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Lietuvos politikų-kyšininkų pavardės Gegužės 7-ąją – sveikinsime
nuskambės Anglijos teisme
mamas ir rinksime merą
Didžiosios Britanijos Sunkių nusikaltimų tyrimų tarnyba
(SFO – Seriuos Fraud Office)
apklausė Lietuvos verslininką
Pranciškų Jurgutį, kuris davė
nuoseklius parodymus apie tai,
kaip nuo 2004 iki 2009 m. nuolat mokėjo didelius kyšius (iki
vieno milijono litų ir daugiau) didžiausių Lietuvos politinių partijų – Socialdemokratų, Darbo partijos ir Liberalų sąjūdžio
– vadovams ir finansininkams.
Kyšiai buvo mokami už valstybės užsakymus Klaipėdos uoste (čia darbus vykdė P.Jurgučio
įmonė „Klaipėdos hidrotechnika“) ir Elektrėnuose (už valstybės įmonės „Elektrėnų elektrinė“ modernizavimą).
Visa ši kyšininkavimo istorija Lietuvoje, be abejo, būtų numarinta, jeigu jos nebūtų pradėję anglai. Mat paaiškėjo, kad
kyšininkavo ne tik P.Jurgutis,
bet ir Didžiosios Britanijos piliečiai.
O papirkinėti užsienyje anglams neleidžia Didžiosios Britanijos dar 1906 m. priimtas Korupcijos prevencijos aktas bei
kiti įstatymai. Būtent šių aktų
pažeidimais kaltinami ir Prancūzijos kompanijos „Alstom“,
kuri veikė ir Didžiojoje Britanijoje, vadovai.
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Britai dar 2014 m. kaltinimus
pateikė „Alstom Network UK
Ltd“ dėl kyšininkavimo vykdant
transporto projektus Lenkijoje,
Indijoje ir Tunise. Dėl kyšininkavimo apkaltinti kompanijos
vadovai Robert John Hallett ir
Graham Denis Hill – jų teismas
prasidės kitų metų sausį Jungtinės Karalystės teisme.
2014 m. gruodį kaltinimai
pateikti ir „Alstom Power Ltd"
vadovams Nicholas Paul Reynolds ir John Venskus – jie kaltinami kyšininkavę vykdant Lietuvos elektrinės projektus nuo
2002 m. vasario iki 2010 m.
kovo mėnesio.
Todėl buvusio LR ūkio ministro Viktoro Uspaskicho, Darbo partijos savininko, kuris šioje byloje apklaustas kaip specialusis liudininkas, savęs raminimas, kad „visiems tiems dalykams jau suėjo senatis", neturi pagrindo.
Pats P.Jurgutis pasakoja,
kad asmeniškai V.Uspaskichui
nešė daugiau nei milijono litų
kyšį, kuris vos tilpo 5 litrų viskio dėžutėje, ir kurį reikėjo nešti dviem rankomis.
P.Jurgutis yra tiesiog aukso kasyklos anglų teisėsaugai,
nes įrodyti korupciją tokiose bylose labai sunku – visi tie pinigų

pervedimai yra grindžiami kažkokiomis pseudopaslaugomis.
O P.Jurgutis, kuris britų prašymu yra saugomas liudininkas,
atvirai pasakoja, kaip nešė kyšius ministrams ir partijų finansininkams.
Būtent SFO prašymu, STT
atliko kratas ir apklausas buvusio AB „Lietuvos energija“ vadovo Rymanto Juozaičio bei
buvusio AB „Lietuvos elektrinė“ vadovo Prano Noreikos namuose.
R. Juozaitis labai putojo
sužinojęs, kad prieš jį liudija
P.Jurgutis ir vadina kaltinimus
jam melu ir reketu.
SFO įtaria, kad nuo 2004
metų iki 2009 metų tuometinėms AB „Lietuvos elektrinė“
ir AB „Lietuvos energija“ (kurių
pagrindinė akcininkė buvo Lietuvos Respublika, valdžiusi akcijas per Lietuvos Respublikos
ūkio ministeriją), organizuojant
ir įgyvendinant tarptautinius didelės vertės viešuosius pirkimus, galėjo būti vykdomos nusikalstamos veikos – stambaus
masto kyšininkavimas ir papirkimas, siekiant paveikti viešųjų
pirkimų rezultatus ir įsigytų paslaugų bei vykdytų darbų netruk-
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Praėjusį sekmadienį Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantys piliečiai,
turintys balsavimo teisę, labai jau neaktyviai pasinaudojo jiems suteikta konstitucine teise bei pilietine pareiga –
tiesioginiuose mero rinkimuose dalyvavo tik 9 791 Jonavos
rajono gyventojas iš 36 681
turinčiųjo rinkimų teisę, kas
sudaro tik 26, 69 proc.
Daugiausiai, 6 004 gyventojai, arba 61,32 proc., iš atėjusiųjų prie balsadėžių rajono meru norėjo matyti socialdemokratą, dabartinį laikinąjį
merą Eugenijų Sabutį. Antroje vietoje liko Lietuvos liberalų sąjūdžio atstovas Remigijus Osauskas, už kurį balsavo beveik keturis kartus mažiau rinkėjų nei už rinkimų lyderį E. Sabutį. Už R. Osauską balsavo tik 1 569 Jonavos
krašto žmonės, kas sudaro
16,02 proc.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos kandidatas Bronislovas Liutkus, surinkęs 809
balsus, arba 8,26 proc., buvo
trečias. Toliau seka būtų tokia:
už Tėvynės sąjungos-Lietuvos konservatoriai kandidatą
Darių Mockų balsavo 742 rinkėjai, kas sudaro 7,58 proc.;
vienintelę moterį kandidatę į
rajono merus, nepriklausančią jokiai partijai Aliną Batulevičienę pasirinko tik 430 jonaviečių, arba 4,39 proc.; dar
mažiau – tik 172 Jonavos rajono žmonės, arba 1,76 proc.,
savo balsus patikėjo Darbo
partijos kandidatui Rimantui
Kiseliovui.
Surinkęs 61,32 proc. balsų socialdemokratas E. Sabutis galėjo laimėti jau pirmajame ture, jei rinkėjų aktyvumas
būtų buvęs ne mažesnis nei
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tapybos darbų paroda „Spalvų
kolekcionierė“. Nemokamai.
Balandžio 28 d. 13 val. –
edukaciniai tapybos užsiėmimai suaugusiems. Nemokamai.
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40 proc. arba jei už jį būtų balsavę ne mažiau kaip penktadalis į sąrašus įrašytų piliečių.
Sekmadienį, uždarius balsavimo apylinkes, 20 val. Savivaldybėje buvo surengta spaudos konferencija, kurioje dalyvavo Vyriausiosios
rinkimų komisijos nariai Rokas Stabingis ir Algis Urbonas, Jonavos rajono (Nr.10)
savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė Rasa Raicevičienė, „Baltųjų pirštinių“ atstovas Justinas Rizgelis ir policijos pareigūnas Eirimas Pečeliūnas.
Savivaldybės rinkimų komisijos pirmininkė R. Raicevičienė informavo, kad rinkimai praėjo sklandžiai, pažeidimų neužfiksuota, tik rinkėjai
buvo neaktyvūs. Pasak pirmininkės, kaip visada, aktyviausi buvo „Bibliotekos“ rinkimų
apylinkės rinkėjai, jų atėjo per
30 proc. Pasyviausi buvo Ruklos gyventojai, pilietinę pareigą atliko vos 10 proc. balsavimo teisę turinčių piliečių.
Balandžio 23-iosios sekmadienį tiesiogiai merą rinko ne tik jonaviečiai, bet ir šakiečiai. Zanavykai rinkimuose
dalyvavo aktyviausiai – balsavo net 39,59 proc. rinkėjų. Naują parlamentarą vietoj
Gretos Kildišienės išrinkti panoro vos 29,58 proc. Anykščių-Panevėžio vienmandatės
apygardos rinkėjų. Jonavoje
į rinkimus atėjo mažiausiai iš
visų trijų apygardų – tik 26, 69
rinkėjai.
Gegužės 7-ąją, sekmadienį, – pakartotinis rinkimų turas, kuriame į Jonavos mero
postą susirungs socialdemokratas E. Sabutis ir liberalas
R. Osauskas.
Taigi, sveikinsime ne tik
mamas, bet ir rinksime rajono merą.

Gegužės 5 d. 17 val. – Motinos dienai skirtas koncertas
„Mano pasaulis – tai TU“. Nemokamai.
Kiekvieną mėnesio penktadienį 18 val. – klasikinių ir
Lotynų Amerikos šokių vakarai.
Nemokamai.

MENO GALERIJA

Iki gegužės 3 d. eksponuojama – Agnės Liškauskienės

000 egz.

KULTŪROS CENTRO FOJĖ

Gegužės 2 d. 18 val. – džiazo vakaras su grupe „Vocamix“.
Bilieto kaina 5 Eur.

KITI RENGINIAI

Balandžio 28 d. 12 val. –
Kultūros centro mėgėjų meno
kolektyvų koncertas Kariuomenės ir visuomenės vienybės dienos renginiuose (Ruklos
miestelis).

„Jonavos garsas“ išeis 2017 m.
gegužės 19 d. (Reklama priimama
iki gegužės 16 d. 16 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Lietuvos politikų-kyšininkų pavardės nuskambės
Anglijos teisme
Atkelta iš 1 psl.
domą tęstinumą. Galimai neskaidrūs viešieji pirkimai ir korupcinės veikos, susijusios su
„Aplinkos ir techninio Lietuvos
elektrinės atnaujinimo“ Elektrėnuose projektu bei Kauno hidroelektrinės modernizavimo
projektu, kuriuose dalyvavo tiek
užsienio įmonės, tiek ir subrangovai iš Lietuvos. Tyrimas tęsiamas. Ikiteisminį tyrimą kontroliuoja Lietuvos Respublikos
generalinės prokuratūros Organizuotų nusikaltimų ir korupcijos departamentas. Dar 2014
m. pranešta, kad antrinė Prancūzijos kompanijos „Alstom“
įmonė „Alstom Power“ yra kaltinama 8 metus mokėjusi kyšius.
„Alstom Power“ korupcijos byloje iki šiol figūruoja ir lietuviškų įmonių pavadinimai – naujai pateikti kaltinimai yra susiję
su kontraktais su Lietuvos kompanijomis „Vilmetrona“, „Lietuvos elektrinė“ ir Elektrėnų elektrinės projektu, su kuriuo dirbo
„Alstom“. Didžiojoje Britanijoje
šią bylą planuojama pradėti nagrinėti spalio mėnesį.
2013 m. Finansinių nusikaltimų tyrimo tarnyba ir Generalinė prokuratūra pateikė įtarimus
piktnaudžiavimu tarnyba tuomečiams „Kruonio hidroakumuliacinės elektrinės statyba“ valdybos pirmininkui P. Jurgučiui ir
generaliniam direktoriui Valdemarui Jasevičiui. Ši bendrovė
išregistruota 2015 m. Teisėsauga įtarė, kad, įgyvendinant Europos Sąjungos remiamą projektą, šie asmenys galėjo pasisavinti daugiau nei 1,3 mln. Eur
(4,5 mln. Lt) ir jų dalį nusikalstamu būdu legalizavo.
Generalinė prokuratūra patvirtino, kad Pranciškus Jurgutis yra specialusis liudininkas,
jam taikoma apsauga.
„Klaipėdos hidrotechnika“ ir
kitos P.Jurgučio įmonės klestėjo, kol visas mechanizmas sugriuvo – FNTT uždarė vieną
įmonę, per kurią buvo išgryninami kyšiams skirti pinigai, ir
tada kyšius P.Jurgutis liberalams jau turėjo mokėti iš savo
kišenės. Tačiau pinigų pritrūko, liberalai liko nepatenkinti, ir
tas pats Klaipėdos uosto vadovas, buvęs uostamiesčio meras Eugenijus Gentvilas „pridavė“ P.Jurgutį už tai, kad eilinį
kartą atėjo pas E.Gentvilą tartis
dėl kyšio. Galiausiai P.Jurgučiui
buvo prikelta eilė baudžiamųjų bylų už įvairius nusikaltimus,
ir supratęs, kad gali tekti sėsti į kalėjimą, jis kreipėsi į Seimo narį Naglį Puteikį, prašydamas tarpininkauti prokuratūrai
– mainais už savo parodymus
P.Jurgutis pageidavo likti neliečiamas baudžiamosiose bylose, kurios bus keliamos partijos
už minėtus „otkatus“.
Nuo 2014 m. savyje nešiojęs informaciją apie aukščiausiuose politiniuose sluoksniuose veikusias milijoninių kyšių
schemas, Seimo narys Naglis
Puteikis pratrūko. Neseniai surengtoje spaudos konferencijoje jis pasidalino informacija, kurią jam dar 2014 metais buvo
papasakojęs
kyšininkavimo
schemoje dalyvavęs P. Jurgutis – šiuo metu ypatingai svarbus ir anglų teisėsaugos pavedimu saugomas liudytojas „Als-

tom“ byloje.

PASLAPTINGAS
PASIMATYMAS
„P. Jurgutis mane susirado
2014 m. ir paskyrė pasimatymą
labai neįprastoje vietoje – už J.
Basanavičiaus g. gėlių turgelio
kioskų, tarp garažų.
Aš atėjau į tą susitikimą sutrikęs ir pamačiau gyvenimo
palaužtą žmogų, kuris jau eina į
mišką pasikarti.
Jis man dvi valandas pasakojo istoriją, kuri man pasirodė
visiškai neįtikėtina – jis papasakojo, kad, kai jis buvo „Klaipėdos hidrotechnika“ vadovas,
jį nuolat pas save kviesdavosi
Socialdemokratų, Darbo ir Liberalų sąjūdžio partijų žmonės,
atsakingi už pinigus, ir ant popieriaus lapo liepdavo jam surašyti objektus, kuriuose jis būdavo laimėjęs viešuosius pirkimus. Liepdavo ties kiekvienu
objektu užrašyti sąmatos dydį,
o tada prie kiekvieno objekto
parašydavo procentus. Tada
jam liepdavo pačiam suskaičiuoti sumas, išgryninti pinigus
ir nurodydavo konkrečius asmenis, kam reikia pinigus paduoti“, – iki šiol neviešintą kyšių
mokėjimo politikams schemoje dalyvavusio P. Jurgučio išpažintį parlamentarui spaudos
konferencijoje atskleidė Naglis
Puteikis.

KAIP VEIKIA SISTEMA
„Iš pradžių P. Jurgutis to reikalavimo nesilaikė, ir tada jam
leido labai aiškiai suprasti, kad
jeigu jis neneš grynųjų pinigų,
visas projektų finansavimas
bus stabdomas. Pvz., jeigu P.
Jurgučio įmonei uoste reikia sukalti šimtą polių, jis juos atsiveža, pradeda darbus, tačiau negali sumokėti rangovams, nes
Susisiekimo ministerija, Uosto
direkcija ar Kelių direkcija neperveda. Tada P. Jurgutis pasidavė tai sistemai ir pradėjo tuos
pinigus nešti“, – apie P. Jurgučio atsiradimo korumpuotų politikų „luome“ pradžią papasakojo parlamentaras.
Po to, anot jo, P. Jurgutis
perprato tą sistemą ir suprato,
kad galima neatnešti visos sumos, nes ne visi politikai vienodai reaguodavo į sutartos sumos neatnešimą: Pvz., jeigu
sutarta kyšio suma – 200 tūkstančių, tai gali atnešti 190 tūkstančių ir taip sutaupyti“.
Tiesa, ne visos politinės jėgos vienodai reaguodavo į kyšio trūkumus.
„Kiti, negavę sumos, išsikviesdavo P. Jurgutį pas save
ir aiškiai pasakydavo, kad, jeigu jis neatneš likusios sumos,
jam bus stabdomas valstybės
finansavimas.
Su tuo finansavimo sulaikymu ponas P. Jurgutis buvo
priverstas dalyvauti šioje sistemoje vis labiau, ir kyšių sumos ėmė vis labiau didėti – vienu metu kyšiams skirtos sumos
pasiekė milijonus, ir jis ėmė derėtis su Socialdemokratų partijos atsakingais žmonėmis, ar
jis galėtų nenešti grynųjų pinigų – nes su grynaisiais pinigais
iškyla problemų: mokesčių inspekcija atlieka patikrinimus ir
atrodo, kad tai susiję su spaudi-

mu atnešti likusią kyšių dalį, – o
mokėti pervedimu? Tada atsakingi socialdemokratai jam nurodydavo firmas, į kurias reikėjo pervesti pinigus“, – P. Jurgučio išpažintį spaudos konferencijoje paviešino N. Puteikis.
Parlamentaro teigimu, šiuo
metu Anglijos prašymu saugomas itin svarbus liudininkas „Alstom“ byloje P. Jurgutis N. Puteikiui įvardino konkrečius žmones ir firmas, kurių pavadinimo dabar parlamentaras
esą neprisimenantis. Tačiau
keli epizodai įstrigę: pvz., liberalų kontroliuojamai firmai reikėjo pervesti 200 tūkst. litų modernizuoti daiktą, kuris iš principo negalėjo būti modernizuojamas.

IŠ PRADŽIŲ N. PUTEIKIS
NEPATIKĖJO
Kaip P. Jurgutis politikui
2014 m. visą tą istoriją papasakojo, N. Puteikis sakė nepatikėjęs.
„Maniau, kad žmogui iškelta
daug bylų, E. Gentvilas apkaltino kyšių davimu, bankrutuoja
visas jo verslas. Nusprendžiau,
kad dėl to žmogui sąmonės užtemimas, jis rengiasi nusižudyti, ir todėl kalba dalykus tarsi atsisveikinimo laišką“, – prisipažino N. Puteikis.
To pokalbio gale P. Jurgutis politiko paklausė, ar jis gali
jam padėti: P. Jurgutis jau parašė tris laiškus Generalinei prokuratūrai, kad jį apklaustų kaip
liudininką, kaip jis buvo verčiamas duoti kyšius, tačiau prokurorai jo neapklausė.
„P. Jurgutis sutiko žmogų,
kuris buvo apklausiamas „Alstom“ byloje ir kuris ėmė kaltinti, kad P. Jurgutis išdavė anglų
spec. tarnyboms visus kyšininkus, visi jie yra tampomi, daromos pas juos kratos. P. Jurgutis
buvo apkaltintas, kad jis yra bildukas, ir kad dėl jo kaltės nusižudė vienas iš „Alstom“ buhalterių Anglijoje.
P. Jurgutis papasakojo, kad
jis metus rašė laiškus, kuriuose sakė, kad sutinka duoti parodymus „Alstom“ bylose, nes
jis dalyvavo šiose sukčiavimo
schemose, o „Alstom“ atstovai
jį vedžiojo po politikų kabinetus
ir tarėsi dėl didelių kyšių.
P. Jurgutis labai stebėjosi,
kad jis buvo pagrindinis kyšių
išgrynintojas šioje byloje, tačiau prokuratūra nenori jo apklausti.
P. Jurgutis prašė mano pagalbos – jis norėjo duoti parodymus prokuratūrai, – apie pirmąjį susitikimą su dabar vienu
saugomiausių Anglijos teisėsaugos liudininkų papasakojo
N. Puteikis.
Nors politikas nepatikėjo
tuo, ką jam papasakojo P. Jurgutis, tačiau, kadangi žmogus
buvo afekto būsenoje, N. Puteikis pamanė, kad jeigu žmogus
rengiasi nusižudyti, tai reikia
jam padėti – parašė prokuratūrai raštą. Tačiau jokios reakcijos iš prokuratūros nesulaukė.
Kodėl N. Puteikis tuomet,
2014 metais, nepatikėjo P. Jurgučio pasakojimu?
„P. Jurgutis pasakojo nešęs
pinigų pakuotę, kurią reikėjo
nešti dviem rankomis, nes vienoje rankoje tos pakuotės ne-

galėjo išlaikyti. Mano protu tai
buvo nesuvokiama. Atrodė vėjai kažkokie“, – atsakė politikas.

SUPRATO, KAD GALĖJO
KALBĖTI TEISYBĘ
Seimo nario N. Puteikio
abejonės dėl P. Jurgučio pasakojimo išsisklaidė tik dabar, kai
paaiškėjo, kad „Alstom“ byloje
pareikšti kaltinimai aukštiems
Lietuvos pareigūnams, o buvęs Darbo partijos pirmininkas
V. Uspaskichas šioje byloje apklaustas specialiuoju liudytoju.
„Ir ką mes dabar skaitome
spaudoje? Tai vis dėlto taip:
„Alstomo“ atstovui V. Venskui,
lietuviui, turinčiam Anglijos pilietybę, tikrai pateikti kaltinimai,
tikrai dėl minėtų kaltinimų nusižudė vienas firmos buhalteris“,
– faktus, privertusius pakeisti
nuomonę dėl dar 2014 metais
išgirstos informacijos, dėstė N.
Puteikis.

KAS SAVAITĘ SIUNČIA
„MEILĖS“ LAIŠKUS
GENERALINEI
PROKURATŪRAI
Anot N. Puteikio, „Alstom“
naudojo praktiką papirkinėti
vietines valstybes ir jų valdžias,
kad gautų užsakymus. Lietuvos tas kyšių nešiotojas buvo P.
Jurgutis.
„Pasirodo, lygiai tas pats
vyko ir Lietuvoje“, – negalėjo
patikėti kyšių mastais N. Puteikis.
„P. Jurgutis papasakojo, kad
tokia praktika vyko nuo 2004
m. iki 2009m., ir, pagal Lietuvos
įstatymus, visiems šiems nusikaltimams ištirti jau suėjo senatis.
Tačiau P. Jurgutis ima savo
užrašų knygutės kopiją, rašo
STT ir Generalinei prokuratūrai prašymą, prisega tą kopiją ir išsiunčia. Kiek suprantu,
tai jis dabar daro kas savaitę. P. Jurgučio firmas sužlugdė socialdemokratai, liberalai,
ir jis jiems dabar keršija. Nes
iš jo viską atėmė – visą turtą
ir verslą, ir viską areštavo. Todėl P. Jurgutis tokiu būdu ginasi“, – motyvą, kodėl P. Jurgutis
ryžosi prabilti apie stambaus
masto korupciją Lietuvos politiniuose sluoksniuose, nurodė
N. Puteikis.
Politiko nuomone, jei tas sąsiuvinis, kuriame detaliai surašyta, kada, kur, kam ir kiek
mokėjo kyšių būtų buvęs rastas per kratą pas P. Jurgutį, tai
P. Jurgutis jau būtų buvęs lavonas: „Nes jeigu „Rubikonas“
savo juodojoje buhalterijoje
rašė tik inicialus, tai P. Jurgučio
knygelėje viskas surašyta pavardėmis ir išmokėtų kyšių sumomis. Su visomis detalėmis –
kokiame miške ar partijos būstinėje buvo susitikę“.
Ir dabar P. Jurgutis kopijuoja
tą „kyšių buhalteriją“ ir kas savaitę po vieną puslapį siunčia
Generalinei prokuratūrai.

KYŠIAI – NET IR PARTIJOS
BŪSTINĖSE
Anot N. Puteikio, pinigų perdavimai vykdavo skirtingose
vietose, kartais – net ir partijos
būstinėse.
Paprašytas
konkretizuo-

ti, politikas pasakė, kad P. Jurgutis buvo susitikęs Darbo partijos būstinėje su jos vadovu
Viktoru Uspaskichu ir jam padavė lagaminą grynųjų pinigų.
„V. Uspaskichas gautus pinigus
susidėjo į penkių litrų talpos viskio „Blue Label“ pakuotę ir juos
perdavė savo vairuotojui“, – pasakojo N. Puteikis.
„Tačiau problema kokia –
kad V. Uspaskichas iš mano
pasakojimo gausis didžiausią
kyšį gavusiu politiku? Tai bus
neteisinga, nes dar didesnes
(sumas) P. Jurgutis nešė ir Liberalų sąjūdžiui, ir socialdemokratams“, – spaudos konferencijoje kalbėjo N. Puteikis.
Tiesa, jis prisipažino, kad P.
Jurgutis jam nesakė V. Uspaskicho pavardės, tačiau, kai pasakė, kur partijos būstinė, N. Puteikis suprato.
„Kas stulbina – visų trijų partijų atstovai liepė jam surašyti
objektus su sumomis, ir kad P.
Jurgutis tai surašytų savo ranka. Ir tik tada patys parašo procentą – kiek reikia „otkatų“. O
Darbo partija tiesiog persekiodavo, net namuose, liepdavo
atvažiuoti naktį“, – apie politiniuose sluoksniuose egzistavusias korupcines schemas kalbėjo N. Puteikis.

„O DABAR TIK
PABANDYKIT JĮ
NUŽUDYTI“
Paklaustas, kodėl P. Jurgutis nesikreipė į teisėsaugą
anksčiau, N. Puteikis atsakė:
„Juk jis dalyvavo visoje šioje
veikloje, jo turtas didėjo, sistema veikė jo naudai. Jo apyvarta
smarkiai išaugo. Tačiau kažkuriuo momentu firma, kuri turėjo išgryninti pinigus, buvo uždaryta FNTT. Ir jis laiku nesumokėjo kyšio – maždaug milijono
litų. Ir tada P. Jurgučiui iš karto buvo sustabdytas finansavimas Klaipėdos uoste, o kartu,
berods, – ir Elektrėnų elektrinėje. Berods, tada uosto vadovas
buvo E. Gentvilas.“
Pasak N. Puteikio, įdomu
tai, kad net nesantys valdžioje
politikai toliau reikalavo P. Jurgučio nešti kyšius, nes jų paskirti atstovai vykdė tą valią.
„Vienu metu P. Jurgutis suabejojo, ar jis gali toliau nešti kyšius politikams, tačiau suprato, kad be to jo verslas iš karto žlugs, o jis pats bus nužudytas. Kai nustojo kyšininkauti, P.
Jurgutis buvo padarytas nusikaltėliu, o jo užsakymus perėmė kitos firmos. Todėl visas tas
korupcinis mechanizmas toliau
sukasi“, – spaudos konferencijoje kalbėjo N. Puteikis.
Gali būti, kad P. Jurgutis
prabilo dar ir dėl to, kad Lietuvoje jam grasina kalėjimu.
„Kaip įdomu, žiūrėkit: nė vienas kyšininkas nesėda, o jam
grasina kalėjimu keliose bylose. Ir jį nori pasodinti už tai, kad
jis per brangiai nusipirko tris
sklypus. Nuo kada už tai sodina? Šita vieta man yra neaiški ir man kyla įtarimas, kad čia
vyksta truputėlį didesnis žaidimas: kad vis dėlto iš tikrųjų per
Generalinę prokuratūrą, teisėjus jį norima pasodinti. Kas čia
– spaudimas sumokėti likusius
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Gegužės 7 d. –
už merą
Eugenijų Sabutį!
Rimantas Sinkevičius, Seimo narys,
buvęs susisiekimo ministras:
Eugenijus – išskirtinai dalykiškas, konkretus žmogus, per dvejus metus, kuomet
ėjo mero pavaduotojo pareigas, jis parodė, kad geba susitvarkyti su rimtais iššūkiais, nesiblaško, numato aiškią strategiją ir imasi veiksmų. Tai – tvirto būdo, nuoseklus, atsakingas, drauge diplomatiškas
ir patikimas politikas, kuriuo aš pasitikiu.

BRANGŪS
JONAVIEČIAI,
Dėkoju Jums, visiems savo balsais
parėmusiems mane tiesioginiuose Jonavos rajono savivaldybės mero rinkimuose.
Nuoširdi padėka Jums už pasitikėjimą ir paramą!
Nesustokime pusiaukelėje. Jūsų
balsų labai reikės gegužės 7 dieną!
Būkime už tai, kad Jonava ir toliau
išliktų galimybių miestu kiekvienam iš
mūsų!
Eugenijus Sabutis,
Lietuvos socialdemokratų
partijos kandidatas

Mindaugas Sinkevičius,
buvęs rajono meras, ūkio
ministras:
Eugenijus – tas žmogus,
į kurio rankas galiu ramiai atiduoti rajono vairą. Beveik dvejus metus dirbome kaip tvirta
komanda, niekuomet nebuvo
kilę abejonių dėl jo sprendimų,
visuomet vertinau jo nuomonę, mintis ir idėjas. Žinau, kad
šis žmogus yra be galo darbštus, pasiryžęs iššūkiams ir jam

nebaisios kliūtys, kurių rajono valdyme tikrai pasitaiko. Jis
jau įgavęs rajono valdymo patirties, todėl ši sritis jam nebus
naujiena, o tai – didelis privalumas. Man, kaip jonaviečiui ir ilgamečiam miesto vadovui, ne
tas pats, kas toliau rūpinsis rajonu ir tęs pradėtus darbus. Tai
turi būti patikimas, tvirto charakterio, atsakingas žmogus.
Eugenijus – būtent toks. Rajono Taryboje daugiau nei pusę
mandatų rajono rinkėjai pati-

kėjo socialdemokratams, todėl,
norint išlaikyti nuoseklų ir vieningą komandos darbą, Tarybai
vadovauti turėtų daugumos atstovas. Komandos ir jos vadovo vizijos, idėjos, vertybės turi
sutapti. Priešingu atveju nebus
vienybės tarp rajono vadovo ir
Tarybos narių daugumos, o rajonui tai – ne į naudą.
Politinė reklama. Nr.4.
Bus apmokėta iš kandidato Eugenijaus
Sabučio specialiosios rinkimų sąskaitos.

Seimas savivaldybėms pavedė tramdyti savivaliaujančius
daugiabučių bendrijų pirmininkus
Feliksa
Žentelienė
Bendrijoms
pritaikomas demokratinis valdymas, t. y. kai susiformuoja darnus
kolektyvas ir visi šeimos nariai
rūpinasi savo turtu – nuosavu
namu. Viską sprendžia visuotinis susirinkimas – aukščiausias bendrijos valdžios organas. Deja, tų šeimų yra visokių:
vienos tvarkosi pavyzdingai, kitose kunkuliuoja konfliktai. Dėl
savininkų nesupratingumo ir
įstatymų nežinojimo, atsiranda
karaliukų, kurie savivaliaudami
priima sprendimus už visus savininkus. Jie daro, ką nori, nesilaiko įstatyminių reikalavimų.
Per 2015–2016 m. Seimo kontrolierių įstaiga gavo 55
skundus, o per šių metų sausio mėnesį – net 19, tarp kurių
– skundai ir iš Jonavos. Žurnalo „Savaitė“ „Teisininko puslapyje“ nuolat spausdinami atsakymai į klausimus apie bendrijų pirmininkus, su kuriais nesudaromos darbo sutartys, nepateikiami planai dėl namo objektų priežiūros, neveikia valdybos
ir balsų skaičiavimo komisijos,
savininkams nepateikiami protokoliniai sprendimai ir kt.
Lietavos g. gyventojas pasakoja, kad tarp daugiabučio, kuriame jis gyvena, kaimynų buvo daug nesusikalbėjimų,
dėl kurių bendrija buvo likviduota. Pasak jo, dabar – visi patenkinti. Moteris, gyvenanti miesto centre, prasitarė nežinanti,
kas toks yra bendrijos pirmininkas. Dar viena gyventoja skundėsi dėl pirmininko, gyvenančio
užsienyje, atvažiuojančio, surenkančio mokesčius ir vėl išvažiuojančio. Yra ir konkrečių,
gan įdomių „pirmininkavimų“.
Pavyzdžiui, pagal vieną pasakojimą...

PATS NEDIRBA IR KITIEMS
NELEIDŽIA

Algis (vardai pakeisti) pirmininkui: „Sutvarkyk išdaužytus langelius: vamzdžiai užšals!“ Ir užšalo, ir už remontą sumokėjo visi.
Rima per visuotinį susirinkimą priėjo arčiau ir pareikalavo griežtai: „Atiduok bendrijos žoliapjovę!
Pati šienauju, benziną perku...“ O
jis vėl aiškina, kaip bus blogai, jei
patys tvarkysimės, baudas mokėsime, reikės samdyti transportą
išvežti šiukšlėms, benzininė žoliapjovė langus išdaužys... bus
dar brangiau... Kažkas sušuko:
„Patys šienavome ir langų neišdaužėme!“
Daugiabučio teritorija didelė,
įsiterpusi tarp privačių namų, gal
apie 12 arų... „Jonavos paslaugų“
žoliapjovių traktoriukai per vasarą
pralekia tris kartus, bet to maža.
Keli gyventojai atsiveža savo žoliapjoves ir ties palangėmis pašienauja. Valytoja arčiau šaligatvių
sugrėbia, o pašaliais kartais šienas džiūsta. Stasė, anksčiau pavyzdingai dirbusi, netekusi kantrybės rėžia: „Duok bendrijos įrankius, eisim tvarką daryti!“ Neduoda, bijo, kad iš „Jonavos paslaugų“ valytojos gyventojai neatimtų
darbo. Kartą gyventojas pasakė:
„Išsivalyk savo kabinetą rūsyje!“
Pirmininkas atsakė: „Pinigų reikia“. Kaimyninės bendrijos namo
gyventojai pasiskundė, kad negali praeiti pro krūmus ir ant šaligatvio užgriuvusią gyvatvorę. „Duok
bendrijos žirkles – eisim apkirpti!“
„Seniūnas apkirps!“ Ir nulėkė pas
seniūną. Greitai grįžo. Gal nerado, gal buvo išvarytas, nes pats
bet kaip nurėžė, o šiukšlyną paliko…

APIE PIRMININKŲ
GALIMAI AFERAS

Namo savininkai juk nesupranta tų galimų aferų gilumos.
Jei per visas užsisėdėjusias kadencijas niekada nė žodžio apie
bendrijų įstatymus, tai tokią „audi-

toriją“ galima mulkinti prisitaikius
autokratinį valdymą: „Visur – aš
pats! Pirmininkauju, balsus skaičiuoju, kaip sugalvoju, taip ir nusprendžiu…“ (Afera Nr. 1).
O iš tikrųjų – joks viršininkas,
tik savininkų samdomas, kuris visiems turi būti palankus ir vienodai teisingas. Pagal pareigas,
kaip valdybos ir bendrijos pirmininkas, privalo susitarti ir pasiūlyti
visuotinio susirinkimo pirmininką
ir sekretorių, kurie rašo ir pasirašo dalyvių sąrašą ir protokolą, o jo
pareiga – atsiskaityti už savininkų
patvirtintą darbo sutartį ir pateikti planus ateičiai. To nedarymas
– valdžios uzurpavimas ir baimė
„postą“ prarasti. (Afera Nr. 2).
Jei neišrinkta balsų skaičiavimo komisija, neišaiškinti balsavimo būdai – visur jis pats. (Afera Nr. 3). Pirmas balsavimo būdas – rankų pakėlimas, antras –
daroma pertrauka ir išdalijami lapeliai su „Pritariu–nepritariu“, trečias – atviras, kai pasirašoma sąraše arba ant biuletenių, ketvirtas
– slaptas, kai išdalijami biuleteniai
užklijuojami vokeliuose ir po dviejų savaičių balsuojama į urneles.
Balsavimas raštu būtinas sprendžiant piniginius klausimus, liečiančius visus bendrijos narius.
Jei bent vienas bendrijos narys
siūlo tokį balsavimą, jis turi būti
vykdomas.
Jonavoje yra bendrija, kurios
pirmininkas, kad sustiprintų savo
valdžią, turi šalia pasisodinęs sau
patikimą buhalterę-sekretorę, net
ne bendrijos narę, kuri pasirašo jo
protokolinius sprendimus, įstatus
ir pan. Kai savininkai prieštarauja,
kad tokio sprendimo nebuvo, tai
jis teigia, kad buvo, yra… Mat 60ies butų name nėra kas sugebėtų
protokolą parašyti, balsavimą suorganizuoti ar bendrijos pinigėlius
suskaičiuoti. Taip sukuriama sau
naudinga „įmonė“ už pusę etato ir
dar su visokiais jos išlaikymo priedais.
Jei atsiranda oponentų, kurie,

žinodami įstatymus, bando priešintis, tada panaudojamas metodas „skaldyk ir valdyk!“ Jie tampa
priešais, juos reikia nutildyti, pažeminti, įskųsti, apšmeižti... Močiutes pagąsdinti: jei nemokės, tai
nepadės, kai reikės, vandenį atjungs, antstoliams perduos, išreikalaus... Ir kur pasiskųsi? Anksčiau – niekam! Dabar – jau yra
kam.

SAVIVALIAUJANTYS
PIRMININKAI, TIKIMASI,
BUS SUTRAMDYTI

Praėjusių metų rugsėjo pabaigoje Seimas priėmė ir prezidentė pasirašė Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties
pastatų savininkų bendrijų įstatymo 20 straipsnio pakeitimo įstatymą (2016 m. rugsėjo 27 d. Nr. XII2639) „Bendrijos veiklos viešoji priežiūra ir kontrolė“, kuris
sako: „1. Bendrijos valdymo organų veiklos priežiūrą ir kontrolę pagal Lietuvos Respublikos vietos
savivaldos įstatymą atlieka savivaldybės.
2. Savivaldybės vykdomoji institucija ar jos įgaliotas asmuo turi teisę kontroliuoti, kaip
bendrijos valdymo organai atlieka pagal šį įstatymą jiems
priskirtas funkcijas, ir, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodeksu, surašyti administracinių nusižengimų protokolus, nagrinėti administracinių nusižengimų bylas ir skirti administracines nuobaudas
arba perduoti administracinių
nusižengimų bylas nagrinėti
teismui.“
Pataisos įsigaliojo nuo šių
metų sausio 1 d.“
Kai kurios savivaldybės, pvz.,
Klaipėdos, pradėjo jas jau vykdyti: nutarė kas dvejus metus patikrinti bendrijas, rašė protokolus,
už pažeidimus skyrė nuobaudas
ir t. t.
Kitų bendrijų nariai irgi puolė

skųstis savivaldybėms, o šios atšaudavo: „Tvarkykitės patys, tai
jūsų turtas, jūsų išrinktas pirmininkas, jūsų sprendimai, kuriuos patys galite pakeisti“. Lygiai taip pasielgė ir Jonavos savivaldybės
administracijos turto skyrius ir administratorius, kai bendrijos nariai
ar pavieniai asmenys kreipėsi dėl
pagalbos. Tą patį kalbėjo ir Jonavos teisininkai, advokatai bei ikiteisminio tyrimo darbuotojai: „Nustumkit, pakeiskit, išrinkit kitą...
Jūsų valia!“ Lengva pasakyti, tačiau ne taip paprasta padaryti su
šių dienų žmonių abejingumu ir
nenoru nieko daryti.
Taigi, savivaldybės atsišauti,
kad nėra tokio įstatymo ar neturi
tam veiklos galių, jau nebegalės.
Beje, Seimo kontrolierių įstaiga ėmėsi tirti savivaldybių pareigūnus, kaip jie atlieka bendrijų
valdymo organų veiklą.

ĮSTATYMAI DAR
TOBULINAMI

Lietuvos Respublikos daugiabučių namų bendrijų federacijos
pirmininkas Juozas Antanaitis pritaria šioms pataisoms, bet sako,
kad „... reikia dar daug kartų jas
tobulinti, nes bendrijas kamuoja
gyventojų nenoras rūpintis savo
turtu, abejingumas, teisinių žinių
stoka... O bendrijas reikia skatinti
bei kurti naujas, nes tai geriausia
ir pigiausia išeitis gražinant miestus ir gyvenvietes: niekas nepadarys geriau nei savo namą prižiūrintys jo savininkai“.
Neseniai Seimo narys L. Balsys įregistravo papildomas pataisas, kuriose numatoma: pirmininkų kadenciją sutrumpinti iki dvejų metų; darbo sutarties ataskaita turi būti paruošta 15 dienų iki
visuotinio susirinkimo ir paskelbta
viešai; darbo sutartis taip pat turi
būti skelbiama viešai; sprendimai
priimami tik balsuojant raštu, kai
dalyvauja visi bendrijos nariai ir kt.
L. Balsys tikisi, kad šias pataisas
Seimas patvirtins.
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DVIEJŲ KAMBARIŲ BUTO
JONAVOS MIESTE PIRKIMAS

DEŠIMTIES BUTŲ JONAVOS
MIESTE PIRKIMAS
Perkančioji
organizacija: Jonavos rajono savivaldybės administracija, Žeimių g.
13, LT-55158 Jonava, įstaigos
kodas 188769070, tel. (8 349)
613 94, faks. (8 349) 500 12, el.
p. administracija@jonava.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos
derybos.
Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Jonavos rajono savivaldybės administracija skelbia pirkimą, siekdama įsigyti dešimt
butų Jonavos mieste. Pirkimas
skaidomas į dešimt atskirų pirkimo objekto dalių. Siekiama
įsigyti šešis vieno kambario butus, tris dviejų kambarių butus
ir vieną trijų kambarių butą. Butai turi atitikti techninės specifikacijos reikalavimus, nurodytus
atitinkamai pirkimo sąlygų 1, 2
ir 3 prieduose.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentus, susijusius su dešimties butų Jonavos mieste pirkimu, galima gauti iki 2017 m.
gegužės 23 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Jonavos rajono savivaldybės administracijoje 303 kab.
arba 202 kab., Žeimių g. 13, LT55158 Jonava, pateikus prašymą. Pirkimo dokumentai, kandidatui paprašius, pateikiami
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo pateikti šiuos dokumentus gavimo
dienos. Pirkimo dokumentai
taip pat skelbiami Jonavos rajono savivaldybės administracijos tinklalapyje adresu http://
www.jonava.lt/socialinio-bustopletra.
Paraiškų dalyvauti derybose pateikimo vieta, terminas ir
laikas: parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai perkančiajai organizacijai turi būti
pateikti iki 2017 m. gegužės 23
d. 10.00 val. Vokai iki nurody-

to dokumentų pateikimo termino pabaigos pateikiami savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už dokumentų priėmimą, dokumentų priėmimo kabinetai – savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte, Žeimių g. 13, 55158 Jonavoje, tel. (8 349) 501 51. Vėliau pateiktos paraiškos nebus
nagrinėjamos. Pasiūlymai turi
būti teikiami tik užklijuotuose
vokuose, ant kurių turi būti užrašytas kandidato vardas ir pavardė, telefono numeris, gyvenamosios vietos adresas, nuoroda „Dešimties butų Jonavos
mieste pirkimo konkursui“ ir
„NEATPLĖŠTI IKI 2017-05-23
10 val. 00 min.“
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengti kandidatų dokumentai: paraiškos
ir kiti kandidatų dokumentai turi
būti pateikiami lietuvių kalba.
Dokumentai, kuriuos kandidatai, dalyvaudami pirkime, turi pateikti:
1. Užpildyta paraiškos duomenų forma (konkurso sąlygų
2 priedas);
2. Siūlomo parduoti buto
nuosavybę patvirtinančio Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registro centrinio duomenų banko išrašo kopija;
3. Siūlomo parduoti buto savininkų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
4. Siūlomo parduoti buto kadastro duomenų bylos kopija;
5. Siūlomo parduoti buto
savininkus atstovaujančio ar
įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir kiti atstovavimo teisėtumą
patvirtinantys dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų IV dalyje, jei kandidatas nėra vienintelis siūlomo parduoti buto savininkas;
6. Siūlomo parduoti buto
(pastato) energinio naudingumo sertifikato kopija.

Perkančioji organizacija:
Jonavos rajono savivaldybės
administracija, Žeimių g. 13,
LT-55158 Jonava, įstaigos kodas 188769070, tel. (8 349) 613
94, faks. (8 349) 500 12, el. p.
administracija@jonava.lt
Pirkimo būdas: skelbiamos
derybos.
Nekilnojamųjų daiktų paskirtis, pageidaujama nekilnojamųjų daiktų buvimo vieta: Jonavos rajono savivaldybės
administracija skelbia pirkimą,
siekdama įsigyti dviejų kambarių butą Jonavos mieste. Pirkimas neskaidomas į atskiras pirkimo objekto dalis. Butas turi atitikti šiuos reikalavimus:
1. butas yra Jonavos dalyje, kuri VĮ Registrų centro skelbiamame nekilnojamojo turto
(statinių) verčių zonų žemėlapyje http://www.registrucentras.
lt/masvert/paieska_apsk_new.
jsp? pažymėta zonų numeriais
10.1.1 arba 10.1.2 :
1.1. zonos numeris 10.1.1 –
centrinė Jonavos miesto dalis,
rytuose apribota sklypo ties geležinkelio linija vakarine kraštine iki J. Basanavičiaus gatvės,
Ateities gatve, pietuose – Panerių gatve iki Nr. 18 (išskyrus Panerių g. Nr. 18, Nr. 29, Nr. 31),
dešiniąja Neries upės pakrante pagal bendro naudojimo sklypo šiaurės vakarų ribą, toliau
– pakrante (išskyrus K. Donelaičio g. Nr. 2, Sodų g. Nr.3) iki
Kauno g. Nr. 93A (išskyrus Kauno g. Nr. 93A), vakaruose – linija, einančia Veterinarijos gatve (įskaitant visus šios gatvės
adresus), šiauriniu Neries upės
šlaitu, Kranto, Virbalų, Rasos,
Žalgirio, Joninių gatvių ašimis iki
Juodmenos upelio ir susikirtimo
su Čičinų keliu;
1.2. zonos numeris 10.1.2
– Jonavos miesto dalis, apribota Žemaitės g. (nuo Nr. 6 iki Nr.
20), Varnutės g. (nuo Nr. 3 iki Nr.

AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI” INFORMUOJA, kad dėl
vamzdynų hidraulinių bandymų BUS NUTRAUKTAS KARŠTO
VANDENS TIEKIMAS:

Planinė HB data

1 magistralė: Vytauto, J.Ralio, Vilniaus (1–9), Prezidento, Kęstučio, Birutės, Panerių, Parko, Aušros, Kauno 1–32, Žeimių 1, Klaipėdos (išskyrus 36A), Taikos g.

2017-05-02 – 2017-05-05

2 magistralė: Sodų, Dariaus ir Girėno, Kauno 32–102, Vilniaus (29,
31, 33, 35, 40), Vasario 16-osios, Veterinarijos, Žalioji, G.Ilgūno,
Klaipėdos 36A g.

2017-05-08 –2017-05-12

3 magistralė: Geležinkelio g., Mokyklos g., Girelės g., Fabriko g.;
Kosmonautų mikrorajonas: daugiabučiai Kosmonautų, Lietavos,
Žeimių tako, Žeimių g.
Lakštingalų mikrorajonas: daugiabučiai Žemaitės (lyginiai numeriai), Varnutės, Smėlio, Vilties g.
Chemikų mikrorajonas: Chemikų, P.Vaičiūno iki 24 nr. imtinai,
A.Kulviečio, Žemaitės (nelyginiai numeriai) g.

2017-05-15 –2017-05-19

1 gr. Boilerinė: Kosmonautų g. 3, 3A, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12,
13, 14, 18, 20.

2017-05-22 – 2017-05-26

HB bus vykdomas 16 atm slėgiu.
Prašome visus abonentus, atsijungti šilumos tiekimo įrenginius, susidėti akles prieš įvadines
sklendes. HB metu abonentai privalo užtikrinti AB „Jonavos šilumos tinklai“ atstovo patekimą į šiluminį punktą bet kuriuo paros metu.
Asmenų, atsakingų už šilumos ūkį ir gyventojų dėmesiui!
HB metu šiluminiame mazge šiluminių įrengimų remonto darbus atlikti draudžiama.
Pastebėjus karšto vandens arba žaliai dažyto vandens nutekėjimus, prašome pranešti telefonais (8 349) 33 052, 77128, 5 27 80, 69175, 77125.
Hidraulinių bandymų metu trūkus vamzdynui, dėl remonto darbų nurodytas terminas gali būti
pratęstas.
Iš anksto atsiprašome už patirtus nepatogumus.
Primename, kad ši informacija taip pat skelbiama sąskaitose už įmonės paslaugas bei
www.jonavosst.lt
Užs. Nr. 10

13), Vilties g. (Nr. 31, Nr. 31A,
Nr. 26, Nr. 28 ) ir Jonavos m. II
tvenkinio pakrante;
2. butas yra penkių aukštų
name;
3. bute yra du atskiri gyvenamieji kambariai, virtuvė, tualetas, vonia;
4. buto bendras plotas yra ne
didesnis kaip 50 m2 (pirkimo komisija turi teisę priimti motyvuotą sprendimą pirkti butą, kurio
plotas ne daugiau kaip 3 proc.
skiriasi nuo reikalaujamo ploto);
5. buto ir namo, kuriame yra
butas, baigtumas yra 100 procentų;
6. butas nėra bendrabučio
tipo gyvenamuosiuose namuose, su bendro naudojimo patalpomis (virtuve, tualetu, dušine), su krosniniu ar elektriniu
šildymu, įrengtas pusrūsiuose,
palėpėse, užstatytuose praėjimuose, poilsiui skirtose patalpose, mediniuose ar karkasiniuose namuose, kurių energetinio
naudingumo klasė žemesnė
kaip E, butas taip pat nėra neįrengtas (jeigu butas paraiškos
pateikimo dienai neįrengtas, jis
turėtų būti įrengtas iki pirkimo ir
pardavimo sutarties sudarymo);
7. butas yra be baldų ir (ar)
buitinės technikos.
Pirkimo dokumentų gavimo sąlygos: pirkimo dokumentus, susijusius su dviejų kambarių buto Jonavos mieste pirkimu, galima gauti iki 2017 m.
gegužės 18 d. 10.00 val., darbo dienomis ir darbo valandomis Jonavos rajono savivaldybės administracijoje 303 kab.
arba 212 kab., Žeimių g. 13, LT55158 Jonava, pateikus prašymą. Pirkimo dokumentai, kandidatui paprašius, pateikiami
ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo kandidato prašymo pateikti šiuos dokumentus gavimo dienos. Pirkimo dokumentai
taip pat skelbiami Jonavos rajono savivaldybės administracijos
tinklalapyje adresu http://www.
jonava.lt/socialinio-busto-pletra.
Paraiškų dalyvauti derybose
pateikimo vieta, terminas ir laikas: parduodamų nekilnojamųjų daiktų dokumentai perkan-

Statome namus.
Dengiame stogus.

Šiltiname namus vata.
Atliekame ir kitus įvairius
statybos darbus.

Tel. 8 656 42293

čiajai organizacijai turi būti pateikti iki 2017 m. gegužės 18
d. 10.00 val. Vokai iki nurodyto dokumentų pateikimo termino pabaigos pateikiami savivaldybės administracijos Bendrojo skyriaus darbuotojams, atsakingiems už dokumentų priėmimą, dokumentų priėmimo kabinetai – savivaldybės administracijos pastato pirmame aukšte, Žeimių g. 13, 55158 Jonavoje, tel. (8 349) 501 51. Vėliau
pateiktos paraiškos nebus nagrinėjamos. Pasiūlymai turi būti
teikiami tik užklijuotuose vokuose, ant kurių turi būti užrašytas
kandidato vardas ir pavardė, telefono numeris, gyvenamosios
vietos adresas, nuoroda „Dviejų kambarių buto Jonavos mieste pirkimo, vykdomo skelbiamų
derybų būdu, konkursui“ ir „NEATPLĖŠTI IKI 2017-05-18 10
val. 00 min.“
Kalba (kalbos), kuria (kuriomis) turi būti parengti kandidatų dokumentai: paraiškos
ir kiti kandidatų dokumentai turi
būti pateikiami lietuvių kalba.
Dokumentai, kuriuos kandidatai, dalyvaudami pirkime,
turi pateikti:
1. Užpildyta paraiškos duomenų forma (konkurso sąlygų 2
priedas);
2. Siūlomo parduoti buto
nuosavybę patvirtinančio Lietuvos Respublikos nekilnojamojo
turto registro centrinio duomenų
banko išrašo kopija;
3. Siūlomo parduoti buto savininkų asmens tapatybę patvirtinančių dokumentų kopijos;
4. Siūlomo parduoti buto kadastro duomenų bylos kopija;
5. Siūlomo parduoti buto savininkus atstovaujančio ar įgalioto asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija ir kiti
atstovavimo teisėtumą patvirtinantys dokumentai, nurodyti pirkimo sąlygų IV dalyje, jei kandidatas nėra vienintelis siūlomo
parduoti buto savininkas;
6. Siūlomo parduoti buto
(pastato) energinio naudingumo
sertifikato kopija.
Užs. Nr. 9

Dengia stogus čerpėmis,
šiferiu, skarda, bitumine danga.
Ilgametė patirtis, operatyvumas,
garantijos, protingos kainos.
Atvyksta, konsultuoja, matuoja, sąmatas skaičiuoja NEMOKAMAI.
Renka grupę medžiagoms pirkti
(YPAČ GEROMIS KAINOMIS).
Tel. 8 675 75102

Kviečiame dirbti SIUVĖJAS (-US)
Apie darbą:
Darbas Jonavos siuvimo ceche: teisingai, laiku ir kokybiškai atlikti siuvimo operacijas.
Tikimės, kad Jūs:
• mokate siūti arba turite šios srities žinių;
• esate atsakinga (-s) ir kruopšti (-us);
• norite tobulėti.
Siūlome Jums:
• galimybę prisidėti prie žinomiausių prekių ženklų aprangos gamybos;
• dirbti ir tobulėti su profesionalų komanda;
• atlyginimą, priklausantį nuo darbo rezultatų;
• išskirtines sąlygas įsigyti įmonės gaminius.
Susisiekite:
• skambinkite tel.: 8 682 50157 (darbo dienomis nuo 7.30 iki 16.30
val.);
• arba siųskite gyvenimo aprašymą: personalas@audimas.lt;
• taip pat galite atvykti pokalbiui, adresu: Panerių g. 18, Jonava.
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Nelauktus organizmo svečius galima
išprašyti su bitkrėsle
Pataria provizorė
Vida Jokimienė
Jei vienas šeimos narys turi
parazitų (kirminų), tikėtina, kad
gali būti jau užsikrėtę ir kiti.
Statistika šiuo klausimu neraminanti, Lietuvoje kirmėlinėmis ligomis kasmet suserga
daugiau kaip 30 tūkst. žmonių,
iš jų dauguma 6-12 metų vaikai.
Parazitai gyvena ne tik žarnyne, jie prasiskverbia giliai,
netgi pro sieneles; lervutės su
krauju greitai išplinta po visą
kūną, įskaitant širdies, kepenų,
net smegenų sritis.
Nuo jų kenčia žmogaus imuninė sistema, kūnas nustoja kovoti su kenkėjais, tokiais kaip
askaridės, toksokaros, giardijos.
Daugelis žmonių apie tai ne
tik nežino, bet net ir neįtaria,
kad jų organizme apsigyvenę
parazitai naikina vidaus organus, jie pasisavina organizmui
reikalingas medžiagas, o palieka nuodingas atliekas, toksinus, kurie ir slopina organizmo
atsparumą.
Seniai išbandyta liaudies
priemonė – vaistažolių rinkinys,
kurio sudėtyje yra gerai žinoma
bitkrėslė, kartusis kietis ir smiltinio šlamučio žiedai.
Vaistažolių arbata nuo kirminų vartojama: po 100 ml penkis
kartus per dieną. Reikia pusę
valgomojo šaukšto žolelių mišinio užplikyti puse litro verdančio vandens. Palaikyti pusvalandį, nukošti ir gerti.
Tai žmonių išbandytas receptas, kuris pasižymi savo

VAIKŲ GLOBĖJŲ
APIBŪDINIMAS

Socialinis globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos
Respublikos civilinio kodekso
globėjui (rūpintojui) keliamus
reikalavimus, išklausęs globėjų
ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus, globojantis laikinai
be tėvų globos likusius vaikus,
kurių amžius nuo gimimo iki
18 metų, su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais ir kuriuos
globoja ne ilgiau kaip 12 mėnesių. Socialinis globėjas vienu metu gali globoti ne daugiau
kaip 3 laikinai be tėvų globos likusius vaikus (atskirais atvejais, neišskiriant brolių (seserų), gali globoti ir didesnį skaičių laikinai be tėvų globos liku-

Kartais būna nyku ir išvis
Kada nieko aplink nematai.
Bet mintys klajūnės sugrįš,
Kaip sugrįžta paklydę laivai.

sveikinu Jus su profesine
švente
ir skiriu Jums šiuos
žodžius:

Ir spindi vis švytinčios
žvaigždės,
Kai užgęsta vakare žara.
Gyvenimas dar nesibaigia,
Nors amžino nieko nėra.

Jūs dovanojate mums ryto
saulę
Ir savo šilumą akių.
Norėčiau apkabint pasaulį,
Ištart Jums ačiū su visais
kartu.

Vis skubėsiu lyg skrendanti paukštė,
Kada ūkanos skęs migloje.
Tarsi vėlei jaunystė pašauktų
Jums dėkoju tyliai mintyse.

Su žaliuojančiais medžiais
išaugau
Ir per žolę rasotą bridau.
Kas brangu vis širdyje dar
saugau
Už sveikatą kas būtų brangiau?

veiksmingu poveikiu. Šis vaistažolių derinukas ne tik pašalina žarnyne puvimo procesą,
apsaugo organus, valo odą,
naikina virusus, grybelį ir bakterijas, bet ir visam laikui sunaikina didesnius bei mažesnius
parazitus ir jų kiaušinėlius (lervas). Kaip žinia, gamtos dovana – vaistažolės – neturi pašalinio poveikio. Vaistažolių mišinys nuo parazitų buvo gaminamas jau IX amžiuje šv. Galeno
benediktinų vienuolyne Šveicarijoje. Tai buvo bitkrėslės era,
vaistažolės ištrauka buvo plačiai naudojama kirmėlėms varyti iš organizmo bei profilaktikai. Botanikai šią vaistažolę vadina bitkrėsle, bet žmonės Lietuvoje, priklausomai nuo gyvenamosios vietos, ją vadina ir
saulėkrėsliu, ir darata, auksažiede ar auksaširde, marūnu ir
kitais pavadinimais. Tai vienas

ir tas pats vaistažolinis augalas.
Kokie simptomai ar pasikeitimai gali kelti įtarimų, kad
mūsų organizme gali būti apsigyvenusių neprašytų svečių.
Kadangi parazitai nuolat nuodija žmogaus organizmą, patinsta audiniai, atsiranda raumenų ir sąnarių skausmai, padidėja limfmazgiai. Pasireiškia
pilvo skausmas, viduriavimas,
pykinimas, vėmimas. Gali sukelti ir anemiją.
Kuo ilgiau parazitai gyvena
žmogaus organizme, tuo daugiau pridaro žalos. Tad linkiu atsikratyti jų su laiko ir žmonių patikrintų vaistažolių arbata ir vėl
pasijusti geros savijautos, darbingiems ir laimingiems.
Vaistažolių rinkinį nuo parazitų galite įsigyti gamybinėje
vaistinėje.
Būkite sveiki.

PATVIRTINTAS TĖVŲ GLOBOS NETEKUSIŲ VAIKŲ LAIKINOSIOS GLOBOS
(RŪPYBOS) ŠEIMOJE ORGANIZAVIMO IR PAGALBOS PINIGŲ SKYRIMO VAIKO
LAIKINIESIEMS IR NUOLATINIAMS GLOBĖJAMS (RŪPINTOJAMS) JONAVOS R.
SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS
Jonavos r. savivaldybės taryboje 2017-03-30 priimtas
sprendimas Nr. 1TS-61 „Dėl
tėvų globos netekusių vaikų laikinosios globos (rūpybos) šeimoje organizavimo ir pagalbos pinigų skyrimo vaiko laikiniesiems ir nuolatiniams globėjams (rūpintojams) Jonavos
r. savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“. Šio sprendimo tikslas – skatinti šeimas
teikti savo namuose laikiną apgyvendinimą ir socialinę globą (rūpybą) tėvų globos netekusiems vaikams, siekiant sumažinti patenkančių į institucinę globą vaikų skaičių.

GERB. MEDICINOS
DARBUOTOJAI,

sių vaikų, bet ne daugiau kaip
5). Vaiko socialiniu globėju asmuo paskiriamas administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko
teisių apsaugos skyriaus teikimu.
Budintis globėjas – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir
konsultavimo kursus, globojantis laikinai be tėvų globos likusius vaikus, nuo gimimo iki 10
metų amžiaus, su kuriais nėra
susietas giminystės ryšiais ir
kuriuos globoja ne ilgiau kaip
6 mėnesius. Budintis globėjas
vienu metu gali globoti ne daugiau kaip 3 laikinai be tėvų globos likusius vaikus (atskirais
atvejais, neišskiriant brolių (seserų), nepriklausomai nuo jų
amžiaus, gali globoti ir didesnį skaičių laikinai be tėvų globos likusių vaikų, bet ne daugiau kaip 5) ir privalo juos priimti bet kuriuo paros metu. Vaiko budinčiu globėju asmuo paskiriamas administracijos direktoriaus įsakymu Vaiko teisių apsaugos skyriaus teikimu.
Atokvėpio globėjas (rūpintojas) – fizinis asmuo, atitinkantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, išklausęs globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo kursus, kai

dėl objektyvių priežasčių vaiko
negali globoti vaiko laikinasis
arba nuolatinis globėjas (rūpintojas), prižiūrintis be tėvų globos likusius vaikus, kurių amžius nuo gimimo iki 18 metų,
su kuriais nėra susietas giminystės ryšiais ir kuriuos prižiūri ne ilgiau kaip 1 mėnesį (atskirais atvejais, esant būtinybei,
iki 3 mėnesių). Vaikas atokvėpio globėjo priežiūrai priskiriamas administracijos direktoriaus įsakymu.
Vaiko globėjas (rūpintojas) – fizinis asmuo, kuriam teisės aktų nustatyta tvarka paskirta giminaičio ar ne giminaičio vaiko laikinoji ar nuolatinė
globa (rūpyba).

FINANSINĖ PARAMA

Finansinė parama skiriama
iš Jonavos rajono savivaldybės
biudžeto lėšų:
• Administracijos direktorius
su atokvėpio, budinčiu ir socialiniu globėju, vykdančiu veiklą
pagal individualios veiklos pažymą, sudaro sutartį. Sudarius
sutartį, atokvėpio, budinčiam ar
socialiniam globėjui mokama
1,25 minimalios mėnesinės algos dydžio išmoka už laikinai
globojamą vaiką (vaikus). Laikotarpiu, kuriuo budintis globėjas negloboja vaikų, nuo sutarties pasirašymo dienos mokama 0,5 minimalios mėnesinės
algos dydžio išmoka.

Marytė Autukienė

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

Raidentas

Kęstutis
Miliukas

Gyd. R. Kvedaravičiaus
Odontologijos klinika

KLINIKOJE TEIKIAMOS ŠIOS PASLAUGOS:
Profesionali burnos higiena
Dantų gydymas
Implantavimas
Dantų protezavimas
Periodontologija
Chirurgija
Dantų balinimas
Dantų puošyba
Dentalinės rentgeno nuotraukos.

Odontologinės paslaugos atliekamos pažangiausiomis
technologijomis, naudojant kokybiškas, profesionalias medžiagas bei modernią įrangą.
J. Ralio g. 8-3, Jonava
Tel. 8 349 60202, mob. 8 685 24354, mob. 8 640 55506
El. paštas: info@raidentas.lt
Odontologijos klinika ,,Raidentas” Jonavoje
• Pagalbos pinigai (4 bazinių socialinių išmokų dydžio
(152 Eur) mėnesinė piniginė
išmoka) mokami vaiko globėjams, budintiems globėjams ir
socialiniams globėjams, globojantiems (rūpinantiems) nesusietus giminystės ryšiais vaikus. Ši išmoka mokama nuo
globos (rūpybos) nustatymo
dienos iki vaikui yra nustatyta globa (rūpyba) už kiekvieną globojamą vaiką. Pagalbos pinigai turi būti naudojami laikinai ar nuolatinai globojamo vaiko poreikiams tenkinti: ugdymui, lavinimui, užimtumui, sveikatos priežiūrai, drabužiams, kišenpinigiams ir kitoms vaiko reikmėms.
Finansinė
parama
skiriama iš valstybės biudžeto
lėšų:
• Vaikui, kuriam nustatyta
globa (rūpyba) šeimoje, šeimynoje ar vaikų globos institucijoje, jo globos (rūpybos) laikotarpiu skiriama 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmoka per mėnesį.
•Vaiko globėjui (rūpintojui)
už vaiką, kuriam globa (rūpyba)
nustatyta šeimoje nuo 2017 m.
sausio 1 d. – 4 bazinių socialinių išmokų dydžio globos (rūpybos) išmokos tikslinis priedas.

PRAŠYMŲ PATEIKIMAS

Fizinis asmuo, siekdamas
tapti globėju, kreipiasi į Vaiko
teisių apsaugos skyrių ir pateikia žemiau nurodytus dokumentus:
• rašytinį prašymą, kuriame
nurodo savo vardą, pavardę,
gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę, šeiminę ir materialinę padėtį, išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, socialinės globos (rūpybos) motyvus;
• asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar jo kopiją;
• Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimą, kuris patvirtintų, kad fizinio asmens sveikatos būklė tinkama vaiko globėjo (rūpintojo)
funkcijoms vykdyti;
• kartu gyvenančių, vyresnių kaip 16 metų, asmenų rašytinius sutikimus dėl to, kad fizinis asmuo taptų budinčiu ar socialiniu globėju.
Vaiko globėjas, atokvėpio,
budintis ar socialinis globėjas
prašymą skirti pagalbos pinigus, globos (rūpybos) išmoką,
globos (rūpybos) išmokos tikslinį priedą pateikia Socialinės
paramos skyriui.
Socialinės paramos
skyriaus inf.
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UAB „Joneda“
nekilnojamojo turto
vadybininkė
Jūratė
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404
Joneda

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.
V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

 Surandame pardavėjui nekilnojamojo turto
(buto, namo, sodo, garažo ir
kitų statinių bei žemės sklypo, miško) pirkėją, reklamuojame objektą pardavėjo nustatyta kaina, leidžiame pirkėjui ir pardavėjui derėtis dėl galutinės
kainos, sutvarkome visus
pirkimo-pardavimo dokumentus (patikriname objekto juridinę būklę, gauname
visas reikalingas pažymas iš
paslaugas teikiančių institucijų, esant nepilnamečiams
vaikams – parengiame dokumentus teismui dėl leidimo parduoti būstą, sutvarkome visus sandoriui reikalingus dokumentus), užsakome sandoriui reikalingas
pažymas bei patį sandorį pas notarą ir jame dalyvaujame.
 Sutvarkome buto,
namo, garažo (ir kitų statinių), žemės sklypo pirkimo-pardavimo (dovanojimo,
mainų) dokumentus.
 Sutvarkome nekilnojamojo turto su skolomis, įkeisto, areštuoto pirkimo-pardavimo (dovanojimo, mainų)
dokumentus.
 Sutvarkome buto,
namo, garažo (ir kitų statinių), žemės sklypo paveldėjimo dokumentus.
 Sutvarkome visus nekilnojamojo turto (namo,
sodo namelio iki 80 kv. m.)
nuosavybės įteisinimo dokumentus (įteisina nuosavybę).
 Užsakome turto vertinimą.
 Užsakome žemės sklypo geodezinius matavimus.
 Užsakome pastatų kadastrinius matavimus (inventorizaciją) ir t.t.

Patikėkite savo nekilnojamojo turto pardavimo ar dokumentų
tvarkymo rūpesčius mums!
Sąžiningai ir skaidriai Jums dirbame jau 23-ius metus!
Patikėtą mums parduoti objektą reklamuojame Jūsų nustatyta kaina ne tik spaudoje,
bet ir mažiausiai penkiuose gerai žinomuose šalies nekilnojamojo turto skelbimų
portaluose – tokiuose kaip aruodas.lt, skelbiu.lt, alio.lt, plius.lt ir kt.
PROFESIONALU, EFEKTYVU, PATIKIMA!
UAB „Joneda“, J. Ralio g. 5-19 (II aukštas), tel.: 8 655 54404, 54607.
1 KAMB.
Chemikų g. (9 a. mūr. namas, IV a.,
bendr. pl. 34,74 m². Virtuvė sujungta su
kambariu, vonia kartu su WC, įstiklintas
balkonas. Butas tvarkingas: koridoriuje ir kambaryje dažytos sienos, laminuotosios grindys, vonioje – plytelės,
plastikiniai langai, šarvuotosios durys.
Parduodamas su baldais ir buitine technika. Yra tamsusis kambarys ir rūsys.
Tvarkinga, erdvi laiptinė, lauko durys
su kodine spyna, veikia liftas. Šalia prekybos centrai, netoli mokyklos. Kaina
18000 Eur. Tel. 8-655 54404
Kaune, Aukštuosiuose Šančiuose, Medvėgalio g. (5 a. mūr. namas, I a. Bendr. pl.
29,16 m², kamb. pl. 14,97 m², virtuvė 7,17
m², vonia ir wc 2,5 m². Laminuotosios grindys, sienos išklijuotos tapetais, mediniai
langai. Parduodamas su kai kuriais baldais.
Butas tvarkingas, šiltas). Kaina 27000 Eur.
Tel. 8-655 54404
Rukloje, Ruklio g., mūr. name, 2 a. Bendr. pl. 35,51 m². Virtuvė sujungta su
kambariu. Vonia ir tualetas kartu. Yra
balkonas. Butas suremontuotas, pakeista elektros instaliacija ir vamzdynai.
Sienos dažytos, laminuotosios grindys,
plastikiniai langai. Virtuvės komplektas
su virykle. Vanduo šildomas boileriu.
Kaina 7000 Eur. Tel. 8 655 54404
Rukloje, Ruklio g. (5 a. mūr. namas, III a.,
bendr. pl. 35,74 m², koridoriaus pl. 6,73 m²,
vonios ir WC pl. 3,66 m², kamb. pl. 15,54 m²,
virtuvės pl. 8,14 m², tamsiojo kamb. pl. 1,67
m². Yra rūsys). Kaina 2900 Eur. Tel. 8-655
54404
2 KAMB.
Chemikų g. blok. 5 a. name I a. Bendr.
pl. 50,68 m², koridorius 6,67 m², kamb.
14,11 m² ir 17,3 m², virtuvė 9,36 m², wc
1,12 m², vonia 3,12 m². Plastikiniai langai, balkonas įstiklintas plastikiniais
langais. Viename kambaryje pakeista
el. instaliacija, apšiltinta siena (kad
nesigirdėtų kaimynų). Visame bute
išklotos laminuotosios grindys, wc ir
vonioje – plytelės. Virtuvėje – žaliuzės,
viename kambaryje – roletai. Vonioje
dušo kabina ir kriauklė; išklijuota plytelėmis. Buitinė technika: šaldytuvas,
viryklė, skalbimo mašina, indaplovė.
Su baldais. Yra rūsys, ramūs kaimynai,
tvarkinga laiptinė. Šalia mokyklos, darželis, parduotuvės, poliklinika. Kaina
21500 Eur. Tel. 8-655 54404
Rukloje, Ruklio g. (5 a. blok. namas, 5 a.
Bendr. pl. 47,63 m². Suremontuotas, sienos dažytos, laminuotosios grindys. Pakeisti vamzdžiai ir elektros instaliacija.
Virtuvės komplektas, viryklė, dušo kabi-

na. Vonios kambarys ir wc kartu, balkonas. Kaina 10000 Eur. Tel. 8-655 54404
Šilų k., Lokio g. (mūr. 3 a. namas, III a. Bendr. pl. 53,51 m², koridorius 10,09 m², sandėliukas 2,25 m², WC 1,35 m², virtuvė 9,17 m²,
kambarys 11,67 m², kitas kambarys 16,48
m². Yra rūsys. Autonominis šildymas dujomis, pakeisti vamzdžiai, laminuotosios grindys, plastikiniai langai, šarvuotosios durys,
naujas gyvatukas, vonia ir klozetas. Kieme
yra ūkinis pastatas, žemės sklypas daržui,
šiltnamis. Netoli darželis). Kaina 18000 Eur.
Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Parduodamas 3 kamb. butas Aušros g.
(mūr. 5 a. namas, IV a., bendr. pl. 64,72 m²,
kambariai 18,58 m², 12,96 m², 11,56 m²; virtuvė 9,68 m², koridorius 8,49 m², vonia 2,22
m² (dabar padidinta, o koridorius sumažintas), WC 1,23 m². Butas tvarkingas, labai
platus balkonas. WC išklijuota plytelėmis,
šarvuotosios durys. Parduodamas su kai
kuriais baldais. Butas vidinis, šiltas, maži
šildymo mokesčiai. Namas renovuotas, už
renovaciją sumokėta. Tvarkingi ir ramūs kaimynai. Tvarkinga laiptinė, kodinė durų spyna. Šalia miesto centras, upė. Kaina 43000
Eur. Tel. 8 655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr.
pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², kambarių
pl. 14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 m². Bute pakeisti langai, įstatytos natūralaus medžio vidaus durys, išorės durys – ąžuolinės. WC ir
vonia atskirai). Kaina 35000 Eur. Tel. 8-655
54404
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blok. namas, V a., vidinis, du balkonai, bendr.
pl. 60,93 m², kambarių pl. 13,98; 17,02;
13,91 m², virtuvės pl. 6,92 m² (plytelės),
WC ir vonia atskirai, žemi šildymo mokesčiai, parduodama su baldais, šarvuotosios durys, tvarkingas namas, kodinės laiptinės durys, ramūs kaimynai).
Kaina 7500 Eur. Tel. 8-655 54404
NAMAI
Pusė namo (60 m²), ūkio patalpos ir du šalia
esantys žemės ūkio paskirties sklypai (0,25
ha ir 0,10 ha) Upninkėlių k., Malkosnės g.
Vienas sklypas (0,10 ha) yra už ūkinio pastato ir ribojasi su upeliu, kitas (0,25 ha) – kitoje kelio pusėje priešais namą. Šildymas –
pečius su sienele, vanduo – šulinys. Apie 15
km nuo Jonavos m., patogus privažiavimas
asfaltuotu keliu. Kaina 10500 Eur. Tel. 8-655
54404
Gaižiūnų k. parduodamas 2 a. namas.
Bendr. pl. 201,68 m²; virtuvės pl. 15,63
m²; vonios pl. 8,29 m²; kamb. pl. 19,78
m², 16,84 m² ir 11,42 m²; balkono pl. 15
m². 1973 m. statybos, 2014 m. rekonstruotas. Sienos – blokeliai, iš lauko ap-

kalta plastikinėmis lentelėmis, plastikiniai langai. Komunalinis vandentiekis,
vietinė kanalizacija, kietojo kuro katilas,
kombinuotas vandens šildytuvas (vasarą šildoma elektra, o žiemą – nuo katilo), išvedžiota signalizacija, židinys. Antras aukštas (pl. 103,73 m²) neįrengtas,
atskiras įėjimas iš lauko. Antro aukšto
projekte – 3 kambariai, holas, vonia, koridorius. Trifazė elektra. Laminuotosios
grindys, vonios ir koridoriaus grindys
– plytelės. Vonios kambario grindys
šildomos. Vieno kambario sienos dažytos, kitų išklijuotos tapetais, vonios
kambario sienos iškaltos plastikinėmis
lentelėmis. Parduodamas su kai kuriais
baldais. 25 a žemės sklypas. Tvarkinga
aplinka, asfaltuotas kiemas. Blok. garažas (pl. 42 m², pakeliami vartai) su keltuvu, du sandėliukai, pirtis, pavėsinė,
šulinys. Už 150 m yra tvenkinys. Kaina
58000 Eur. Tel. 8-655 54404
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos raj.
Dviejų aukštų mūrinis namas su garažu, ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a žemės sklypas.
Namo bendr. pl. 262 m², gyvenamas plotas
160 m², rūsys po visu namu 80 m², garažas
prijugtas prie namo 24 m². Pirmame aukšte
yra du kambariai, virtuvė, vonia ir WC. Antrame aukšte yra keturi kambariai ir holas.
Miesto vandentiekis, vietinė kanalizacija,
centrinis šildymas kietu kuru. Kaina 59000
Eur. Tel. 8-655 54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, rekonstruojamas, yra visi leidimai, miesto
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 158,2
m², 0,0334 ha žemės, mansarda, rūsys, balkonas). Kaina 23000 Eur. Tel. 8-655 54404
SODYBOS
Parduodama sodyba Jonavos r., Šveicarijos sen., Varpių k. Rąstinis namas,
kurio bendr. pl. 47,61 m²: rūsys 6,48 m²,
koridorius 6,72 m², sandėlis 4,20 m²,
virtuvė 14,82 m², kambarys 15,39 m².
Ūkiniai pastatai, lauko tualetas, šulinys.
72 a namų valdos žemės sklypas. Asfaltuotas privažiavimas, netoli Neris. Kaina
30000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodybą Markutiškių k., Jonavos r. Pastatai: viralinė, gyvenamasis namas,
tvartas, garažas, lauko tualetas. Viralinė
pritaikyta gyventi: plastikiniai langai,
pakeistas stogas, laminuotosios grindys, krosnis su sienele. 19,92 a namų
valdos žemės sklypas, 89,41 a žemės
ūkio paskirties žemės sklypas. Yra šulinys. Kaina 16500 Eur. Tel. 865554404
Sodybą Kisieliškių k., Šveicarijos sen.
(medinis rąstų namas, kuris yra apšiltintas,
dengtas medinėmis dailylentėmis, bendr.
pl. 40 m², kamb. pl. 23 m², virtuvės pl. 13
m², veranda, sandėliukas, šildymas kietuoju

kuru, krosnimi. Keturi ūkiniai pastatai (9 m²,
21 m², 15 m² ir 54 m²), tvarto plotas 32 m²,
daržinės – 63 m², lauko virtuvės su rūsiu
– 36 m². Yra pirtis, kiemo rūsys. Paruošta
vieta šiltnamiui (išbetonuoti pamatai). 1,68
ha žemės sklypas (1,1 ha žemės ūkio ir 0,3
ha miško). Gausiai derantys vaismedžiai,
vaiskrūmiai, avietynas. Sklypo teritorijoje
yra tvenkinys, o už poros metrų teka upelis.
Apie 5 km iki Jonavos miesto). Kaina 20000
Eur. Tel. 8-655 54404
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmūrytas gyvenamasis namas, bendr. pl.
77,28 m², centrinis šildymas krosnimis,
mūrinė lauko virtuvė (pl. 12 m²), tvartas
– 80 m², ūkio pastatai – 27 m² ir 47 m²,
2 rūsiai, šulinys, šiltnamis, 40 a žemės
sklypas). Kaina 9400 Eur. Tel. 8-655
54404
SODAI
Sodą s/b „Užuovėja“, Jurkonių k.,
Upninkų sen. 7,72 a žemės sklypas, medinis namelis 8,49 m². Iš upės tiekiamas
vanduo laistyti. Kaina 4500 Eur. Tel.
8-655 54404
Sodą Šveicarijos sen., Gulbiniškių k.,
s/b „Pušynas“, Beržyno g. 9,6 a žemės
sklypas, sodo namas (bendr. pl. 41,23
m²). Plastikiniai langai, kadastriniai matavimai. Graži vieta, šalia sklypo teka
upelis. Kaina 24000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Pušaitė“, Jonavos m. 0,0638
ha žemės sklypas, medinis namelis su
mansarda (26,09 m²), lauko tualetas. Sodas prižiūrėtas, atlikti kadastriniai matavimai. Kaina 8000 Eur. Tel. 865554404
Sodą s/b „Užuovėja“, Jurkonių k. mūr. 2
a. namas. Bendr. pl. 61,97 m², kambarys
18,48 m², kitas kambarys 15,52 m², virtuvė
7,81 m², koridorius 6,58 m², priestatas 13,58
m². Yra rūsys (46,48 m²). Virtuvėje pečius
su sienele, didelis balkonas. Šulinyje geras
vanduo. Ant kalno, labai gražus vaizdas, ribojasi su vienais kaimynais, aplink miškas.
Netoli stotelė. Iš upės tiekiamas vanduo
laistyti. Kaina 32000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 6 a žemės
sklypas, 85,98 m² mūr. namelis, virtuvėje
pečius su sienele, antrame aukšte krosnelė,
yra rūsys, malkinė, šiltnamis, šulinys). Kaina
14000 Eur. Tel. 8- 655 54404
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 6 a žemės sklypas, 25,6 m² namelis su rūsiu,
pavėsinė, šulinys). Kaina 8000 Eur. Tel.
8-655 54404
Parduodamas sodas Jonavos r., Šilų
sen., Stoškų k., s/b „Šilelis“, Agrastų g.
7,88 a žemės sklypas, medinis namelis
daiktams sudėti, šulinys laistyti daržą.

Nukelta į 7 psl.

INFORMACIJA PLANUOJANTIEMS REMONTUOTI BŪSTĄ
Jonavos r. savivaldybės
administracijos
direktoriaus
2017 m. kovo 17 d. įsakymu Nr.
13B-560 patvirtintos Triukšmo
šaltinių valdytojų, kurie nėra ūkio
subjektai, planinių patikrinimų
taisyklės. Jos parengtos vadovaujantis Vyriausybės patvirtintu Triukšmo, kylančio atliekant
statybos darbus gyvenamosiose patalpose ir gyvenamosiose
teritorijose, kontrolės vykdymo
aprašu. Triukšmo valdymo įstatymas įpareigoja triukšmo šalti-

nių valdytojus, planuojančius atlikti statybos, remonto, montavimo darbus gyvenamosiose vietovėse, apie tai pranešti savivaldybės institucijoms.
Gyventojai,
gyvenamosiose vietovėse planuojantys
statybos, remonto, montavimo, griovimo darbus, kurių
metu bus naudojami triukšmo šaltiniai, privalo ne vėliau
kaip prieš 7 kalendorines dienas iki šių darbų pradžios Jonavos r. savivaldybės admi-

nistracijos Remonto ir statybos skyriaus vyresniajam
specialistui Valdui Rėklaičiui
(tel. (8 349) 509 66) raštu, paštu ar el. paštu valdas.reklaitis@
jonava.lt pateikti pranešimą, kuriame turi būti nurodoma:
1. triukšmo šaltinių naudojimo vieta (adresas),
2. numatomų atlikti darbų
apimtys,
3. darbų pobūdis,
4. numatomi naudoti triukšmo šaltiniai (grąžtai, šlifavimo

mašinos, pneumatiniai kaltai ir
pan.),
5. triukšmo šaltinių valdytojai
(būsto savininko anketiniai duomenys ir pan.),
6. darbų atlikimo terminas.
Triukšmo šaltinis – tai bet
koks įrenginys ar objektas, kuris kelia (skleidžia) triukšmą.
Triukšmo šaltinio valdytojas –
tai triukšmo šaltinio savininkas
arba kitas asmuo, teisėtai valdantis triukšmo šaltinį.
Atkreipiame dėmesį, kad,

nepateikus nurodyto pranešimo, darbai negali būti pradėti,
o jau pradėti turi būti nedelsiant
sustabdyti.
Asmenys, vykdantys statybos, remonto, kitus darbus gyvenamosiose vietovėse ir naudojantys triukšmo šaltinius bei
apie tai nepranešę Jonavos r.
savivaldybės
administracijai,
bus baudžiami nuo 50 iki 300
eurų.
Viešosios tvarkos
skyriaus inf.

7

Lietuvos politikų-kyšininkų pavardės nuskambės Anglijos teisme
Atkelta iš 2 psl.
pinigus? Toks jausmas. Ir tada
jis gindamasis: „Ak taip? Tada
aš imu jus visus ir visi kartu
skęsime“, – apie galimą P. Jurgučio noro išsipasakoti motyvą
svarstė N. Puteikis.
„Aš jums sakau: Pranas Jurgutis man pasakojo tokius dalykus, kuriuos aš jums pasakoju. Aš dabar (paviešindamas tai
– KK past.) jam garantuoju apsaugą. O dabar tegul pabando
Darbo partijos, Socialdemokratų partijos ir Liberalų sąjūdžio
iždininkai ir politiniai vadovai
jį nužudyti. Tegul pabando“, –
apie tai, kodėl paviešino Anglijos teisėsaugos saugomo liudytojo „Alstom“ byloje P.Jurgučio
pasakojimą, paaiškino Naglis
Puteikis.

ANGLŲ PROKURORAI
PATEIKINĖJA KALTINIMUS,
O LIETUVOJE – ŠTILIS
„Alstom“ filialas Švedijoje ir
jo atstovas V. Venskus organizavo schemas – didino Elektrėnų naujojo energobloko sąmatą

Atkelta iš 6 psl.
Atlikti kadastriniai sklypo matavimai.
Kaina 4700 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos r.
(medinis namelis, atlikti geodeziniai matavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur.
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Paneriai“, Mardokiškių k., Kulvos
sen., Jonavos r. (mūr. namelis, kurio bendr.
pl. 33,34 m²; 6 a žemės sklypas). Kaina
12000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², elektra,
vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 7400 Eur.
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. (neįrengtas
mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 6 a
žemės sklypas). Kaina 6500 Eur. Tel. 8-655
54404
SKLYPAI
0,75 ha namų valdos paskirties sklypas
Šveicarijos sen., Stepanavos k. Šalia
kelio Jonava–Kaunas. Kaina 600 Eur/a.
Sklype yra reklaminis stendas, kurio
kaina – 6000 Eur. Tel. 8-655 54404
Parduodamas žemės ūkio paskirties
sklypas Šveicarijos sen., Ratušėlių k.
Sklypo plotas 3,31 ha. Sklypo paribyje
teka upelis, iškastas tvenkinys. Kaina
150 Eur/a. Tel. 8 655 54404
0,31 ha sklypą Praulių k., Saulės g. Paskirtis – vienbučių ir dvibučių gyv. pastatų teritorijos. Kadastriniai matavimai.
Gale sklypo teka upelis Varnaka. Kaina
11500 Eur. Tel. 8-655 54404
0,46 ha žemės ūkio paskirties sklypas
Jadvygavos k. Šilų sen. Kaina 70 Eur/a.
Tel. 8-655 54404
4 sklypai Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos r. 2,2852 ha žemės ūkio paskirties sklypas, kuris ribojasi su mišku ir keliu; yra netoli
upės; dalis sklypo – draustinis. 2,7837 ha
miškų ūkio paskirties žemė; draustinis. Sklypų kaina 40 Eur/a. 0,2146 ha žemės ūkio
paskirties sklypas prie Neries upės ir kelio.
0,2275 ha miškų ūkio paskirties žemės sklypas prie upės ir kelio. Šių sklypų kaina 240
Eur/a. Visi 4 sklypai yra vienas šalia kito. Tel.
8-655 54404
5 namų valdos žemės sklypai Spanėnų
k., Jonavos r. Sklypų plotai: vienas sklypas 16 a, trys sklypai po 20 a ir vienas
sklypas 27 a. 16 ir 20 a sklypų kaina –
700 Eur/a. 27 a sklypo kaina – 650 Eur/a.
padarytas projektas elektrai įvesti. Labai
geras privažiavimas, netoli parduotuvė
„Maxima“, miškas. Rami, graži vieta. Tel.

(kaip suprantu, pagal V. Venskaus sukurtas schemas) ir padidintas sumas padėdavo įsisavinti du generaliniai rangovai:
vienas, susijęs su Kauno hidroelektrinės reikalais, ir antras –
P. Jurgučio įmonė.
Kitas epizodas – purkštukai: kai kokybiški purkštukai
buvo pakeisti nekokybiškais.
Anglai – ne lietuviai! – ikiteisminį tyrimą yra baigę, yra pateikti kaltinimai toje byloje, nustatyta žala Lietuvos valstybei
– 70 mln. eurų.
Po to, kai P. Jurgutis pradėjo duoti anglų teisėsaugai kitoje byloje parodymus dėl sukčiavimo, šitos bylos buvo sujungtos, anglų prokurorų ieškinys „Alstom“ – sumokėti Lietuvai 70 mln. eurų žalą, pakeičiant purkštukus, dabar pristabdytas – laukiama tolimesnių P. Jurgučio parodymų: jis
įvardina pavardes, sumas, firmų pavadinimus – kam nešė,
kiek nešė, kada nešė, per ką
grynino.
Visi tie parodymai duodami
anglų teisėsaugai ne Lietuvos
teritorijoje. Ikiteisminis tyrimas
8-655 54404
2 sklypai Ragožių k. 16,29 a ir 15 a. Atlikti kadastriniai matavimai. Paskirtis
– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų
pastatų teritorijos. Kaina 650 Eur/a. GALIMA PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI. Tel. 8-655
54404
2 sklypai po 25 a Ragožių k., Pievų g. Atlikti
kadastriniai matavimai. Paskirtis – vienbučių
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos.
Kaina 600 Eur/a. Tel. 8-655 54404
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k.,
Upninkų sen. (našus dirvožemis, privažiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur.
Tel. 8-655 54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (geodeziniai matavimai, ženklinimai, šalia
komunikacijos, elektra. 4 km iki Jonavos
miesto centro, graži vietovė, netoli kelio Jonava–Kėdainiai. Kaina 600 Eur/a. Tel. 8-655
54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių
k, Šilų sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo,
derantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai,
šulinys (vanduo patikrintas – švarus),
šalia vandentiekis, kanalizacija, elektra, asfaltuotas privažiavimas, 4 km
nuo miesto). Kaina 8000 Eur. Tel. 8-655
54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. (žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamieji namai,
geras privažiavimas). Kaina 11600 Eur. Tel.
8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jonavos r. (0,46 ha žemės ūkio paskirties žemės, gera vieta). Kaina 8400 Eur. Tel. 8-655
54404
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. (žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys , miškas,
4 km nuo miesto). Kaina 2500 Eur. Tel.
8-655 54404
1,43 ha žemės ūkio paskirties sklypas Ragožių k. (šalia kelio Jonava–Kėdainiai). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių k.,
Šveicarijos sen. Kaina 11600 Eur. Tel. 8-655
54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos
sen. (1,18 ha miško ir 30 a kitos paskirties,
ribojasi su Juodmena). Kaina 17200 Eur.
Tel. 8-655 54404
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 8-655 54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina 11000 Eur.

turėtų baigtis spalio mėnesį,
bylos nagrinėjimas teisme turėtų prasidėti Anglijoje, ne Lietuvoje“, – tai, kas nutylima Lietuvoje, papasakojo N. Puteikis.

KIEK PATIKIMAS KAIP
LIUDYTOJAS P. JURGUTIS?
Naglis Puteikis sako neturintis pagrindo netikėti tuo, ką jam
pasakojo dabar anglų prašymu
saugomas ypatingai slaptas liudytojas P. Jurgutis.
„Varšuva. Ten P. Jurgutį nusiveda į kavinę, prie jos privažiuoja juodas džipas, jį ten įsodina, nuveža į britų ambasadą Varšuvoje, į spec. kambarį,
kur nėra langų, ir ten aštuonias
valandas apklausinėja. Sakė:
„Pamatytumėt, kokia įranga,
koks stilius“. Yra lietuvių vertėjai. Kiekvienas epizodas perklausiamas. Klausinėjamas kelias paras. Kiekvienas epizodas
apie schemos sukūrimą arba
pinigų nešimą perklausiamas
tris keturis kartus: po pietų, kitą
dieną, dar kitą dieną.
Ir jis sakė: „Aš suprantu, kad
taip tikrinama, ar aš nemeluoju,
Tel. 8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Išorų k.
(prie kelio Jonava–Kaunas, patogus privažiavimas, kadastriniai matavimai). Kaina
450 Eur/a. Tel. 8-655 54404
0,77 ha žemės ūkio paskirties sklypą
Varpių k. Jonavos r. Kaina 20000 Eur.
Tel. 8-655 54404
GAMYBINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas – buvusias stalių dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 339,3
m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. garažą su
buitinėmis patalpomis 2 a. Centrinis šildymas, vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 a
žemės sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 8-655
54404
KOMERCINĖS
PASKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jonavos r. (5
km nuo miesto, bendr. pl. 260,82 m², pokylių salė, virtuvė su pilna įranga, miegamieji
(kai kurie su atskirais dušais ir WC), pirtis,
sauna, biliardas, nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, patogus privažiavimas). Kaina
150000 Eur. Tel. 8-655 54404

Pigu ir patogu!
PERVEŽU
KROVINIUS
LIETUVOJE

PERKRAUSTYMO
PASLAUGOS
(su krovikais, galime
išardyti baldus)
Tel. 8 678 25799
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

VONIŲ
RESTAURAVIMAS

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

tikrina detales: „Kai jūs tą didelį
nešėt, ten, antrame aukšte, pasukote į kairę?“. Ne, aš juk sakiau: aš ėjau tiesiai“. Tada išsitraukia ir parodo pastato schemą: „Parodykit, kaip jūs nešėt“.
Kitaip tariant, jis pasakoja,
o Anglijos teisėsaugininkai tą
patį epizodą pertikrina daugybę
kartų, išsikviečia po mėnesio ir
dar kartą perklausia, tikrina. P.
Jurgučio žodžiais, „jeigu žmogus meluoja, tai perklausiant jį
dešimt kartų metų eigoje, jis kokią nors detalę sufantazuos, ir
tyrėjas iš karto pamatys, kad tai
– niekai“.
O tai, ką jis pasakojo man
ir jau trečią ar ketvirtą kartą –
Anglijos teisėsaugai, – detalės stulbina. Aš neturiu pagrindo netikėti.
Dar daugiau, P. Jurgučiui
pradėjus duoti parodymus anglams, jiems susijungė per kratą „Alstom“ būstinėje paimti dokumentai – iki tol jie negalėjo suprasti kai kurių dalykų. P.
Jurgučio paaiškintos aplinkybės sujungė anglams galus. Ir
jūs net neįsivaizduojat, kaip anglai jį saugo“.

KODĖL N. PUTEIKIS
NUSPRENDĖ NEBETYLĖTI?

„Pažiūrėkit, koks skirtumas
tarp Lietuvos ir Anglijos teisėsaugos. Anglai tik sužino, kad
yra spec. liudininkas, staiga
meta visas jėgas, jį išvilioja į
Varšuvą, duoda jam apsaugą.
Pažada nežinau ką – jis buvo
Londone ne kartą, ir žaibiškai vyksta tyrimas. Žaibiškai!
Stabdo milžinišką bylą, jungia kitą bylą. Pažiūrėkite, kokie
pajėgumai, koks greitis! O dabar sulyginkime su mūsų teisėsauga.
Taigi, kas, kad aš tylėsiu?
Jūs pažiūrėkit, kaip dirba Lietuvos prokurorai – iš prokuratūros
eina dirbti į koncerną „MG Baltic“!“ – Anglijos ir Lietuvos prokuratūras palygino N. Puteikis.
O kadangi Lietuvoje nuo Audriaus Butkevičiaus laikų nė
vienas politikas už kyšį daugiau
nebuvo pasodintas, tai šiuo
atveju N. Puteikis mato tik vieną būdą, kaip kovoti su politine
korupcija, – viską viešinti.
Parengta pagal
„Laisvą laikraštį“ ir
„Karštą komentarą“

Jonavos miesto centre 1 aukšte išnuomojamos 126 kv. m administracinės patalpos
(3 atskiri kabinetai). Tel. 8-687 47057

Replika

Slapti savivaldybės
agentai?

Jau keleri metai oficialios Jonavos rajono savivaldybės žinios, kurios yra pateikiamos savivaldybės interneto svetainėje
www.jonava.lt, tos pačios arba
šiek tiek praplėstos, šmėsčioja Jonavos spaudos padangėje
pasirašytos pora nežinomų vardų ir pavardžių, kaip ir kitos įvairiausios provincijos lygmens žinutės
Pradėjau domėtis, ypač Karolinos Vičiūtės vardu ir pasirašyta žinute „Kas ieško, tas randa“ viename iš rajono laikraščių.
Pradėjau ieškoti, klausinėti, kas
ta Karolina Vičiūtė, dar viena –
Monika Kristinaitytė, taip galingai ir įspūdingai suteikianti jonaviečiams vertingą informaciją apie reikšmingus įvykius Jonavoje ir pasaulyje.
Mano paieškų rezultatas
mane nustebino. Pasirodo, šios
dvi panelės – tai įslaptinta savivaldybės rašytoja ir strategė,
užimanti gana aukštas ir svarbias pareigas. Tai – savivaldybės nuopelnus aukštinanti ir visaip tuos nuopelnus platinanti ryšiams su visuomene specialistė, kompiuterio spragsėtoja
Kristina Lukoševičiūtė.

„Kas ieško tas randa“, tik tingėti nereikia – štai ir išsiaiškinau
vieną savivaldybės paslaptį.
Pradėjau vartyti įvairius respublikinius laikraščius, žurnalus,
perėjau prie rajoninių, bet taip ir
neaptikau daugiau šių trijų vienoje mergaičių pavardžių. Matyt, visos trys vienoje tingi plačiau nušviesti savivaldybės tarnautojų darbus, Tarybos narių
mintis, svajones ir lūkesčius,
nukreiptus į Tėvynę ir žmogų.
O Karolinai Vičiūtei, kuri
mėgsta spragsėti kompiuteriu,
patarčiau ne spragsėti, o pasirūpinti, kad Tarybos nariai nebūtų
paslėpti po spragsėjimais. Savivaldybės interneto svetainėje
Tarybos nariai turėtų būti pristatyti taip pat kaip ir administracijos darbuotojai.
Mažiau spragsint kompiuteriu, geriau vystosi smegenų darbas, gerėja atmintis, skaidrėja jausmai ir laimė užlieja kūną,
atsiranda galimybė gėrėtis bundančia gamta, paukščiukų čiulbėjimu, kirų ar žuvėdrų klyksmu
virš ramiai vandenis nešančios
Neries.
Edmundas Gedvila

BUS LAIKINAI UŽDARYTA PERVAŽA
Kaip informuoja AB „Lietuvos geležinkeliai“ filialas „Kauno geležinkelių infrastruktūra“, nuo š. m. gegužės 23 d. 8.00 val. iki
gegužės 25 d. 16.00 val. dėl geležinkelio pervažos remonto (asfaltavimo) Kaušankos k., Lakštingalų g. (Šilų sen., Jonavos r.)
esanti geležinkelio 14+750 km pervaža bus uždaryta autotransporto eismui.
Autotransporto eismas bus nukreiptas aplinkiniais keliais.

Atliekame pramoninį dailylenčių (lentelių, tvoros, terasos ir kt.) dažymą ceche.
Prekiaujame dažais.
Tel. +370 614 12828
www.medluksus.lt
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Skubiai reikalingas darbuotojas (-a)
Jonavoje prižiūrėti gamybos liniją. Turi išmanyti mechaniką ir mokėti rusų kalbą. Apmokysime. Atlyginimas pagal susitarimą. CV ir kontaktinį tel. siųsti el. pastu helsa@email.lt

UAB „AUTORIDER“

NUOMOJA KELEIVINIUS
MIKROAUTOBUSUS
(16 - 23 vietų).
Tel.: 8-685 85985 8-656 24178,
info@autorider.lt
www.autorider.lt

PARDUODU MALKAS
(mažiausiai - 20 m3).
Perku mišką.
Tel. 8 601 30865
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.
PARDUODA
ŠILTNAMIUS (288 €), automatinius INKUBATORIUS, MOTOBLOKUS, MINITRAKTORIUS, aliejaus PRESUS, GRANULIATORIUS.
Garantija, atvežame.
Tel. 8 643 85 888, www.VisiMalunai.lt

GAMINU BALDUS

spintas su slankiosiomis
durimis,
sekcijas, komodas ir kt.
korpusinius baldus
PAGAL UŽSAKYMUS.

Tel. 8 654 91479

MALKOS

Tel. 8 635 54215

Lieja pamatus, stato karkasinius,
mūrinius namus.
Konsultuoja, sudaro
sąmatas NEMOKAMAI.
Renka grupę medžiagoms pirkti
(YPAČ GEROMIS
KAINOMIS).
Tel. 867575102

PERKAME ĮVAIRIUS
AUTOMOBILIUS.
Gali būti daužti,
nevažiuojantys,
MOKAME BRANGIAI
pasiimame patys,
atsiskaitome iš karto,
sutvarkome dokumentus.
Tel. 8 647 87959
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

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 /

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

Gegužės 218d.d. 10:00 val. rytinė grupė
B kat. grupės registruojamos nuo: Balandžio

Kursų kaina šiuo metu: 159

Gegužės 218d.d. 16:00 val. popietinė grupė
Balandžio
Gegužės 218d.d. 18:00 val. vakarinė grupė
Balandžio
(teorija 40 ak. val. ir praktinis vairavimas 10 / 30 ak. val.)

€/ 279 €
159 €/ 279 € (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)
Gegužės 218d.d. 19:30 val. vakarinė grupė
Naujos BE/ C, CE/ D kat. grupės registruojamos nuo: Balandžio
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.

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

Grupės organizuojamos nuolat! LAUKIAME JŪSŲ !

UAB „VIKSERVISAS“ autoservisas
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!
Darbo laikas: I–V 8–18 val., VI 8–12 val., VII – nedirbame.

Tel. 8 699 34 063

Prekiauja kietaisiais,
minkštaisiais baldais ir
čiužiniais

Priimami
individualūs užsakymai.

MINKŠTŲJŲ
BALDŲ PERVILKIMAS
Keičiamas gobelenas, porolonas,
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.
Atvykimas, konsultavimas
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

TEL. 8- 686 17897

KAPŲ TVARKYMAS

Tel. 8-672 62340, www.yka.lt
I-V-8.30-15.30 val.;VI-8-13 val.

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

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

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

NEMOKAMAI išsipjauname ir išsivežame peraugusius krūmus, beverčius medžius iš žemės ūkio paskirties žemių, pamiškių, griovių.
Nuo 1,5 ha.
Tel. 8 601 30865.
Redaktorė
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015,
8-685 25658

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

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

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

©„Jonavos garsas“
Visa medžiaga, pateikta „Jonavos garse“, – laikraščio nuosavybė.
Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.
Už reklamos, užsakomųjų straipsnių ir viešųjų ryšių tekstų turinį ir klaidas
redakcija neatsako. Redakcijos ir straipsnių autorių nuomonės gali nesutapti.
Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

