo-
je-darželyje „Bitutė“ bei Sena-
miesčio ir J. Ralio gimnazijose. 

Ne mažiau nei pastatams 
dėmesio skirčiau mokymo ko-
kybei, pedagogų kvalifikacijai, 
vadovų kompetencijai, tinklui 
optimizuoti. Taip pat tarp už-
mojų – modernizuoti sporto inf-
rastruktūrą (centrinį stadioną, 
mokyklų stadionus). 

Atnaujintose erdvėse rū-
pinčiausi, kad vyktų turinin-
gas kultūrinis ir sportinis gyve-
nimas. Socialinės apsaugos, 
sveikatos ir ekologijos srityje – 
pirmiausia reikia gerinti sociali-
nes ir pirminės sveikatos prie-
žiūros paslaugas, kad Jonavos 
gyventojams nebūtų baisu pa-
senti ar susirgti, išgyventi kokią 
kitą nelaimę. 

Skatinsiu ir remsiu bendruo-
menių, nevyriausybinių organi-
zacijų veiklą – tai nepakanka-
mai išnaudotas būdas sociali-
nei apsaugai užtikrinti ir verslu-

mui skatinti. Reikia įgyvendin-
ti projektus, susijusius su eko-
logiškesnės, sveikesnės aplin-
kos kūrimu: atnaujinti daugia-
bučius, viešojo transporto prie-
mones keisti į ekologiškesnes, 
įrengti viešąsias vietas elek-
tromobiliams įkrauti, sutvarkyti 
Taurostos parką. 

Infrastruktūros sektoriuje 
vykdyčiau vandentiekio ir nuo-
tekų tinklų plėtrą kaimiškosio-
se vietovėse, nes reikia mažin-
ti gyvenimo kokybės skirtumus 
tarp kaimo ir miesto gyvento-

jų bei tausoti aplinką, norėčiau 
atnaujinti miegamųjų kvarta-
lų kiemus ir gatves, išasfaltuo-
ti visus įvažiavimus į sodų ben-
drijas, nes sodų bendrijos jau 
daug kam yra nuolatinė gyve-
namoji vieta. Dėčiau visas pa-
stangas, kad tinkamai būtų 
tvarkomos viešosios teritorijos, 
kad Jonava ir toliau išlaikytų 
švaraus miesto įvaizdį. 

Verslas. Gal jau kartosiuosi, 
bet reikia sutvarkyti teritorijas 
ir suformuoti sklypus potencia-
liems investuotojams bei trum-
pinti biurokratines procedūras 
teritorijų planavimo srityje. 

Valdymo srityje, manau, tu-
rime užtikrinti, kad gyventojai 
būtų įtraukiami į sprendimų pri-
ėmimą bei vietos reikalų tvar-
kymą, kelti paslaugų gyvento-
jams kokybę, deramai atsto-
vauti Jonavai visuose valdžios 
lygiuose, stengiantis pritrauk-
ti kuo daugiau viešųjų lėšų vie-
šiesiems poreikiams finansuo-
ti. Manau, svarbu, kad viešą-
sias paslaugas teiktų savival-
dybės kontroliuojamos įmo-
nės, taip būtų siekiama išsau-
goti geriausias kainas vartoto-
jams. Visi šie darbai, skirti Jo-
navai ir jonaviečiams, kad mes 
visi drauge galėtume didžiuotis 
savo miestu!

B. Liutkus: „Tikiu jonaviečiais  
ir Jonavos ateitimi“

B. Liutkus ne tik Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys, Lietuvos valstiečių ir 
žaliųjų sąjungos Jonavos skyriaus pirmininkas, bet ir Žeimių bendruomenės pirmi-
ninkas, tinklinio sporto klubo „Aušrinė“ prezidentas. Praėjusį sekmadienį vykusiose 
Lietuvos moterų tinklinio čempionato finalinėse varžybose sidabro medalininkėmis 
tapo „Achema-KKSC“ tinklininkės. Nuotr. Tinklinio sporto klubo prezidentas B. Liut-
kus už miesto vardo garsinimą dėkoja Jonavos komandos merginoms.

Atkelta iš 2 psl. Aš – už B. Liutkų!

Arvydas Gasys
Gydytojas kardiologas

Bronislovą Liutkų pažįstu 
seniai, daug teko dirbti kar-
tu: tiek Jonavos r. savivaldy-
bės taryboje, tiek partinėje 
veikloje.

Tai patikimas žmogus, žo-
džio laikosi, pinigus moka 
skaičiuoti. Turiu omenyje ne 
savo, nors reikia mokėt ir 
savo pinigus skaičiuoti, o kaip 
politikas – biudžeto, t. y., visų 
mūsų, mokesčių mokėtojų. 

B. Liutkus šiai dviejų metų 
kadancijai labai tiktų vadovau-
ti rajonui, kadangi turi didžiu-
lę vadovavimo patirtį, nereiktų 
mokytis valdymo abėcėlės, iš-
kart galėtų pradėti darbą. 

Bronislovas Liutkus, ma-
nau, – geriausias būtų mūsų 
visų pasirinkimo variantas.

Kęstutis Celiešius
LR Aplinkos ministerijos 
Kauno regiono aplinkos 
apsaugos departamento 
Jonavos rajono aplinkos 
apsaugos agentūros 
vedėjas

Dauguma rajono gyven-
tojų turbūt prisimena, kokia 
aplinkosauginė situacija Jo-
navos rajone buvo prieš pen-
kiolika metų: 12 sąvartynų, 
atliekos vežamos kur nori ir 
kaip nori, nesilaikant jokių rei-
kalavimų.

Atsiradus Europos Sąjun-
gos fondams ir galimybei iš 
jų gauti paramą aplinkosau-
giniams projektams įgyven-
dinti, tuometinis rajono meras 
Bronislovas Liutkus pats rodė 
iniciatyvą sutvarkyti atliekų 
srautus, uždaryti aplinką ter-
šiančius sąvartynus, įrengti 
šiuolaikinę atliekų rūšiavimo 
aikštelę, važinėjo į Aplinkos 
apsaugos ministeriją, mynė 
ministro kabineto slenkstį įro-
dinėdamas, kad Jonavai tikrai 
reikalinga finansinė parama.

Jonavos rajono savivaldy-
bė, vadovaujama B. Liutkaus, 
sėkmingai įgyvendino keletą 
grandiozinių projektų, iš es-
mės pakeitusių aplinkosau-
gos situaciją mieste ir rajone. 
Jonavos rajonas vienas pir-
mųjų Lietuvoje išsprendė są-
vartynų problemą – juos už-
darė. Vieni pirmųjų šalyje pra-
dėjome rūšiuoti mišriąsias ko-
munalines atliekas. Turiu pa-
sakyti, kad ir šiuo metu ši situ-
acija yra gera, išlaikyta tame 
pačiame lygmenyje, koks 
buvo iš pradžių.

Rajone buvo dar viena 
svarbi spręstina problema – 
nuotekų tvarkymas. Nuotekų 
valymo įrenginiai buvo jau at-
gyvenę, neatliko savo funkcijų. 
Merui B. Liutkui ir čia rodant 
asmeninę iniciatyvą, buvo pa-
statyti nauji Jonavos mies-
to nuotekų valymo įrenginiai. 
Nauji nuotekų valymo įrengi-
niai pastatyti Bukonyse, Kul-
voje, Batėgaloje, rekonstruo-
ti – Šveicarijos, Užusalių, Kui-
galių, Juškonių gyvenvietė-
se. Buvo pradėti statyti Ruklos 
nuotekų valymo įrenginiai.

Per pastarąjį dešimtmetį 
nebuvo tokių atvejų arba pa-
sitaikė labai retai, kad būtų 

užfiksuotos viršnormatyvinės 
taršos iš nuotekų valymo įren-
ginių.

Noriu pastebėti, jog tuo-
metinis meras B. Liutkus su 
Taryba rašė daugybę prašy-
mų, paraiškų. Aplinkos ap-
saugos ministerijai paraiškos 
buvo teikiamos ne abstrakčiai 
kažką norint padaryti, o gerai 
apgalvotos. Kartu su paraiška 
būdavo pateikiami netgi pirmi-
niai techniniai projektai su pa-
skaičiavimais. Jonava visus 
tuos projektus įgyvendinda-
vo ir dar paramą gaudavo. Mi-
nisterijai nieko nelikdavo – tik 
palaiminti, nors, ne visada to 
norėdavo. Netgi ir aš, susitik-
damas su ministerijos vado-
vybe, sulaukdavau malonios 
pastabos: „Prilaikykit, Jūs, tą 
merą su projektais, nes atims 
visus pinigus iš kitų savivaldy-
bių“.

Nemažai buvo padaryta ir 
aplinkos oro apsaugos srityje. 
Gal jonaviečiai atkreipė dė-
mesį, kad tiek pavasarį, tiek 
rudenį valomos gatvės, su-
renkamos dulkės, kad nedul-
kėtų, nebūtų teršiamas oras. 
Tai irgi mero B. Liutkaus ini-
cijuoti sprendimai. „Jonavos 
paslaugos“ specialia technika 
susiurbia dulkes, kad jos ne-
kiltų į orą, nepatektų į gyven-
tojų plaučius. 

Turbūt pastebėjote, kiek 
rudenį, kai lašišų nerštas, prie 
Neries upės pristoję žvejų. O 
lašiša tokia žuvis, kuri neplau-
kia, jei nešvarus vanduo. Pa-
gerinom visus aplinkos rodi-
klius. Žymiai pagerėjo upių 
vanduo, kadangi išleidžiame į 
gamtą tik kokybiškai išvalytas 
nuotekas.

Labai bloga situacija Jona-
voje buvo ir dėl nuotekų dum-
blo: nebuvo kur dėti, sklisda-
vo nemalonūs kvapai, kuriais 
nuolat skųsdavosi gyventojai.

Žinau, kad ir pats meras 
B. Liutkus ne vieną kartą va-
žiavo į Aplinkos apsaugos mi-
nisteriją, kad Jonavos rajono 
savivaldybė gautų finansavi-
mą nuotekų dumblo ir žalių-
jų atliekų – t.y. miesto medžių 
lapų, žolės, šakų – komposta-
vimo aikštelei Gineikių kaime 
įrengti. Ir šis projektas buvo 
įgyvendintas.

Nuotekų valymo įrenginiuo-
se susidaręs nuotekų dum-
blas ir minėtos žaliosios atlie-
kos yra išvežamos į dumblo 
kompostavimo aikštelę, čia jos 
perdirbamos į kompostą. Taip 
iš atliekų, kurios būdavo išme-
tamos, pagaminamas naudin-
gas kompostas. Jis naudoja-
mas miesto žaliosioms vejoms 

MERAS B. LIUTKUS IŠ PAGRINDŲ PAKEITĖ 
APLINKOSAUGINĘ SITUACIJĄ: IŠ UŽTERŠTO RAJONO 

TAPOME VIENU EKOLOGIŠKAI PAŽANGIAUSIŲ

įrengti, gali komposto ir žemdir-
biai nusipirkti bei taip pagerinti 
žemės derlingumą.

Teko ir man pačiam keletą 
kartų pagelbėti merui tiek Ta-
rybos posėdžiuose, tiek daly-
vauti pasitarimuose bei Tary-
bos komitetų posėdžiuose, nes 
kai kuriems Tarybos nariams 
iškildavo klausimas – kam viso 
šito reikia, kad gali gyvento-
jams neva labai paslaugos pa-
brangti ir pan. Teko įrodinėti, 

kad baudos atsieitų brangiau, 
nei kainuotų minėti investiciniai 
projektai. Gyvenimas parodė, 
kad tai, kas buvo padaryta ar 
pradėta per tas kadencijas, ku-
rioms vadovavo B. Liutkus, pa-
siteisino su kaupu: iš užterš-
to rajono Jonava tapo vienu 
ekologiškai pažangiausių šaly-
je. Buvo padaryta tiek, kad ki-
tiems rajonams reikia gerokai 
pasitempti, jog pavytų. 

Nereikia pamiršti ir to, kad 

rekonstruota Jonavos vandens 
gerinimo stotis – jonaviečių ge-
riamas vanduo yra vienas šva-
riausių ir kokybiškiausių Lietu-
voje. Be to, tiek geriamojo van-
dens, tiek nuotekų tvarkymo 
kainos Jonavos gyventojams 
yra beveik pigiausios Lietuvoje.

Politinė reklama. Nr. 3.  
Bus apmokėta iš Lietuvos valstiečių ir 

žaliųjų sąjungos rinkimų kampanijos 
specialiosios sąskaitos.

Kas? Kur? Kada?
JONAVOS KULTŪROS CENTRAS

KULTŪROS DIENA
Balandžio 14 d. 10 val. – 

Santarvės aikštėje Taikos vė-
liavos pakėlimas.

16 val. – Mažojoje salėje su-
sitikimas-diskusija su „Kaunas 
– Europos kultūros sostinė 
2022“ komandos nariais: Virgi-
nija Vitkiene (menotyrininkė, ku-
ratorė), Ryčiu Zemkausku (rašy-
tojas, žurnalistas), Daiva Citva-
riene (menotyrininkė, kuratorė), 
Vaida Venckute Nage (gatvės 
meno, edukacinių projektų orga-
nizatorė). Nemokamai.

Visus kultūriniam gyvenimui 
neabejingus jonaviečius kviečia-
me ateiti, klausti, diskutuoti!

MAŽOJI SALĖ
Balandžio 18 d. 18 val. – 

muzikinė popietė visai šeimai su 
Kauno bigbendu ir solistais. 
Bilieto kaina 6 Eur. 

Balandžio 20 d. 18 val. – 
Sigutės Trimakaitės klasiki-
nės muzikos koncertas. Bilie-
to kaina 4 Eur, vaikams, mokslei-
viams, studentams ir senjorams 
– nemokamai.

Balandžio 25 d. 18 val. – 
Vido Bareikio ,,Auksinis tu-
ras“. Bilieto kaina 10 Eur.

Balandžio 27 d. 18 val. – 
„Knygos teatro“ spektaklis 

„Pakalnučių metai“. Bilieto kai-
na 8 Eur, senjorams ir neįgalie-
siems – 6 Eur, moksleiviams – 5 
Eur.

Kiekvieną mėnesio penkta-
dienį 18 val. – klasikinių ir Lo-
tynų Amerikos šokių vakarai. 
Nemokamai.

MENO GALERIJA
Iki gegužės 3 d. eksponuo-

jama – Agnės Liškauskienės ta-
pybos darbų paroda „Spalvų ko-
lekcionierė“. Nemokamai.
AIKŠTELĖJE PRIE KULTŪROS 

CENTRO
Balandžio 21 d. 17 val. – 

vaikų Velykėlės. Nemokamai.
KITI RENGINIAI 

Balandžio 17 d. ir likusius 

mėnesio sekmadienius 18 val. – 
šokių vakarai vyresniojo am-
žiaus žmonėms (Mažoji salė).

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS
PARODOS

Iki gegužės 3 d. Romo Oran-
to grafikos darbų paroda „Sugrį-
žimas“ (Dailės skyriuje). 

Iki 22 d. Tautodailininkų Skir-
mantės Pilsudskienės skutinė-
tų ir Antano Budrio tekintų ve-
lykinių margučių paroda (Etno-
grafijos skyriuje).

RENGINIAI
27 d. 14 val. Orientacinės 

varžybos „Jonavos šimtme-
čio ženklai“, skirtos 6-10 klasių 
moksleiviams Lietuvos valstybės 

atkūrimo šimtmečiui minėti. Infor-
macija ir registracija tel. (8 349) 
52335 arba el. p. jonavosmuzie-
jus@gmail.com

EDUKACIJA
18-28 d. Edukaciniai užsiėmi-

mai moksleiviams „Tradiciniai 
karpiniai: popierinės užuolai-
dėlės, kampinės“ (Etnografijos 
skyriuje). Būtina registracija tel. 
(8 349) 53388.

Visą mėnesį edukaciniai už-
siėmimai moksleiviams: „Gyvū-
nų namai gamtoje“, „Kraičio 
skrynią atvėrus“. Būtina regis-
tracija tel. (8 349) 51446.

Daugiau informacijos 
www.jonavosmuziejus.lt
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UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

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

Tel. 8 601 30865.

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

  

Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 15 000 egz.

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

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

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

info@joneda.lt

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

l Remontuojame važiuoklę
l Automobilių elektrinės dalies remontas
l Turbinų restauravimas
l Parenkame autodažus pagal atspalvį
l Prekiaujame profesionaliais įrankiais
l Tiekiame prekes ir paslaugas išsimokėtinai

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

VASARINĖS PADANGOS

PARDUODA
ŠILTNAMIUS (288 €), automatinius INKUBATORIUS, MOTOBLO-

KUS, MINITRAKTORIUS, aliejaus PRESUS, GRANULIATORIUS. 
Garantija, atvežame. 
Tel. 8 643 85 888, www.VisiMalunai.lt

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

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

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

Prekiauja kietaisiais, 
minkštaisiais baldais ir  

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

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

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

Tel. 8 699 34 063

 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas (CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t).
 Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas (CR  Commonrail sistemos).
 Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).
 Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).
 Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos, 

      transmisijos, vairavimo mechanizmo). ŽIBINTŲ POLIRAVIMAS!

Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).

Lieja pamatus, stato karkasinius, 
mūrinius namus.

Konsultuoja, sudaro  
sąmatas NEMOKAMAI. 

Renka grupę medžiagoms pirkti 
(YPAČ GEROMIS  

KAINOMIS). 
Tel. 867575102

 

 
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: Balandžio 18 d. 10:00 val. rytinė grupė 
                                                                                                       Balandžio 18 d. 16:00 val. popietinė grupė    
                                                                                                       Balandžio 18 d. 18:00 val. vakarinė grupė   
       Kursų kaina šiuo metu: 159 €/ 279 €  (teorija 40 ak. val. ir praktinis vairavimas 10 / 30 ak. val.) 
                                                159 €/ 279 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE) 
  Naujos BE/ C, CE/ D kat. grupės registruojamos nuo:  Balandžio 18 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 ! 

 

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.)
• smulki buitinė įranga.
• Patalynė, lovatiesės.
• Užuolaidos.
• Nagų priežiūros priemonės.

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

MALKOS
Tel. 8 635 54215

MINKŠTŲJŲ 
BALDŲ PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

Siūlome išsirinkti pirkti 
iš 52 įvairios paskirties nekilnoja-

mojo turto objektų! 
Siūlome patikimas tarpininka-

vimo paslaugas. Tai įrodo laimingi 
mūsų klientai!

Metų pradžioje galime pasigirti di-
deliu pardavimų skaičiumi – domina-
vo dviejų bei trijų kambarių butų ir sodų 
pardavimų sandoriai. Laukiame nau-
jų objektų ir tęsiame sėkmingą pre-
kybą! 

Visa informacija su nuotrauko-
mis apie parduodamą nekilnojamą-

jį turtą www.joneda.lt bei kituose populiariuose NT skelbimų 
portaluose.

Sąžiningai ir skaidriai jums dirbame jau 21-erius metus!

Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda

NEKILNOJAMOJO TURTO AGENTŪRA „JONEDA“
ARČIAU JŪSŲ!

VISOS NEKILNOJAMOJO TURTO 
PASLAUGOS

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 
Gali būti daužti,  
nevažiuojantys, 

MOKAME BRANGIAI
 pasiimame patys,  

atsiskaitome iš karto, 
sutvarkome dokumentus.

Tel. 8 647 87959 
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.


