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rinksime vieną iš šešiolikos
Spalio 14-ąją - Seimo rinkimai ir referendumas dėl naujos ato-

minės elektrinės statybos Lietuvos Respublikoje. Jonavos rinkėjai 
Seimo narį turės išrinkti iš šešiolikos kandidatų.

Rugsėjo 20 d. Vilniuje paskelbti Švedijos verslo apdovanojimų 
2012 laimėtojai. 

Nominacija „Už tvarią plėtrą“ nominuota Jonavoje veikianti už-
daroji akcinė bendrovė - „Baldai Jums“ . Įmonė apdovanota už il-
gametę veiklą, nuoseklų augimą, aplinkai draugiškų technologijų 
diegimą ir įvairiapusius socialinius projektus. 

Pagrindinė įmonės veikla – eksportas. 97 proc. savo produkci-
jos „Baldai Jums“ eksportuoja į Vokietiją, Angliją, Austriją, Nyder-
landus, JAV, Skandinavijos šalis ir Japoniją. Bendrovė 18 metų 
gamina baldus Švedijos baldų koncernui IKEA. 

Ceremonijoje dalyvavo daug garbių svečių – Švedijos amba-
sados Lietuvoje atstovai, prezidentas Valdas Adamkus, sveikini-
mo žodį tarė prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Baltijos valstybių ekonomikos Nobelio premijai prilyginami 
„Švedijos verslo apdovanojimai 2012“ Lietuvoje organizuojami 
septintus metus. Renginio organizatoriai – Švedijos prekybos ta-
ryba, Švedijos ambasada Lietuvoje, „Swedbank“ ir „TeliaSonera“.

Žemės mokestį sumokėti 
galima ne tik bankuose, pašto 
skyriuose, „Perlo“ terminaluo-
se, bet ir spaudos kioskuose, 
„mokėjimai.lt“ sistemoje ir t.t.

Kauno apskrities valstybi-
nė mokesčių inspekcija (toliau – 
Kauno AVMI) informuoja, jog že-
mės mokestį jos savininkai turi 
sumokėti iki šių metų lapkričio 2 
dienos. Informaciją apie mokėti-
ną žemės mokestį gyventojai bei 
įmonės, kaip ir praėjusiais me-
tais, ras VMI Elektroninio dekla-
ravimo sistemoje, adresu http://
deklaravimas.vmi.lt/, o tuos že-
mės savininkus, kurie dar nėra 
EDS vartotojais, popierinės de-
klaracijos pasiekia paštu. 

„Sumokėti žemės mokes-
tį mokesčių mokėtojams šiemet 
sudarytos dar palankesnės są-
lygos: atsiskaityti galima ne tik 
bankuose, pašto skyriuose ar 
„Perlo“ terminaluose, bet ir spau-
dos kioskuose, VMI padaliniuose 
įrengtuose atsiskaitymo termina-
luose, „mokėjimai.lt“ sistemoje ir 
t.t. VMI rekomenduoja atsiskai-
tant turėti savo asmens doku-

mentą bei žinoti žemės savinin-
ko asmens kodą, nes to gali rei-
kalauti pinigus priimančios įstai-
gos“, - pažymi Kauno AVMI Mo-
kestinių prievolių departamento 
direktorė Judita Stankienė.   

VMI primena, jog žemės mo-
kesčių mokėtojui pateikiamoje 
deklaracijoje nurodytas mokes-
čių specialistas ir pateikti jo kon-
taktai. VMI atstovas, mokesčių 
mokėtojui pageidaujant, galės iš-
aiškinti, kaip susigrąžinti žemės 
mokesčio permoką, permokos 
ar nepriemokos atsiradimo prie-
žastis.

Mokesčių mokėtojas informa-
ciją apie mokėtiną žemės mo-
kestį gali sužinoti VMI Mokes-
čių informacijos centro trum-
puoju telefonu 1882. Taip pat 
gali kreiptis į mokesčių specialis-
tą, kurio kontaktai pateikti žemės 
mokesčio deklaracijoje. Dau-
giau informacijos žemės mokes-
čio klausimais galima rasti apsi-
lankius VMI interneto svetainė-
je www.vmi.lt, adresu http://www.
vmi.lt/lt/?itemId=20629. 

VMI inf.

žemės mokestį privalu 
sumokėti iki lapkričio 2 d.

„Baldai Jums“ – Švedijos 
verslo apdovanojimas

Garbingas apdovanojimas  
įteiktas UAB „Baldai Jums“  
generaliniui direktoriui  
Alfonsui Meškauskui

Prieš dešimt metų – 2002 m. 
rugsėjo 27 d. – Jonavos rajono 
tarybos sprendimu, kurį pasi-
rašė tuometinis rajono meras 
Bronislovas Liutkus, VŠĮ Jona-
vos ligoninės vadovu paskirtas 
Ivanas Dorošas. Paminėdamas 
vadovavimo ligoninei dešimt-
metį, rugsėjo 28-osios popietę 
ligoninės vyriausiasis gydytojas 
iškilmingą jubiliejinį paminėjimą 
surengė kiek neįprastoje vietoje 
– visą kolektyvą ir svečius pa-
kvietė į ligoninės kiemą, kur šią 
sukaktį primins pasodintas 51 
ąžuoliukas.

Jubiliejaus proga ligoni-
nę ir jos vadovą sveikino Sei-
mo narys Rimantas Sinkevi-

čius, buvęs rajono meras Bro-
nislovas Liutkus, ilgametis li-
goninės Stebėtojų tarybos pir-
mininkas, rajono tarybos na-
rys Edmundas Gedvila, mero 
pavaduotojas Vytautas Venc-
kūnas, dešimtmetį su ligonine 
bendraujantys kolegos iš Dani-
jos bei kiti svečiai. Linkėdamos 
ąžuolinės sveikatos viso ligoni-
nės kolektyvo vardu I. Dorošą 
sveikino Vaikų skyriaus vedėja 
Jolanta Gasienė ir Vidaus ligų 
skyriaus vedėja Onutė Sarge-
lienė.

Ligoninės vadovas ap-
žvelgdamas dešimties metų 
laikotarpį dėkojo Jonavos ra-
jono savivaldybės tarybai ir 

administracijai už parodytą dė-
mesį šiai vienai iš svarbiausių 
rajono gyventojams socialinių 
įstaigų. Pasidžiaugė tuo, kad 
pavyko suburti darnų ir kvalifi-
kuotą kolektyvą, kad 2010 me-
tais iš 46 ligoninių tik vienuoli-
kai, tarp kurių ir Jonavos, su-
teiktas regioninės ligoninės 
statusas. „Tai naujo kokybiš-
ko požiūrio į šiandieną ir ateitį 
įvertinimas ir įsipareigojimas“, 
- sakė Jonavos ligoninės vy-
riausiasis gydytojas. Beje, už 
nuopelnus sveikatai Jonavos 
ligoninės vadovas prieš trejus 
metus nominuotas respubliki-
nio konkurso „Metų vadovas 
2009“ nugalėtoju. 

Ligoninės dešimtmetį  
primins ąžuolynas
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Ligoninės dešimtmečio proga pasodintas 51 ąžuoliukas. Už didelį asmeninį indėlį į ligoninės infrastruk-
tūrą, už rūpestį ir nuoširdžias pastangas, kad būtų renovuoti ligoninės pastatai, kad pacientus ir ligo-
ninės darbuotojus pasitiktų šiltos ir jaukios palatos bei darbo vietos, kad būtų nupirkta reikalinga dia-
gnostinė bei kita medicininė įranga garbė pasodinti vardinius ąžuoliukus buvo suteikta (nuotr. iš kai-
rės) buvusiam rajono merui Bronislovui Liutkui, ilgamečiui Jonavos ligoninės stebėtojų tarybos pirmi-
ninkui, Jonavos rajono tarybos nariui Edmundui Gedvilai ir Seimo nariui Rimantui Sinkevičiui. Kolekty-
vinius vardinius ąžuoliukus pasodino ir ligoninės administracija su I. Dorošu priešakyje, savo vardinius 
ąžuoliukus augins ir visi skyriai, šiuo metu Jonavoje besipraktikuojantys rezidentai, ligoninės kapela 
„Jonė“ su buvusiu ilgamečiu šios įstaigos vadovu Bronislovu Žemeliu priešakyje, augs ir kolegų iš Da-
nijos pasodintas Lietuvos nacionalinis medis – ąžuolas. „Tikiuosi, kad ąžuolynas praaugs mus, mūsų 
vaikus ir anūkus. Jonaviečiai galės čia ateiti pailsėti, apkabinti ir pasisemti jėgų bei gauti informaciją 
apie žmones ir jų mintis, įprasminusius šį darbą“, - prasmingai ir įžvalgiai kalbėjo ąžuolyno sumanyto-
jas ir iniciatorius I. Dorošas.

Jau ne pirmus metus Jona-
vos ,,Neries“ pagrindinės mo-
kyklos mokiniai spalio pirmo-
siomis dienomis mini pagyve-
nusių žmonių dieną. Ta proga 
mokiniai su dovanėlėmis ap-
lanko atokiau gyvenančius se-
nolius, sveikina sutiktus gatvė-
je. Kiekvienais metais moky-
klos pedagogų inicijuotoje ak-
cijoje dalyvauja beveik visi vai-
kai. Šiais metais įtraukti ir tė-
veliai. Paskutinį rugsėjo penk-
tadienio vakarą ,,Neries“ mo-

kykloje mamos specialiai kepė 
sausainius-širdeles, vaikai su 
močiutėmis juos pakavo. 

Šią savaitę visi skanės-
tai bus išdalinti senoliams. Re-
miantis statistika, Lietuvoje šiuo 
metu gyvena 697000 vyresnio 
amžiaus žmonių, kuriais priva-
lu pasirūpinti. Iniciatyvos auto-
rė mokytoja metodininkė Loreta 
Bizokienė sakė, kad ypač daug 
pagyvenusių žmonių gyvena 

Pagyvenusių žmonių dienai – 
sausainiai, kepti mokykloje 

Nukelta į 5 psl.
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Gimiau Jonavoje ir iki šiol gy-
venu šiame gražiame Lietuvos 
miestelyje. Mama didžiąją savo 
gyvenimo dalį atidavė dirbda-
ma mezgėja, tėtis − Jonavos bal-
dų kombinate. Šeimoje visada 
buvo diegiamos krikščioniškos 
vertybės. Niekada nebuvo sve-
tima bažnyčia ir jos gilios tradici-
jos. Visada buvau mokoma elgtis 
su žmonėmis taip, kaip pati norė-
čiau, kad būtų elgiamasi su mani-
mi. Mačiau, kaip sunkiu darbu tė-
vai kūrė šeimos gerovę ir skiepijo 
manyje pagarbą bet kokiam dar-
bui ir jį dirbančiam žmogui. Visos 
mano vaikystės vasaros prabėg-
davo braškių lysvėse, kurias augi-
no tėvai, taip papildomai prisidė-
dami prie šeimos biudžeto. Todėl  
turiu puikų suvokimą, kad tik dar-
bu ir objektyviu vertinimu gali pa-
siekti užsibrėžtus tikslus, kad ge-
resnio gyvenimo tikrai niekas ne-
atneš „ant lėkštutės“ ir nepadės 
kaip savaime suprantamo dalyko. 
Visur ir visada gyvenime turiu pla-
nuoti ir veikti pati – vardan savo 
šeimos ir žmonių gerovės.

Baigusi dabartinę J.Ralio gim-
naziją (anksčiau – Jonavos 1-oji 
vidurinė mokykla),  įstojau į Kau-
no technologijos universitetą, Eko-
nomikos fakultetą. Jau besimo-
kydama sukūriau šeimą – vieną 
gražiausių vertybių gyvenime. Li-
kimas taip lėmė, kad mano vyras 
taip pat jonavietis. Dar studijuoda-
ma paskutiniame kurse, pradėjau 
dirbti tuometinėje Jonavos ligoni-
nėje ekonomiste. Man dirbant pra-
sidėjo sveikatos sistemos refor-
ma, tad man, tuo metu jaunai spe-
cialistei, buvo didelis iššūkis nau-
jai suformuoti viešosios įstaigos 
biudžetą. Iki šiol jaučiu padėką bu-
vusiems savo vadovams Gerbia-
miems B. Žemeliui, A. Balutienei, 
A. Paleckiui už pasitikėjimą ir gali-
mybę dirbti savarankiškai. Darbas 

savivaldybės įstaigose išskirtinai 
davė daug įvairių specifinių žinių, 
suvokimo, įgūdžių.

Jonavos sveikatos įstaigose 
dirbau 1991 – 2007 m., tačiau vy-
rui 2001 m. įsteigus uždarąją ak-
cinę bendrovę „BINČIS“, nuo pat 
pirmųjų įmonės veiklos dienų iki 
šiol esu atsakinga už jos finan-

sus ir dalyvauju įmonės valdy-
me. Stengiamės palaikyti draugiš-
ką atmosferą savo įmonėje, o li-
beralios sąlygos leidžia darbuoto-
jams dirbti, tobulėti ir užsidirbti bei 
džiaugtis bendro darbo rezultatais.

Šiandien esu laiminga, nes tu-
riu tvirtą šeimą, visada palaikan-
tį ir suprantantį vyrą. Sūnūs nuo-

lat įžiebia stiprybės ir pasitikėjimo 
savimi. Dėl to esu tikra, kad šeima 
−  tai visko pamatas. Šeimoje for-
muojasi žmogus, čia yra išugdo-
mos pagarbos, užuojautos, tole-
rancijos vertybės.

Esu tikra, kad šiandien Lie-
tuvoje būtinos permainos. Tie-
siog spaudžia širdį, kai matau iš 
Lietuvos emigruojančius jaunus 
žmones ir netgi su savo atžalo-
mis. Skauda širdį, kai matau seną 
žmogų, skaičiuojantį centus per-
kant juodos duonos kepalėlį. Ne-
galiu susitaikyti su abejingumu vei-
kliam, dirbančiam, kuriančiam ir ri-
zikuojančiam žmogui, dėl to siekiu 
dalyvauti valdymo procesuose. 

Nesuprantu procedūrų, kai 
trūkstamų lėšų surinkimas biudže-
te matomas tik per mokesčių di-
dinimą, užkraunant dar didesnę 
naštą dirbančiam, kuriančiam, vei-
kliam žmogui. 

Kodėl norima apmokestinti ne-
kilnojamąjį turtą, automobilius, kai 
už tai jau vieną kartą sumokėti visi 
mokesčiai? Ar tikrai mokesčių di-
dinimas atneša mūsų šaliai nau-
dos? Ar savo pajamas lengvai iš-
švaistęs žmogus yra didesnė sie-
kiamybė, negu tas, kuris taupo ir 
investuoja į nekilnojamąjį turtą? Ar 
dabartinė pašalpų sistema skatina 
darbingą žmogų dirbti ir užsidirbti? 

Nejaugi negalime pažaboti še-
šėlinės ekonomikos ir atlyginimų 
vokeliuose? Juk tam yra visi rei-
kalingi įrankiai. Nejaugi negalime 
skolintis iš savų piliečių, kad vals-
tybės mokamos palūkanos nenu-
sėstų užsienio šalyse. Juk natū-

ralu, kad kuo didesnės gyvento-
jų pajamos, tuo didesnis vartoji-
mas ir daugiau pajamų, patenkan-
čių į biudžetą. Skatinkime vers-
lą, ypač smulkųjį ir vidutinį, nes tik 
tai yra pagrindinis valstybės eko-
nomikos variklis. Skatinkime įmo-
nes-eksportuotojas, remkime vie-
tos gamintojus, kad sustiprintume 
jų konkurencingumą vietos ir už-
sienio rinkose.

Sukurkime lanksčią, aiškią mo-
kesčių sistemą, kad žmogus būtų 
motyvuotas mokėti mokesčius, o 
ne juos slėpti. Mažinkime biuro-
kratiją. Naikinkime korupciją. 

Pagaliau, suteikime daugiau 
teisių ir laisvių savivaldai, įtrauki-
me miesto bendruomenę dalyvau-
ti ir skirstyti lėšas. 

Teisėsauga - vienas kertinių 
akmenų tvirtos valstybės gyvavi-
me. Atstatykime visuomenės pasi-
tikėjimą teismais, įkurdami prisie-
kusiųjų institutą.

Visada ištarsiu TAIP:
- už laisvą žmogų, turintį didelę 

atsakomybę;
-už žmogų, kurio gyvenimas, 
veikla ir darbai yra pagrįsti 
žmogiškomis vertybėmis;

-už darnią, stiprią šeimą laimin-
gai gyvenančią Lietuvoje.

Labai norėtųsi, kad mūsų 
kraštas klestėtų, kad čia būtų vi-
siems gera gyventi, kad sugrįžtų 
visi išvykę svetur. Norėtųsi, kad 
naująjį Seimą sudarytų sąžiningi 
ir dori tautos atstovai. O tai, mie-
lieji, yra Jūsų rankose. Jūsų ran-
kose ir visa Lietuvos ateitis. Ne-
reikia rinktis nei “trečio kelio“, nei 
kurti „trečios respublikos“, mes tu-
rime tik vieną kelią ir vieną šalį – 
LIETUVĄ.
Kurkime Lietuvos ateitį kartu!

Politinė reklama. Bus apmokėta iš 
politinės partijos „Sąjunga TAIP“ politi-
nės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 9

Po Nepriklausomybės atkū-
rimo Jonavos rajonui vadova-
vo šeši merai. Vieni iš jų rajonui 
vadovavo dvejus, kiti – vienerius 
metus. Vieninteliam Bronislovui 
Liutkui pavyko šiame poste išsi-
laikyti devynerius metus. Praėjus 
truputį daugiau nei metams, kai 
rajonui vadovauja kitas žmogus, 
klausiame buvusio rajono vado-
vo, ar pavyko įgyvendinti numa-
tytus planus, ar tenkina rezultatai 
ir ką būtų daręs kitaip?

- Per devynerius darbo savi-
valdybėje metus susipažinau su 
vietos valdžios darbo specifika, 
matomomis ir nematomomis de-
talėmis. Devyneri darbo metai – 
tai pakankamai daug, kad galė-
tum kažką gero nuveikti Jonavai 
ir jonaviečiams. Šiandien, žiū-
rėdamas po metų pertraukos į 
savo darbo rezultatus džiaugiuo-
si. Džiaugiuosi, nes teko tiesio-
giai prisidėti prie miesto ir kaimo 
pasikeitimo. 

- Pagrindinis rajono vado-
vo uždavinys – pinigai, kurių 
tikriausiai niekas niekada ne-
siūlė?

- Dabartinei valdžiai tikrai pa-
likau gan gerą kraitį – keliasde-
šimt parengtų projektų, paruoš-
tų įgyvendinti su užtikrintu finan-
savimu. Kasmet auganti ir tinka-
mai panaudojama Europos Są-

jungos pa-
rama rajonui 
- tai ne atsi-
tiktinumas, o 
nuoseklaus 
darbo rezul-
tatas. Aktyvus 
darbas inves-
ticijų paieš-
kos srityje lei-

do įgyvendinti pirmuosius 4 Eu-
ropos Sąjungos remiamus van-
dentvarkos projektus Šveicari-
jos, Kulvos, Bukonių ir Užusalių 
seniūnijose. Ši pradžia įgavo pa-
greitį. Vėliau Europos Sąjungos 
paramos lėšomis rekonstruotas 
kelias Turžėnai – Zatyšiai, išva-
lyti miesto tvenkiniai, parengtos 
įvairios studijos, planai.

- Ar teko su „ištiesta ranka“ 
ieškoti paramos minant minis-
terijos slenksčius?

 - Pinigų niekas per tuos de-
vynerius metus nepasiūlė. Turė-
jau tik pareigas – rajono meras, 
o tai ir buvo ta meškerė, kuria tu-
rėjau sugauti kuo didesnį laimikį 
Jonavos rajonui. Nevengiau ra-
šyti raštų, organizuoti susitikimų, 
viešinti rajonui aktualių klausimų 
ir taip siekti finansavimo Jonavos 
rajono įstaigoms. Visada tikėjau, 
kad bandymų skaičius didina ti-
kimybę laimėti. Ypač buvau at-
kaklus dėl sporto komplekso – 
buvo daug skeptikų dėl univer-
salios sporto salės statybos rei-
kalingumo, dėl galimybės ją pa-
statyti vien paramos lėšomis. 
Šio projekto įgyvendinimui du-
rys Sporto departamente, Finan-
sų ministerijoje ir Seime atsidarė 
ne po pirmo ir ne po antro ban-
dymo. Iki statybos pradžios de-

rybos dėl finansavimo truko be-
veik ketverius metus. Šio objek-
to finansavimas atskira eilute įra-
šytas į Vyriausybės 2010 – 2013 
m. programą. Šiandien akivaizdu 
– darbai vyksta. Tiesa, intensy-
vumas vangokas, bet tai jau da-
bartinės rajono valdžios siektino 
tikslo rezultatas. 

Siekiant valstybės paramos 
ne kartą teko varstyti ministrų 
kabinetų duris, minti Vyriausy-
bės ir Seimo koridorius. Valsty-
bės paramą pavyko „gauti“ Bu-
konių, Užusalių, Žeimių pagrin-
dinių mokyklų rekonstrukcijoms, 
l/d „Lakštingalėlė“ „Saulutė“, Jo-
navos ligoninei, Kultūros centrui, 
Senelių pensionatui.

- Tačiau finansinė parama 
buvo reikalinga ne vien sa-
vivaldybės įstaigoms. Į Jus, 
kaip rajono vadovą, pagalbos 
kreipdavosi ir kitų įstaigų va-
dovai, pavyzdžiui, policijos 
komisariato ar kariškiai.

 - Rajono gerove rūpinausi 
neapsiribodamas savivaldybės 
atsakomybėje esančiais objek-
tais. Jei galėdavau padėti, nie-
kad neatsakydavau policijai, ka-
riškiams ar kitoms valstybinėms 
ar verslo įstaigoms. Pavyzdžiui, 
policijos komisariato pastatas 
atnaujintas valstybės investici-
jų programos lėšomis, kurių kas-
met Finansų ministerijos ir Poli-
cijos departamento prašydavau 
skirti ir aš. Aplinkos ministerijos 
lėšomis finansuotas vandentie-
kio tiesimas į Ragožius bei so-
cialinio būsto plėtra – pastatytas 
naujas daugiabutis. Iš Kelių prie-
žiūros ir Plėtros programos pavy-
ko papildomai gauti tikslinį finan-

savimą žiedinės sankryžos įren-
gimui, keliui į Mažųjų Žinėnų pi-
liakalnį. Iš Kultūros paveldo de-
partamento „pramuštas“ finan-
savimas krašto muziejui. 

- Kurie metai pareikalavo 
daugiausia jėgų?

- Paskutiniai treji metai buvo 
patys aktyviausi. Projektų skai-
čius didžiulis. Atnaujintos Ru-
klos J. Stanislausko bei Upninkų 
pagrindinės mokyklos, darželiai 

„Pušaitė“, „Pakalnutė“, „Bitutė“, 
rekonstruotos Kauno ir Sodų ga-
tvės, Sąjūdžio ir Santarvės aikš-
tės. Nors pradžia buvo sunki, ta-
čiau šiandien miestą puošia ne 
vienas renovuotas daugiabutis, 
pasikeitę ir išgražėję Vaikų glo-
bos namai. Taip pat įgyvendintas 
ne vienas projektas ir seniūnijo-
se. Dažnai galvojama, kad pa-
kanka parengti gerą projektą - 
ir viskas eis kaip sviestu patep-
ta. Deja, deja... Kas nėra susipa-
žinęs su projektų įgyvendinimo 
cik lu, galiu paaiškinti, kad iki re-
alios darbų pradžios projekto pa-
rengiamieji darbai trunka 2-3 me-
tus, o Neries krantinės idėjai re-

alizuoti tinkamo finansavimo ieš-
kota net aštuonerius metus...

- O kaip sekėsi bendrauti 
su vietos verslininkais, kurie 
lyg ir turėtų prisidėti prie mies-
to gražinimo?

- Privataus sektoriaus para-
mos prašydavau ne tik puošiant 
miestą ar organizuojant šventes, 
bet ir prireikus pagalbos atski-
riems jonaviečiams, pavyzdžiui, 
po gaisro.

Žinoma, privačios lėšos – tai 
dar vienas finansavimo šaltinis 
savivaldybės gerbūviui. Nuošir-
dus bendradarbiavimas su vie-
tos verslininkais davė gerų rezul-
tatų: „Achema“ miestui padova-
nojo dviračių takus, A.Kulviečio 
skulptūrą, nemažai verslininkų fi-
nansiškai parėmė Šviesos bokš-
to idėją. Man dirbant rajono va-
dovu įvairios paramos viešajam 
sektoriui skirta per 100 mln. litų, 
neskaičiuojant didžiųjų vanden-
tvarkos, šilumos tinklų projektų, 
kuriems paramos dalį užtikrina 
vykdoma nacionalinė politika. 

PaLiKaU GerĄ KraitĮ...

aŠ - JoLita PeLeCKienĖ
Nukelta į 3 psl.

Akimirka iš Sąjūdžio aikštės atidarymo
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- Ką norėtumėte pakeisti, 
jei turėtumėte galimybę?

 - Negaliu teigti, kad dirbau 
be trūkumų. Taip, jų buvo. Juos 
pastebiu dabar, kai žiūriu į savi-
valdybės darbą iš šalies. Manau, 
kad vienas pagrindinių trūkumų, 
kad nemokėjau reklamuoti nu-
veiktų darbų. Tikėjau, kad darbai 
turi kalbėti už mane, tačiau šian-
dien suprantu, kad pats turėjau 
daugiau informuoti visuomenę 
apie savo veiksmus, jų tikslus ir 
laukiamą poveikį.

- Visgi iš politikos nepasi-
traukėte. Esate Jonavos rajo-
no tarybos narys.

 - Jonaviečių pasitikėjimą, 
manau, įgijau dirbdamas rajono 
meru, todėl per savivaldos rin-
kimus jie patikėjo tarybos nario 
mandatą. Dalyvauju rinkimuo-
se į Lietuvos Respublikos Sei-
mą. Kviečiu jonaviečius spalio 14 
dieną balsuoti už sąrašą Nr. 14 
– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų są-
jungą. Vienmandatėje Jonavos 
apygardoje - tarp kitų kandidatų 
taip pat yra ir mano pavardė. 

 - Dėkui už pokalbį.

Kalbėjosi  
Valerija Sabaliauskaitė

Politinė reklama. Bus apmokėta iš 
kandidato į Seimo narius Bronislovo Liut-

kaus rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 8

PaLiKaU GerĄ 
KraitĮ...

Atkelta iš 2 psl.

Gerbiami Jonavos 
krašto žmonės,
Spalio 14 d. rinkimuose pri-

imsite sprendimą dėl to, kas ir 
kaip atstovaus Jūsų interesams 
Seime. Jeigu pasitikėsite, dirb-
siu:

Lietuvai ir Jonavos kraštui
- Telksiu žmones kurti gy-

venimą sau ir ateities kartoms, 
stabdysiu tarpusavio susiprieši-
nimą.

- Įtakosiu, kad būtų mažina-
mas gyventojų pajamų ir pridėti-
nės vertės mokesčiai. Tai didins 
apskaitomą ekonomiką ir varto-
jimą, o galutiniame rezultate – 
pajamas biudžetui. 

- Tik sugrąžintos įmokos į pri-
vačius pensijų fondus leis pati-
kėti valstybės ateitimi.

- Įtakosiu, kad adekvačiai 
būtų padidintas minimalus atly-
ginimas, sumažintas gyventojų 
pajamų mokestis, vidutinė pen-
sija sudarytų ne mažiau 50 proc. 

vidutinio atlyginimo.
- Siūlysiu PVM tarifą šildymui 

sumažinti iki 5 proc. tol, kol vals-
tybė sukurs efektyvią apsirūpini-
mo energetiniais ištekliais siste-
mą.

- Sieksiu nustatyti paramą 
jaunoms šeimoms su vaikais įsi-
gyjant būstą, ikimokyklinių įstai-
gų prieinamumo visiems.

- Sieksiu sumažinti studi-
jų įmokas, įvedant dalinį studijų 
krepšelį.

Jonavos kraštui
- Įtakosiu, kad ES ir valsty-

bės investicijos pasiektų Jona-
vos rajoną, būtų racionaliai pa-
naudojamos verslo ir gyvenamo-

sios aplinkos gerinimui. Tik įgiję 
išskirtinį pranašumą galime tikė-
tis tvarios sėkmės!

-Būsiu dėmesingas ir supra-
tingas gyventojų rūpesčiams.

Jonavos rajono savivaldybė 
susiduria su didesnėmis nei kitos 
problemomis. Siekdami padė-
ti Jonavos kraštui, skyrėme pa-
pildomas investicijas iš ES fondų 
ir valstybės biudžeto. Pirmiausia 
tai - gyvenamosios aplinkos ge-
rinimui: 

- daugiabučių namų gyven-
tojai ir verslininkai, įsikūrę juo-
se, gauna lengvatinę paramą 
šių namų kompleksiniui atnauji-
nimui; 

- jau sutvarkytos arba tvarko-
mos labiausiai gyventojų ir sve-
čių lankomos viešosios erdvės: 
Neries krantinė, Jonavos, Ru-
klos, Šveicarijos, Žeimių ir kt. 
miestelių ir kaimų centrinės da-
lys.

Gyvename konkuruojančio-
je aplinkoje, todėl siekiant sukur-
ti realų Jonavos krašto pranašu-
mą prieš kitus, turime tęsti kryp-
tingą valstybės regioninę investi-
cijų politiką.

Lietuva gali prasidėti nuo 
Jonavos! 

Kurkime ateitį drauge!

Pagarbiai
Sigitas Šiupšinskas

Politinė reklama bus apmokėta iš  
Liberalų ir centro sąjungos kandidato  
Jonavos rinkimų apygardoje (Nr. 60)  

Sigito Šiupšinsko politinės kampanijos 
sąskaitos. Užs. Nr. 7

Esu 48 - erių, gimiau Vilniuje. 2007 m. baigiau M. Romerio 
universitetą, 1987 – aisiais Kauno politechnikos institutą. 

Dirbu: nuo 2009-ųjų - vidaus reikalų viceministru, regioni-
nės ir viešojo valdymo politikų srityse. 

Dirbau: ketverius metus – JE Prezidento V.Adamkaus pata-
rėju, septynerius – Lietuvos savivaldybių asociacijos direktoriu-
mi, penkerius – LR Vyriausybės konsultantu, dvejus– Vilniaus 
r. Juodšilių viršaičio pavaduotoju.

Moku anglų ir rusų užsienio kalbas. Vedęs, turiu dukrą.

Nijolė Sadūnaitė, vienuo-
lė, žymiausia XX amžiaus 
Lietuvos disidentė, kovotoja 
už žmonių teises ir Lietuvos 
laisvę, politine kalinė:

 „Jei per rinkimus žmonės 
nepalaikys „Drąsos kelio“, Lie-
tuva taps panaši į Rusiją ir Bal-
tarusiją, kur vyrauja vieno klano 
diktatūra.“

A l f o n s a s 
Svar inskas, 
kunigas, Lie-
tuvos parti-
zanų kapelio-
nas, tris kar-
tus kalintas 

sovietų lageriuose, apdova-
notas Vyčio kryžiaus ordino 
Komandoro kryžiumi: „Iškilu-
si nauja partija „Drąsos kelias“ 
pašaukta didžiam tikslui - nu-
bausti teisėsaugai nepasiekia-
mus nusikaltėlius. Te Dievas 
padeda visiems geriems Lietu-
vos žmonėms!“

N e r i n g a 
Venckienė: 

„Kartu su 
b e n d r a m i n -
čiais, savo as-
meniniais gy-
venimais pa-

tyrusiais taip pat daug netie-
sos, iš įvairių skirtingų organi-
zacijų, veiklos sričių, susirinko-
me į vieną - Drąsos kelią. Mes 
- teisininkai, ekonomistai, žur-
nalistai, darbininkai, mokyto-
jai, daktarai, profesoriai. Ta-
čiau mus vienija bendras tiks-
las - teisinga Lietuva.

A n t a n a s 
Terleckas, po-
litinis kalinys, 
vienas akty-
viausių sovie-
tmečio disi-
dentų, „Lais-

vės lygos“ vadovas, apdo-
vanotas Vyčio kryžiaus ordi-
nu, Vytauto Didžiojo ordinu:

„Nebūkime tamsuoliais ir 
palaikykime N. Venckienę ir 
jos bendražygius nelygioje ko-
voje!“

Politinė reklama. Bus apmokėta iš 
kandidato į Seimo narius Sigito Marti-

navičiaus rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 6

arBa dar KetVeri Metai to, Kas 
BUVo, arBa – esMinis LŪžis

Gerbiami 
Jonavos 
krašto 

žmonės,
vėl turime apsispręsti, kas 

ateinančius ketverius metus 
atstovaus Jonavai Seime.

Valstybę turi valdyti asme-
nybės. Kviečiu Jus rinkimuo-
se balsuoti už Žmogų – VY-
TAUTĄ VENCKŪNĄ, kuris turi 
didelę gyvenimo ir darbo patir-
tį. Bendraudamas su juo, visa-
da jauti toleranciją kito asmens 
nuomonei. Manau, kiekvienas 
gali būti užtikrintas, kad bet ku-
riai iškilusiai problemai ekono-
mistas Vytautas Venckūnas ras 
teisingą sprendimą. Jis nekeičia 
bendražmogiškų idėjų, neišduo-
da savo bendraminčių, draugų ir 
pažįstamų, nesiekia tik sau nau-
dingų sprendimų. Aš, ilgą lai-
ką dirbęs teisėsaugoje, ypatin-
gai vertinu šias žmogaus savy-
bes, todėl raginu visus Jonavos 
rajono gyventojus, savo šeimos 
plačią giminę: Ostreikų, Čeka-
navičių, Bersėnų, Rukų, Stepo-
navičių, Rakštikų, Lopetų, Mor-
kūnų, Lysovų, Švoilų, Didžiulių, 
Švėgždų, Bražinskų, Ivanaus-
kų, Zvicevičių, Paplauskų, Ka-
šauskų, Stankevičių, Kulvinskų, 
Kvietkų, Paškauskų šeimas ir 
jų artimuosius, savo kaimynus, 
draugus ir pažįstamus savo bal-
sais paremti vicemerą Vytautą 
Venckūną.

Šis išsilavinęs, racionalus ir 
patikimas žmogus tinkamai ats-
tovaus visų mūsų interesams.

Pagarbiai,
Alfredas Ostreika

Politinė reklama. Bus apmokėta  
iš kandidato į Seimo narius  

Vytauto Venckūno rinkimų sąskaitos. 
Užs. Nr. 14

Kuo mes skiriamės nuo kitų politinių darinių?
Visų pirma tuo, kad „Drąsos kelio“ idėja kilo ne uždaruose politikų ar viešųjų ryšių technologų kabinetuose, o - iš tautos 

gelmių. Ji kilo iš skausmo ir pasibaisėtinos neteisybės, su kuria susidūrė viena Lietuvos šeima. Tačiau taip, kaip mūsų litera-
tūros klasikų kūriniuose per vienos šeimos likimą buvo išreiškiama laikmečio esmė, taip ir per Kedžių dramą atsiskleidė vi-

sos pagrindinės mūsų valstybės ydos. Būtent todėl Klonio ga-
tvėje užgimęs solidarumo ir atjautos judėjimas per trumpą lai-
ką virto tvirta politine jėga, susilaukiančia vis platesnio visuo-
menės palaikymo. Žmonės širdimi jaučia: tai, kas gimė iš ne-
sitaikstymo su neteisybe viename Lietuvos miestelyje, padės 
įveikti neteisybę ir valstybės mastu. Tai – išskirtinis šių rinki-
mų bruožas. Lietuva pagaliau turi pasirinkimą – arba dar ke-
tveri metai to, kas buvo, arba – esminis lūžis, grindžiamas vi-
sai kitomis vertybėmis. Tie, kas nepabūgo stoti už tiesą ir tei-
singumą brutalios jėgos akivaizdoje, tuo labiau nepabūgs tuo-
met, kai šitai misijai gaus tautos įgaliojimus. Trauktis nebėra 
kur. Mūsų jau liko mažiau, negu trys milijonai. 
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savivaldybė informuoja

Užs. Nr. 11

Valstybės garantuojama teisi-
nė pagalba apima pirminę teisinę 
pagalbą ir antrinę teisinę pagalbą.

Jonavos rajono savivaldybė-
je yra teikiama pirminė teisinė pa-
galba - tai teisinė informacija, teisi-
nės konsultacijos, dokumentų, skir-
tų valstybės ir savivaldybių institu-
cijoms, išskyrus procesinius doku-
mentus, rengimas. Taip pat ši pagal-
ba apima patarimus dėl ginčo spren-
dimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl 
taikaus ginčo išsprendimo ir taikos 
sutarties parengimą.

Valstybės garantuojamos pir-
minės teisinės pagalbos teikimas 
finansuojamas iš valstybės biu-
džeto.

Pirminė teisinė pagalba teikia-
ma visiems Jonavos rajono savival-
dybės teritorijoje gyvenantiems fizi-
niams asmenims, pateikus asmens 
tapatybę ir gyvenamąją vietą patvir-
tinančius dokumentus.

Pirminė teisinė pagalba neteikia-
ma, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra 
akivaizdžiai nepagrįsti;

2) pareiškėjui tuo pačiu klausimu 
buvo suteikta išsami advokato kon-
sultacija ar yra akivaizdu, kad jis to-
kią konsultaciją gali gauti nesinaudo-
damas valstybės garantuojama tei-
sine pagalba;

3) pareiškėjas kreipiasi ne dėl 
savo teisių ir teisėtų interesų, iš-
skyrus atstovavimo pagal įstatymą 
atvejus.

Pirminės teisinės pagalbos tru-
kmė yra ne ilgesnė kaip viena valan-
da. Pirminės teisinės pagalbos tru-
kmė gali būti pratęsta savivaldybės 
vykdomosios institucijos arba jos 
įgalioto asmens sprendimu.

Asmuo dėl pirminės teisinės pa-
galbos tuo pačiu klausimu gali kreip-

tis tik vieną kartą.

Antrinė teisinė pagalba - tai 
dokumentų rengimas, gynyba ir 
atstovavimas bylose, įskaitant vyk-
dymo procesą, atstovavimas iš-
ankstinio ginčo sprendimo ne teis-
me atveju, jeigu tokią tvarką nusta-
to įstatymai ar teismo sprendimas. 
Be to, ši teisinė pagalba apima byli-
nėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėto-
se civilinio proceso tvarka, su bylos 
nagrinėjimu administracinio proce-
so tvarka susijusių išlaidų ir su bau-
džiamojoje byloje pareikšto civilinio 
ieškinio nagrinėjimu susijusių išlai-
dų atlyginimą.

Antrinę teisinę pagalbą turi teisę 
gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, 
kitų Europos Sąjungos valstybių na-
rių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Res-
publikoje bei kitose Europos Sąjun-
gos valstybėse narėse teisėtai gyve-
nantys fiziniai asmenys. Antrinę tei-
sinę pagalbą šie asmenys gauna, 
kai jų turtas ir metinės pajamos ne-
viršija Lietuvos Respublikos Vyriau-
sybės nustatytų turto ir pajamų lygių 
teisinei pagalbai gauti pagal Valsty-
bės garantuojamos teisinės pagal-
bos įstatymą.

Atsižvelgiant į asmens turtą ir pa-
jamas, valstybė garantuoja ir apmo-
ka antrinės teisinės pagalbos išlaidų:

1) 100 procentų,- jeigu nustato-
mas pirmas asmens turto ir pajamų 
lygis;

2) 50 procentų,- jeigu nustato-
mas antrasis asmens turto ir paja-
mų lygis.

Antrinė teisinė pagalba neteikia-
ma, jeigu:

1) pareiškėjo reikalavimai yra 
akivaizdžiai nepagrįsti;

2) atstovavimas byloje yra ne-
perspektyvus;

3) pareiškėjas kreipiasi dėl ne-
turtinės žalos, susijusios su garbės 
ir orumo gynimu, tačiau jis nepatyrė 
turtinės žalos;

4) prašymas yra susijęs su rei-
kalavimu, tiesiogiai atsirandančiu dėl 
pareiškėjo ūkinės komercinės vei-
klos ar dėl jo savarankiškos profesi-
nės veiklos;

5) pareiškėjas gali gauti reikia-
mas teisines paslaugas nesinaudo-
damas valstybės garantuojama tei-
sine pagalba;

6) pareiškėjas kreipiasi ne dėl 
savo  teisių pažeidimo, išskyrus ats-
tovavimo pagal įstatymą atvejus;

7) reikalavimas , dėl kurio krei-
piamasi antrinės teisinės pagalbos 
, buvo perleistas pareiškėjui siekiant 
gauti valstybės garantuojamą teisinę 
pagalbą.

8) pareiškėjas piktnaudžiauja 
valstybės garantuojama  teisine pa-
galba, savo materialiomis ar procesi-
nėmis teisėmis;

9) pareiškėjas, kuriam  nustato-
mas antrasis turto ir pajamų lygis, 
nesutinka apmokėti 50 procentų an-
trinės teisinės pagalbos išlaidų.

Daugiau informacijos apie vals-
tybės garantuojamą teisinę pagalbą 
galima rasti Teisingumo ministerijos 
internetiniame  puslapyje http://www.
tm.lt  ir   http://www.teisinepagalba.lt.

Pirminę teisinę pagalbą Jo-
navos rajono savivaldybėje tei-
kia Teisės skyriaus vyr. specialis-
tė Kristina Reicenštein nurodyto-
mis darbo dienomis 310 kabinete, 
Žeimių g. 13, Jonava, el. paštas:  
teisine.pagalba@jonava.lt. 
IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA 

tel. (8 349) 500 95.
Priėmimo laikas: 
Pirmadieniais 14.00-18.00 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais 

8.00-17.00 val.
Pietų pertrauka 12.00-12.45 val.

VaLstYBĖs GarantUoJaMos teisinĖs PaGaLBos 
teiKiMas JonaVos raJono saViVaLdYBĖJe

sKeLBiaMas stUdiJŲ 
rĖMiMo KonKUrsas

Jonavos rajono savivaldy-
bės tikslinio studijų rėmimo fon-
do komisija skelbia studijų rė-
mimo konkursą. 

Fondo lėšomis siekiama su-
daryti galimybę gabiems, ta-
čiau dėl sunkių materialinių są-
lygų negalintiems studijuoti jau-
nuoliams, siekti mokslo, skiriant 
jiems 1000,00 Lt dydžio stipen-
diją per semestrą. Į stipendijas 

gali pretenduoti tik Jonavos ra-
jono gyventojai – pirmų dieninių 
studijų studentai, besimokantys 
valstybiniuose universitetuose 
ir valstybinėse kolegijose.

Pretendentai iki 2012 m. 
spalio 19 d. Jonavos rajono 
savivaldybės tikslinio studi-
jų rėmimo fondo komisijai pa-
teikia prašymą ir šiuos doku-
mentus:

1) pažymą apie pažangu-
mą arba studijų knygelės kopi-
ją (pažymių vidurkis turi būti ne 

mažesnis kaip 7,5 balo;
2) pažymą apie šeimos na-

rių pajamas už tris mėnesius 
(jei vienam šeimos nariui ten-
ka mažiau nei du valstybės re-
miamų pajamų dydžiai per mė-
nesį).

Dokumentai priimami: Jona-
vos rajono savivaldybės admi-
nistracijos Švietimo, kultūros ir 
sporto skyriuje, 306 kab., Žei-
mių g. 13, Jonava. Išsamesnė 
informacija: tel.: (8 349) 500 99, 
lina.paulaviciene@jonava.lt.  

dĖMesio GYVentoJaMs dĖL PratYBŲ GaižiŪnŲ PoLiGone

Vykdant Lietuvos kariuomenės vado 2012 m. liepos 4 d. įsakymą Nr. V-776 „Dėl poligonų ir ats-
kirų šaudyklų naudojimo tvarkos“ pakeitimo“, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos mokomasis 
pulkas informuoja, kad Gaižiūnų poligono teritorijoje 2012 m. spalio 1-31 dienomis vyks kovinio šau-
dymo ir taktikos pratybos. 

Gyventojams pratybų metu draudžiama lankytis Gaižiūnų poligono teritorijoje, privalu atkreipti dė-
mesį į įspėjamuosius ženklus.

Bendrojo skyriaus inf.

dĖL LaisVŲ VietŲ Miesto VaiKŲ LoPŠeLiUose-
daržeLiUose

Informuojame, kad 2012 m. spalio 2 d. duomenimis yra 1 lais-
va vieta priešmokyklinio ugdymo grupėje Jonavos vaikų lopšely-
je-darželyje ,,Žilvitis“.

Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus inf.

aPie soCiaLinio BŪsto 
nUoMĄ

2012 m. rugsėjo mėn. Jona-
vos rajono savivaldybės Turto 
ir įmonių valdymo skyriuje lau-
kiančių asmenų socialinio būs-
to sąrašai yra šie: 1) jaunų šei-
mų – 306; 2) šeimų, auginančių 
tris ar daugiau vaikų (įvaikių) – 
52; 3) buvusių našlaičių ar be 
tėvų globos likusių asmenų – 
62; 4) neįgaliųjų asmenų ir šei-
mų, kuriose yra neįgalūs asme-
nys – 95; 5) bendrasis – 409; 6) 
socialinio būsto nuomininkų, tu-
rinčių teisę į būsto sąlygų page-

rinimą, – 42.
Iš viso socialinio būsto lau-

kia 965 asmenys/šeimos.
Per 2012 m. rugsėjo mėnesį 

išnuomoti 3 socialiniai būstai, 2 
nuomininkams pakeistos nuo-
mos sutartys kitam šeimos na-
riui, pratęsta 1 nuomos sutartis. 

Informacija apie socialinių 
būstų nuomą bus atnaujinama 
ir teikiama kiekvieno mėnesio 
pradžioje internetinėje svetai-
nėje adresu www.jonava.lt 

Jovita STANKEVIČIŪTĖ
Turto ir įmonių valdymo 
skyriaus vyr. specialistė 

PRIVALOMASIS MOKYMAS 

1. Privalomasis pirmosios pa-
galbos mokymas

- Švietimo, kultūros, sporto, 
apgyvendinimo bei sveikatingu-
mo paslaugas teikiantiems dar-
buotojams (kaina - 20 litų). 

- Darbuotojams, dirbantiems 
kenksmingų veiksnių aplinkoje (kai-
na - 20 litų).

- Visų rūšių ir kategorijų trans-
porto priemonių vairuotojams (kai-
na - 20 litų).

Kursai vyksta kiekvieną trečia-
dienį 9.00 valandą. Išankstinė regis-
tracija. 

2. Privalomasis higienos įgū-
džių mokymas

- Formaliojo ir neformaliojo 
švietimo bei ugdymo įstaigų dar-
buotojams (kaina - 15 litų).

- Vandens tiekimo įmonių dar-
buotojams (kaina - 15 litų).

- Darbuotojams, kurių veikla su-
sijusi su maisto produktų apdoro-
jimu, išdavimu ir maitinimu (kaina - 
15 litų). 

- Apgyvendinimo ir kitas (ne mai-
tinimo) paslaugas teikiantiems dar-
buotojams (kaina - 15 litų).

- Darbuotojams, dirbantiems ga-
limos profesinės rizikos sąlygomis 
(kenksmingų veiksnių aplinkoje ir 
pavojingą darbą). Kaina - 30 litų.

- Darbuotojams, kurių veikla su-
sijusi su medicininių atliekų tvarky-

mu sveikatos priežiūros įstaigose 
(kaina - 40 litų).

- Darbuotojams, kurių veikla su-
sijusi su nuodingomis medžiagomis 
(kaina - 50 litų).

Kursai vyksta kiekvieną ketvirta-
dienį 9.00 valandą. Išankstinė regis-
tracija

3. Privalomasis mokymas apie 
alkoholio ir narkotikų žalą žmo-
gaus sveikatai

Asmenims, iš kurių pagal Lie-
tuvos Respublikos įstatymus atim-
ta teisė vairuoti transporto priemo-
nę,   dėl teisės pažeidimo padary-
mo esant neblaiviam arba apsvai-
gusiam nuo narkotikų, vaistų ar kitų 
svaigiųjų medžiagų (kaina - 50 litų). 
Dėl kursų laiko tartis individualiai. 

Registracija: Jonavos rajono 
savivaldybės visuomenės sveikatos 
biuras, Chemikų g. 136, Jonava;

Tel./faks.:  (8 349) 310 64; el. 
paštas: info@jonavavsb.lt,  interneti-
nis puslapis: www.jonavavsb.lt  

Mokėjimo paskirtis – Už moka-
mas paslaugas, 

Bankas – DNB banko Jonavos 
poskyris,

Gavėjas –  
LT 394010043900666500;
Mokant  internetu – atspausdin-

ti kvitą.
Jums patogų laiką  ir vietą ga-

lima suderinti. Kolektyvams (dau-
giau kaip 15 asmenų) taikoma 10 
proc. nuolaida.

sPaLio 10-oJi – saViVaLdos diena

Spalio 10-ąją minime Vietos savivaldos dieną. Šią dieną dėmesys atkreipiamas į rajono po-
litikų, valstybės tarnautojų ir kitų darbuotojų veiklą bei jų darbo rezultatus. Tačiau tai -ne tik po-

litikų ir tarnautojų šventė, tai visos bendruomenės diena. Juk kiekvienas 
mūsų bendruomenės narys dalyvauja vietos savivaldoje teikdamas ra-

jono vadovams pasiūlymus, kaip gerinti rajono savivaldos institucijų, 
joms priklausančių įmonių bei įstaigų veiklą, kaip spręsti bendruo-
menines problemas. 

Šventės proga nuoširdžiai sveikiname Tarybos narius, Savi-
valdybės administracijos, Savivaldybės įstaigų ir įmonių darbuo-
tojus bei visus rajono gyventojus. 

Linkime gražių ir pozityvių idėjų, racionalių sprendimų, nuošir-
daus tarpusavio bendradarbiavimo įgyvendinant savivaldos prin-

cipus.
Mindaugas Sinkevičius

Jonavos rajono savivaldybės meras
Jonas Klemensas Sungaila

Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktorius
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Sveikata ir grožis

romanetės
ritininės  

užuolaidos
Širmos  

Karnizai

Dirbame: 
I-V 9-17; VI   9 -13

Mob. 8 660 85782; 8 614 06054
Prezidento g. 3, Jonava

Nuolaidos iki 30%
• karnizams; žiedams; romanečių 

mechanizmams; užuolaidoms*
www.lolima.lt

Pataria
Provizorė 
Vida 
Jokimienė

Ir vėl rudenėlis, ir tos pil-
kos dienos...

Kaip ir daugelis jaučiuo-
si nusivariusi nuo kojų. Gy-
venimas bėgte bėga pro šalį, 
o aš nesugebu jo pasivyti, 
neužtenka sveikatos, o gal ir 
valios. Kuo pasitonizuoti, su-
stiprinti imuninę sistemą?

Gražina K.

Reikia visai nedaug: nede-
juoti, o veikti! Mylėti save, tei-

singai maitintis ir vengti streso.
O padėti savo organizmui – 

būtina. Jums padės maisto pa-
pildai - įprasti vitaminai ir mine-
ralai.

Jonaviečiai ir kitų rajonų 
kaimynai pripažįsta ir teigiamai 
atsiliepia apie polivitaminus, 
kurie jų pačių pavadinti „prisi-
kėlimo“ pavadinimu ir kurie iš-
sikovojo garbingą vietą šalia 
įprastų vaistų. „Prisikėlimo“ vi-
taminai – stiprios imuninės sis-
temos kalvis, kuris su mūsų or-
ganizmu elgiasi labai profesio-
naliai. Vitaminus geriame vie-
ną kartą paroje – tai labai pa-
togu. Juose nėra dažo medžia-
gų ir konservantų. Suvartoję 30 
mažučių pakelių miltelių (reko-
menduojamas kiekis), pasijun-
tame žvalesni, stipresni ir dar-
bingesni.

„Jonavos vaistinėje“ gali-
te įsigyti folio rūgšties su gliu-
koze miltelių suaugusiems ir 
vaikams, stiprinančių krau-
ją ir imunitetą. Mamos sako, 
kad ypatingai pajunta teigia-

mą poveikį vaikai, sugėrę fo-
lio rūgšties miltelius ir „Rozen-
talio“ polivitaminus – jie ne-
serga, žiemą dėl ligos nepra-
leidžia užsiėmimų darželiuose 
ir pamokų mokyklose, yra dar-
bingi ir energingi.

„Jonavos vaistinė“ gamina 
augalinę ištrauką imuninei sis-
temai stiprinti ir žmonėms, ser-
gantiems įvairiomis ligomis. 
Prieš vartojant būtina pasitarti 
su vaistininku.

Imunitetas daug priklauso 
nuo blužnies veiklos. Vyresnia-
me amžiuje reiktų pasirūpin-
ti, kad maiste esantys laisvie-
ji radikalai jos nenualintų. Re-
komenduočiau pavartoti A ir E 
vitaminus. Mano pačios išban-
dyta „Kleopatros paslaptis“ – A 
ir E vitaminai, ištirpinti alyvme-
džio aliejuje (gaminami vaisti-
nėje). Rekomenduojama gerti 
po arbatinį šaukštelį dukart per 
dieną ne mažiau kaip dešimt 
dienų – naudinga visam orga-
nizmui: odai, vidaus organams 
ir imunitetui. 

www.jonavosvaistine.visiems.lt.

TAVO KŪNO IR SIELOS hARMONIJAI
• AROMATERAPINIS SPA MASAŽAS
• VAKUUMINIS ANTICELIULITINIS
• TIBETIETIŠKAS APITERAPINIS MEDAUS
• hOPI ŽVAKIų TERAPIJA
• KREMų GAMYBA TIK IŠ NATūRALIų 
PRODUKTų.

Galima įsigyti  
dovanų kuponų.

Kosmetikos kab. J.Ralio g. 
8-42 (pirmas iš kairės įėjimas 
nuo Sąjūdžio aikštės), Jonava
Tel. 8-684 01688 Virginija
Darbo laikas: VI-VII-I nuo 11 val.

sPaLio 19 d. UaB „JonaVos VaistinĖ“  
(J.RALIO 1A) PAtALPOSe

Lietuvos sveikatos universiteto klinikų reumatologas med. dr. 
doc. E. Eviltis konsultuos ir skirs gydymą sergantiems sąnarių ir stu-
buro ligomis: reumatoidiniu artritu, podagra. reaktyviais artritais, spon-
dilioartritais, periartritais, osteoartroze,  stuburo osteochondroze ir kt. 
Leidžiami labai efektyvūs vaistai į sąnarius. Išduodami išrašai.

Išsamesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-616-44834 

Spalio 23 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
Kauno klinikų gydytojas urologas medicinos mokslų daktaras 

Darijus Skaudickas konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šla-
pimo takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, sė-
klidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skausmingą šlapini-
mąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos metu atliekamas echosko-
pinis ištyrimas. Vyrus ir moteris, turinčius šlapimo nelaikymo simptomus. 
Esant erekcijos ir potencijos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingu-
mo problemų. Jeigu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacien-
tai nukreipiami ir gydomi specializuotuose gydymo centruose. Išsamesnė 
informacija ir išankstinė registracija tel: 8-616-44834 arba 8-685-48050

a.ŠiMKaUs KLiniKa
TEIKIA išblaivinimo paslau-
gas,
GYDO skydliaukės mazgus 
(be operacijos),
širdies ritmo sutrikimus, hi-
pertoniją, reumatą, sąnarių 
ligas, nutukimą,
ATLIEKA echoskopiją.
Tel.: 50570, 8-674 50862

SOLIARIUMŲ STUDIJA – 
GROŽIO SALONAS

ChEMIKų G. 35
TEL. (8-349) 55144
Spalio mėn. akcija

Loterija be pralaimėjimo  
kiekvienam apsilankiusiam

Daugiau informacijos ieškokite
facebook: Soliariumų  

studija – Grožio salonas

Gydytojo R. Kvedaravičiaus
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Tel. 8-685 24354
Dantų gydymas
gyd. odontologė Sonata  
Giedraitienė, tel.: 60016, 8-600 23963
Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas, 
sukami mini implantai). Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, 
tel. 8-608 51477
Dantų protezavimas
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354
Profesionali burnos higiena (dantų balinimas lazeriu ir  
dantų papuošalai)
Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė, tel.: 60202,  
8-640 55506
Dantų rentgeno nuotraukos
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 19 val.
J. Ralio g. 8-3 (prie Sąjūdžio aikštės), Jonava

Už odontologijos paslaugas 
galima atsiskaityti Šiaulių ban-
ko lizingu ir Medlizingu (12% 
palūkanos be pradinio įnašo)

Optikos salonas SONINetA
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
Dirba darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.

Mažiems, dideliems ir senjorams
Spalio ir lapkričio mėn. akcija

RĖMELIAMS – 70%
AKINIŲ LĘŠIAMS SU  

DAUGIASLUOKSNE AR DANGA – 10%!
Pas akių gydytoją pageidautina  

išankstinė registracija tel.:  53021, 8-656 09224
Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną nuo 14 iki 18 val.

Akcijos galioja ir „Soninetos“ optikos filiale Jonavos  
ligoninės patalpose (Žeimių g. 19, prie rūbinės)

NAUJA ATRAKCIJA JONAVOJE!
Karšto vandens kubilas, pavėsinė, šašlykinė,  

pokylių salė, pirtelė.

Jei šventi gimtadienį ar šiaip su draugais nori išgerti alaus, 
išsikepti šašlykų, pasigrožėti nuo kalnelio vakarėjančia Jonava 
iš šilto vandens kubilo ar pavėsinės – ateik. 

Kainos nuo 150 Lt.
Jūsų laukiame: Virbalų g. 7, „Benrara“, prie sporto klubo. 

Tel. 8-674 65208

mieste, kuriuos lanko tik socia-
liniai darbuotojai, nes neturi ar-
timųjų. Dėl to yra labai vieniši. 

Šių metų gražios tradicijos 
naujovė – sausainius mokyklo-
je kepė mamos. Pasikviesti tė-
vus ir įtraukti į mokykloje orga-
nizuojamas akcijas – iniciatyva 
atėjusi iš Europos Sąjungos fi-
nansuojamo projekto ,,T klasė“, 
kuriame tarp 17 Lietuvos moky-
klų dalyvauja ir Jonavos ,,Ne-
ries“ pagrindinė mokykla. Pro-
jekto tikslas - įvairiomis formo-
mis skatinti tėvus aktyviai vei-
klai mokykloje, burti bendruo-
menes klasės ir mokyklos pa-
grindu, inicijuoti vaikų popa-
mokinę veiklą, teikti informa-
ciją apie profesinį orientavimą 
pasikviečiant mokinius į darbo-
vietes, vedant dalykines pamo-
kas, taip pat organizuoti šven-
tes, akcijas, išvykas. 

Sausainius kepusios ma-
mos, pripažino, kad bendra 
veikla žmones suburia kil-
niems tikslams. Jos penkta-
dienio vakarą ne tik smagiai ir 
prasmingai praleido laiką, ar-
timiau susipažino su pedago-
gėmis, kitų vaikų mamomis, 
bet ir pajuto, kad yra moky-
klos dalis. Pasak Individualios 

psichologijos instituto vado-
vės psichologės Erikos Kern, 
Lietuvoje yra ne viena ugdy-
mo įstaiga, į kurią tėvai noriai 
eina, jaučiasi laukiami ir reika-
lingi. Ir jei tėvai mokykloje ran-
da veiklos, jaučiasi reikalingi ir 
naudingi, tokioje mokykloje jų 
vaikas jaučiasi saugiau. Sau-

gumo jausmas svarbus tuo, 
jog nereikia energijos ir laiko 
eikvoti įveikiant baimes, dau-
giau laiko, jėgų ir psichikos 
galių galima skirti mokslui bei 
socialinių įgūdžių plėtojimui. 

Jūratė Jadkonytė- 
Petraitienė

Pagyvenusių žmonių dienai – sausainiai, 
kepti mokykloje 

Atkelta iš 1 psl.

Au
tor

ės
 nu
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RITA LATVIŪNIENĖ
Partijos TVARKA IR 
TEISINGUMAS kandidatė  
į Seimo narius

MANO gYVeNIMO KRedO

Visada stengiuosi save 
įsivaizduoti to žmogaus vie-
toje, todėl labai greitai randu 
kalbą, žmogus tampa atviras. 
Svarbiausia gerbti patį žmo-
gų, koks jis bebūtų. Ne vi-
siems gyvenime sekasi, to-
bulų žmonių nėra, todėl turi-
me būti tolerantiški ir padėti 
vienas kitam. Negalima nusi-
sukti nuo papuolusio į bėdą, 
klysta visi - ir nežinai, kada 
kas gali nutikti bet kuriam. 

Mano tėtis buvo ilgame-
tis baldų kombinato stalius, 
jis neturėjo aukštojo išsilavi-
nimo, tačiau sakydavo: „Kaip 
gyveni, taip ir turi“, „Niekada 
nekenk kitam, o visada pa-
dėk, nes viskas su laiku su-
grįš. Ir niekada neapsimeti-
nėk“. Man jo žodžiai įaugo į 
pasąmonę. Tai auksiniai žo-
džiai, kuriais kasdien vado-
vaujuosi gyvenime. 

„Kokie šios kandidatės 
į Seimo narius pagrindiniai 
charakterio bruožai? Kuo 
ji paauglystėje išsiskyrė iš 
savo bendraamžių? Ir ar ver-
ta ji užimti parlamentaro pa-
reigas?“ – teiravomės gerai 
kandidatę į Seimą RITĄ LA-
TVIŪNIENĘ pažįstančių tie-
sioginių jos vadovų, vaikys-
tės draugų, bičiulių, kredito 
unijos „Jonavos žemė“ dar-
buotojų ir kt. 

Ramūnas Stonkus, asoci-
acijos „Lietuvos kredito uni-
jos“ valdybos pirmininkas:

“Jonavos žemė“ yra viena 
iš geriausiai veikiančių kredi-
to unijų Lietuvoje. Nėra vėluo-
jančių, nurašytų paskolų, pui-
kus ir aktyvus paskolų portfelis. 
Matyt, sutelkta stipri komanda 
ir bendruomenė tinkamai susi-
tvarko su ekonominiais klausi-
mais. 

Ponią Ritą pažįstu ir kaip ak-
tyvią visuomenės veikėją, todėl 
džiaugėmės tokia unijos vado-
ve. Labai džiaugtumėmės, kad 
visi unijų administratoriai tokie 
būtų. Man imponuoja jos akty-
vumas, noras dirbti, siekti aukš-
tų rezultatų“.

Fortunatas Dirginčius, 
Lietuvos centrinės kredito 
unijos valdybos pirmininkas:

„R. Latviūnienė – pareigin-
ga ir principinga, turinti aiš-
kius tikslus ir žinanti, kaip juos 
pasiekti, mėgstanti komandi-
nį darbą, nestokojanti naujo-
vių ir idėjų – novatoriška vado-
vė. „Serga“ už tiesioginio darbo 
rezultatus, visada norinti siek-
ti didesnių aukštumų. Ne kartą 
skatinta, yra iškovojusi garbin-
gą „Metų kredito unijos“ titulą. 

Šiuo metu kredito unija „Jo-
navos žemė“ pagal aktyvus 
ir turtą iš 63 Centrinės kredi-
to unijos narių užima 24 vietą. 
R. Latviūnienė – linksmas, nuo-
širdus žmogus – niekada nevy-
niojantis žodžių į „vatą“, o drą-
siai išsakantis savo nuomonę 
įvairiais mūsų darbo specifikos 
klausimais“.

Irena Venskūnienė, peda-
gogė, buvusi klasės auklėto-
ja, pensininkė:

„Rita buvo iš tų moksleivių, 

kuriems didžiausios vertybės – 
pareiga ir dėmesys žmogui. Ji-
nai niekada neatsitverdavo ne-
matoma siena, mielai bendrau-
davo su visais moksleiviais, 
stengėsi visus įtraukti į organi-
zuojamus renginius, įvairiau-
sius darbus. 

Malonu tai, kad ir dabar, 
Rita be jokio išskaičiavimo ar 
atlygio, stengiasi padėti spren-
džiant įvairias problemas. Visi 
klasiokai ją mėgo ir mėgsta, su-
sitinka nuoširdžiai pasikalbėti. 

Manau, kad ji verta parla-
mentarės pareigų, o žmones 
pritraukia savo paprastumu ir 
nuoširdumu. Jaučiu didelę pa-
garbą šiai moteriai, taip pat pa-
sižyminčiai dideliais organizaci-
niais gebėjimais“.

Laimutė Bukauskaitė-Na-
kutienė, buvusi klasiokė:

„Viena iš Ritos savybių – kū-
rybiškumas. Kur mes tik „tea-
tro“ nekūrėm: ir mokykloje, ir 

namo rūsyje... O kokius vai-
dmenis atlikom... 

Ritą visad lydėjo noras gy-
venti kitaip, kažką keisti. Tikiu, 
kad tas noras ir tikėjimas švie-
sesne, geresne ateitimi išliko.

Jinai mėgsta būti tarp žmo-
nių, keisti aplinką. To siekimo, 
dvasinės kūrybos, pagaliau - 
drąsos keisti, jai galima tik pa-
vydėti“. 

Nijolė Antonovienė, kredi-
to unijos „Jonavos žemė“ vy-
riausioji buhalterė:

„Labai geras vadovas – 
greito, imlaus ir plataus mąsty-
mo bei orientacijos, dalykiškas, 
draugiškas. Visada atsiliepia į 
pagalbos prašymus: užjaučia, 
padeda, stengiasi suvokti situ-
aciją. Kritinėje situacijoje gali-
ma drąsiai kreiptis – išklausys 
ir pagelbės. Kitoms įstaigoms 
linkėčiau turėti tokį puikų virši-
ninką“.

Dalia Kopustienė, kredito 
unijos „Jonavos žemė“ vy-
riausioji sąskaitų vadybinin-
kė:

„Šauni moteris. Per penke-
rius mano darbo metus nebu-
vo iškilę kokių nors ginčų ar ne-
susipratimų, negirdėjau jos kal-
bant pakeltu tonu. Klientui reiš-
kiant kažkokias pretenzijas - iš-
lieka rami, pasižymi gera savi-
tvarda, laiku ir dėmesingai „su-
reguliuoja“ problemas“.

Vilma Petronienė, kredito 
unijos „Jonavos žemė“ vy-
riausioji paskolų vadybinin-
kė:

„R.Latviūnienė turi visas va-
dovui reikalingas savybes - di-
plomatiška, išklausanti ir įsi-
klausanti. Šeimoje susirgus 
vaikui ar esant kitai šeimyninei 
būtinybei – visada galima ja pa-
sikliauti, padės, patars. Sude-
rins, kad nenukentėtų darbiniai 
reikalai – taigi beveik visada to-
kiu atveju laimi abi pusės“.  

Sesuo Pranciška, vienuo-
lė:

„Jeigu jinai mano, kad bū-
dama parlamentare galės daug 
daugiau padėti žmonėms – tai 
tuo atveju aš ją palaikau. Galiu 
tik pasakyti, kad Rita – labai ge-
ras, nuoširdus žmogus“.

Irena Makarevičienė, vers-
lininkė:

„Visų pirma man Rita – pa-
reiginga moteris, laikanti net ne 
tris, o keturis šeimos kampus Ji 
dirba atsakingą darbą, turi labai 
daug visuomeninių pareigų ir 
sugeba viską suderinti. Vadina-
si, Rita – racionali moteris. Kar-
tais palyginu ją su savimi, ir pa-
sidžiaugiu, kad tokį didelį darbo 
krūvį atlaikytų ne kiekvienas vy-
ras.

Šiuose rinkimuose linkiu jai 
didelės sėkmės. Moterys politi-
koje šiuo metu kažkaip vėl pri-
mirštos. Labai norėčiau, kad iš 
Jonavos rinkimų apygardos į 
Seimą patektų moteris.

Žinau, kad Rita yra pareigin-
ga, žodžio žmogus, rūpestinga 
darbdavė“. 

KalbinoNomeda 
Skabliauskaitė 

Politinė reklama. Bus apmokėta iš 
partijos Tvarka ir teisingumas politinės 

kampanijos sąskaitos. Užs. Nr. 12

darydama gerus darbus jaučiu palaimą
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Tėvynės Sąjunga- 
Lietuvos krikščionys demokratai 
SEIMO RINKIMAI 2012  Nr. 5

VYtaUtas VenCKŪnas
MIeLI JONAVOS 

KraŠto 
žMonĖs,

tikiu Lietuvos 
sėk me, valstybe, 
kuri buvo ir yra tar-
pvalstybinių intere-
sų lauke. Gal todėl 
viduje valstybės 
tiek daug susiprie-
šinimo, vargo, tei-
sinės nelygybės. 
Kelias į sėkmę pra-
sideda nuo atviro ir 
išsamaus vidinių 
problemų suprati-
mo, žinojimo, kaip 
jas įveikti. Vidinių 
visuomenės pro-
blemų sprendimui 
reikalinga gyveni-
miška patirtis, iš-
samios žinios, ra-
dikalumas, darbas 
be pažadų ir popu-
lizmo. Tikėjimas, 
kad svarbiau pa-
dėti žmogui nei nu-
tiesti naują kelią, 
kad visi gyvename 
vieną kartą ir esa-
me lygūs, kad gė-
ris nugali blogį, pa-
deda suprasti ir 
pakelti žmogišku-
mą, dorą politiką 
aukščiau už parti-
nius ar grupinius 
interesus.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš kandidato į Seimo narius  
Vytauto Venckūno rinkimų sąskaitos. Užs. Nr. 10

antanas aUGŪnas
LietUVos soCiaLdeMoKratŲ sĄJUnGos Kandidatas 

VienMandatĖJe JonaVos aPYGardoJe

53 – rinkimų sąraše Nr.10 Nacionali-
nis susivienijimas „Už Lietuvą Lietuvoje“ 
(Lietuvos centro partijos, Lietuvos soci-
aldemokratų sąjungos, Tautininkų sąjun-
gos ir Tautos vienybės sąjungos koalici-
ja). Nepamiršk reitinguoti.

Gimė 1973 m. balandžio 4 d. Jonavos ra-
jone Bukonių kaime. Tėvai – mama Antanina 
Augūnienė – matematikos mokytoja, dabar 
pensininkė, tėvas Antanas Augūnas – buhal-
teris, miręs. Vienintelis vaikas šeimoje. 

1991 m. baigė Jonavos 3-iąją vidurinę 
mokyklą. Klasėje vesdavo politinės informa-
cijos pamokėles, lankė šachmatų, dviračių 
sporto būrelius, baigė dailės mokyklą. 

1991 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio uni-
versiteto Vandens ūkio ir žemėtvarkos fa-
kultetą. Universitetą baigė 1997 m., apgy-
nęs inžinieriaus hidrotechniko diplomą. Stu-
dijų metais teko dirbti Anglijos ir Norvegijos 
ūkiuose. Nuo 1998 m. iki 2002 m. dirbo AB 
„Jonavos hidrotechnika“ statybos darbų meistru. Statė objektus Jonavoje ir Lie-
tuvoje: Klaipėdos miesto nuotekų valymo įrenginius, „Via Baltica“ magistralę, 
Verkių popieriaus fabriko nuotekų valymo įrenginius, Kavarsko hE. 2002–2005 
m. – UAB „Evikta“ inžinierius derintojas. Dirbo Kauno, Jurbarko, Šiaulių nuotekų 
valymo, Švenčionėlių vandens gerinimo, Vilniaus Tuputiškių vandenvietės van-
dens gerinimo ir kitų objektų derintoju. 2005–2009 m. – UAB „KRS“ darbų vyk-
dytojas. Vėl dirbo įvairiose vietovėse Kaune, Vilniuje, Garliavoje. 2006 m. buvo 
komandiruotas į Angliją vadovauti vandentiekio rekonstrukcijos darbams. Nuo 
2009 m. dirba UAB ,,Jonavos paslaugos“ techninės priežiūros ir remonto sky-
riaus vedėju. 2011 m. dalyvavo rinkimuose į savivaldybių tarybas. Tais pačiais 
metais įstojo į Lietuvos socialdemokratų sąjungą. 

Labiausiai mėgsta sportą: futbolą, ledo ritulį, krepšinį. Domisi politiniais įvy-
kiais. Savaitgalius dažnai leidžia augindamas ir prižiūrėdamas daržoves kaime. 
Nevedęs.

Politinė reklama. Bus apmokėta iš Lietuvos socialdemokratų  
sąjungos politinės kampanijos sąskaitos. Užs. Nr.11

Pensijų problema yra nuolatinė 
politinė aktualija.

Kodėl pensijos tokios mažos, 
nors uždarbis buvo solidus? Atsaky-
mas yra – Valstybinių socialinio drau-
dimo pensijų įstatymas, t.y., formulė, 
pagal kurią apskaičiuojama pensija, 
prieštarauja LR Konstitucijai.

Realybė tokia, kad kuo ilgiau dirbi 
– mažėja pensijos dydis, kuo uždar-
bis didesnis – mažesnė pensija. Dau-
gelis pensininkų stebisi, kodėl, uždir-
busiems nemažą atlyginimą ir mokė-
jusiems įmokas valstybei, priskaičiuo-
jama tokia maža pensija.

Aš net keturis kartus kreipiausi 
į teismus ir į Europos Žmogaus Tei-
sių Teismą Strasbūre dėl Pensijų įsta-
tymo prieštaravimo LR Konstituci-
jai. Visi mano ieškiniai buvo atmeta-
mi kaip nepagrįsti, Teismas nenusta-
tė valstybės delikatinės (žalos atlygi-
nimo) atsakomybės.

Lietuvos Respublikos Konstituci-
nis Teismas 2010 m. balandžio mėn. 
20 d., vadovaudamasis LR Konstitu-
cijos 102 straipsniu, LR Konstitucinio 
Teismo įstatymo 1,61 straipsniais, pa-
gal Seimo 2009 m. gruodžio mėn. 3 
d. prašymą išaiškino: 

pirma – „asmenims skiriamos 
ir mokamos senatvės pensijos dy-
dis, kai senatvės pensijų sistema yra 
grindžiama socialiniu draudimu, ne-
gali nepriklausyti ar menkai priklau-
syti nuo to, kiek laiko ir kokio dydžio 
įmokos buvo mokamos sudarant ma-
terialines prielaidas mokėti šias pen-
sijas“;

antra – „kad įstatymais nustačius 
pensijų rūšis, asmenis, turinčius teisę 
į pensiją, pensijų skyrimo ir mokėjimo 
pagrindus, sąlygas, pensijų dydžius, 
valstybei kyla pareiga pensinio aprū-
pinimo santykių srityje laikytis kons-
titucinių teisėtų lūkesčių apsaugos ir 
teisinio tikrumo principų“; 

trečia – „kaip asmuo, būda-
mas darbingas ir ekonomiškai akty-
vus, prisidėjo prie valstybinio socia-
linio draudimo lėšų kaupimo, turi tu-
rėti reikšmės jo paties valstybinio so-
cialinio draudimo senatvės pensijos 
dydžiui; asmuo, kuris įmokomis dau-
giau nei kiti prisidėjo prie valstybinio 
socialinio draudimo lėšų kaupimo, turi 
turėti apčiuopiamą naudą“.

Valstybė įstatymu garantuoja 
pensininkams pensiją, kuri apskai-
čiuojama pagal patvirtintą formulę – 
0,005*S1*K1*DP + 0,005*S2*K2*DP 
+ BP – tai ne matematiko Anri Puan-
kare hipotezė ir mums nereikia kvies-
ti kito matematiko Grigorijaus Perel-
mano, kad išspręstų šį uždavinį, nes 
formulėje esama kintamųjų, kurie nu-
statomi politiniu sprendimu, o taip pat 
ir nekintamas koeficientas 0,005, ku-
rio pagrįstumą formulėje negali paaiš-
kinti nei „Sodros“, nei teismų atstovai. 
Tai akivaizdus dviprasmiškumas, t.y., 
pažeidžiamas vienas esminių įstaty-
mo principų – teisinis aiškumas, pir-
mas kriterijus, pagal kurį pensijų įsta-
tymas turi būti vertinamas kaip neati-
tinkantis LR Konstitucijai.

Ši patvirtinta formulė, kurią palai-
mino Seimas, kurią įgyvendina Vy-
riausybė, yra ciniškiausia įstatymo 
nuostata iš viso LT įstatymų kodek-
so, t.y., antikonstitucinė, antžmogiš-
ka nuostata, kuri nuo 1995-01-01 že-
mina kiekvieną pensininką ir jo šei-
mos narį.

Pateiktoje “Sodros” pažymoje dėl 
pensijos dydžio – “pagal pensijų įsta-
tymą, įsigaliojusį nuo 1995-01-01, se-
natvės pensijos dydis 882,81 Lt. Ka-
dangi naujai skirtos pensijos dydis 
yra mažesnis, nei dabar mokamos, 
paliekama mokėti anksčiau paskirtoji 
pensija, kurios dydis 930,99 Lt“.

Iki 1995-01-01 draudimo stažas 
– 34,583 m., pensijos dydis – 930,99 
Lt, atidirbau Lietuvai dar 8,9 metų ir, 
perskaičiavus pensiją – tik 882,81 Lt.

Tai absurdas. Nesuvokiama kaip 
Seimo nariai, priimdami šį įstatymą, 
nenorėjo žinoti nei normų, nei princi-
pų, nes principai „gavosi“ atvirkštiniai.

Dar vienas labai svarbus kriteri-
jus, kuris priklauso nuo draudžiamųjų 
pajamų dydžio – kintamas draudžia-
mųjų pajamų koeficientas. Lietuvo-
je šis koeficientas ribojamas, ne dau-
giau - penki. Kodėl? Tai žino tik įsta-
tymo leidėjai – politikai. Bet LR Kons-
titucinis Teismas 2010 m. balandžio 
mėn. 20 d. išaiškino ir nusprendė „as-
muo, kuris įmokomis daugiau nei kiti 
prisidėjo prie valstybinio socialinio 
draudimo lėšų kaupimo, turi turėti ap-
čiuopiamą naudą“, o ne apčiuopiamą 
skylę kišenėje.

Įstatymo leidėjai nuėjo dar to-
liau – leido dirbtinai mažinti, t.y., riboti 
draudžiamųjų pajamų koeficientą pri-
klausomai nuo darbo užmokesčio dy-
džio. Tai buvo dar 1995 metai, kai dėl 
krizės nereikėjo sukti galvos.

Man priskaičiuotas draudžiamųjų 
pajamų koeficientas 7.32, bet įstaty-

mo leidėjai koeficientą riboja – palie-
ka tik 5. Tai reiškia, uždirbk kiek nori, 
o 1/3 uždarbio vis tiek dirbtinai bus at-
imta.

Lentelėje pateikiu pajamas:

Išvada: kuo didesnis uždarbis ir 
kuo didesnės Vyriausybės patvirtin-
tos metų vidutinės draudžiamosios 
pajamos, tuo mažesnis draudžiamų-
jų pajamų koeficientas, tuo mažesnis 
pensijos dydis.

Tai dar vienas absurdas.
Tai ne draudžiamųjų pajamų koe-

ficientas – tai Lietuvos piliečių, sulau-
kusių pensinio amžiaus, - diskrimina-
vimo koeficientas, tai tiesioginis žmo-
gaus apgaulės koeficientas.

Kyla klausimas, ar suvokia Vy-
riausybė, ar suvokia Seimo nariai, 
kokius įstatymus ir kokias reformas 
jie kuria? Ar būsimas pensininkas, ar 
jau esantis, gali pasitikėti tokiais poli-
tikų veiksmais, tokiu ministerijos „rū-
pesčiu“? Valdžia mūsų nei mato, nei 
girdi.

Drįstu pareikšti, kad naujai ren-
giama reforma nepalieka jokių vilčių 
geresniam gyvenimui, todėl lietuvai-
čiai masiškai palieka Lietuvą.

Pats pagrindinis žmogaus įsta-
tymas, nuo kurio nuostatų priklauso 
kaip žmogus sutiks senatvę, neati-
tinka nė vieno kriterijaus, įrašyto LR 
Konstitucinio Teismo išaiškinime.

Lūkesčiai, kad laisvoji rinka – ka-
pitalizmas be jokių išlygų taps visuo-
menės gerovės pagrindu, pradingo 

kaip miražas, nes buvo pamiršti pa-
matiniai dalykai.

Kandidatuojant į Seimą maža kal-
bėti vien apie esamų ir būsimų pensi-
ninkų problemas ir reikalus.

Šiai visuomenės daliai svarbius 
klausimus, kaip ir visą valstybės gy-
vavimą, lemia tiesa ir teisingumas. 
Nuostata „Teisingumas – valstybės 
pagrindas“ buvo žinoma gilioje seno-
vėje, tačiau mūsuose šia elementa-
ria tiesa nesivadovaujama. Į valdžią 
mūsų valia patenkantys – taip pat ne-
sivadovauja principu „Būk griežtas 
sau ir teisingas kitiems“, dėl to val-
dininkai (tinkamesnis jų įvardijimas 
būtų valstybės tarnautojai) veikia ne-
atsakingai ir už nieką neatsako. Ko-
dėl? Todėl, kad nėra tai reglamentuo-
jančių tinkamų įstatymų.

Matydamas tiek daug taisytinų 
dalykų, pasiruošęs LR Seime gin-
ti pagyvenusių žmonių, pensininkų, 
interesus, pirmuoju siūlymu teiksiu 
Pensijų įstatymo, kuris verčia pensi-
ninkus ubagauti, žemina žmogaus 
orumą, keitimą.

Nelikite abejingi savo ateičiai. 
Balsuokite už Valentiną Stepanovą.

Aš Jūsų neapvilsiu.
Pagarbiai Valentin Stepanov
Lietuvos pensininkų partijos 

kandidatas į Seimo narius 
Jonavos rinkimų apygardoje
Politinė reklama. Bus apmokėta iš 

Lietuvos pensininkų partijos politinės 
kampanijos sąskaitos. Užs. Nr.13

Pirmiausiai siūlyčiau keisti žeminantį žmogaus orumą pensijų įstatymą

Metai Metinės 
pajamos

Mėnesio 
pajamos

Draudžiamo-
sios pajamos

Draudžiamųjų pa-
jamų koeficientas

1995 15403 1283,58 427 3,0060
1996 17513 1459,42 538 2,7126
1999 17322 1443,5 886 1,6292
2001 20188 1682,33 886 1,8987
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REIKALINGI VAIRUOTOJAI SU SAVO AUTOMOBILIAIS

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS.
Tel. 8-656 24178, 

info@autorider.lt
www.autorider.lt

Brangiai superka: 
karves, bulius, 
telyčias. Sveria 
el. svarstyklėmis. 
Moka priedus. 
Sumoka iš karto. 

mob. 8 617 46151

Mini ekskavatoriaus  
nuoma. 

Vandentiekio, nuotekų,  
drenažo ir kt. trasų kasimas  
(galimas ir įrengimas).
Tel. 8 650 25235

    

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

žieMinĖs PadanGos JaU PreKYBoJe! 
ruošiame automobilius techninei apžiūrai

Skubiai ir nemokamai išveža
nenaudojamą buitinę techniką: 
šaldytuvus, skalbykles, virykles, 
kompiuterinę techniką ir kitus 

elektronikos prietaisus.

Tel. 8 641 99 000
www.kaunakiemis.lt

Perkame katalizatorius, akumuliatorius, star-
terius, generatorius, el. variklius, automobi-

lių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes.

Tel..8 660 99 000
www.kaunakiemis.lt

Kas? Kur? Kada?

Parduodu
Naujus elektrinius prietaisus 
tarakonų, pelių, skruzdžių 

naikinimui. 40 Lt.
Tel. 8-670 99923

EDVARDAS PRIChODSKIS
(1936-02-29 ─ 2012-10-02)

Tyliu rudens taku Amžinybėn išėjo mūsų 
rajono Garbės pilietis Edvardas Prichodskis.  

Edvardas Prichodskis gimė 1936 m. va-
sario 29 d. Noškūnų kaime, Varėnos rajone. 

Netekome  nusipelniusio kultūros vei-
kėjo, ilgamečio Jonavos rajono vadovo, ne-
nuilstančio Jonavos miesto ir kaimo infras-
truktūros objektų kūrėjo, kurio pastangomis 
Jonavoje pastatytos užtvankos, stadionas, 
įrengtos aikštės, rekonstruoti keliai ir gatvės. Už nuopelnus rajono savi-
valdybės taryba 2000 m. rugpjūčio 4 d. sprendimu Nr. 77 Edvardui Pri-
chodskiui suteikė Jonavos rajono garbės piliečio vardą.

Mirė nenuilstantis aplinkos, žemės ūkio tradicijų puoselėtojas, kurio  
atminimas įamžintas daugybėje vietų mūsų rajone. Tai skaudi netektis 
mūsų rajono žmonėms. 

Šviesus atminimas išliks jį pažinojusių ir su juo ilgus metus dirbusių-
jų atmintyje. Edvardas Prichodskis buvo pareigingas ir stropus žmogus, 
bet kartu paprastas ir nuoširdus, mokantis išklausyti, padėti ir pradžiu-
ginti, turintis stiprią valią ir kantrybę, sugebantis kurti ir puoselėti grožį. 
Velionis išėjo, bet  liko Jo prasmingi darbai, nesavanaudiška meilė žmo-
nėms.

Skaudžią netekties valandą nuoširdžiai užjaučiame šeimą ir arti-
muosius. 

Jonavos rajono  savivaldybės taryba ir administracija

Pro memoriam

JonaVos KULtŪros Centre
MeNO gALeRIJOJe (galerija dirba 13-18 val. )

Veikia respublikinio dailininkų plenero „DĖMĖS 2012“ tapybos dar-
bų paroda.

Spalio 11 d. 18 val. – KAMERINĖS MUZIKOS KONCERTAS. Da-
lyvauja: Valstybinis Vilniaus kvartetas (Audronė Vainiūnaitė, Artūras Ši-
lalė, Girdutis Jakaitis, Augustinas Vasiliauskas), JOANA GEDMINTAITĖ 
(sopranas), VYTAUTAS GIEDRAITIS (klarnetas). Programoje Wolfgan-
go Amadeus Mozarto kūriniai. Bilieto kaina 15 Lt, moksleiviams - 10 Lt.

Spalio 20-21 d. – Šiuolaikinio meno forumas „hOMO LUDENS“.
didžioJoJe saLĖJe

Kinas sPaLio MĖnesĮ
“Madagaskaras 3” (JAV, įgarsinta lietuviškai animacinė nuotykių ko-

medija visai šeimai) - 9 d. 12.30 ir 16 val.; 14 d. 15 val.; 16 d. 15,30 val.
„Šokis hip hopo ritmu. Revoliucija“ (JAV, muzikinė romantinė dra-

ma) - 9 d. 17.30 val.
„Roko amžius“ (JAV muzikinė komiška drama) - 14 d. ir 16 d. 17 val.

Kvalifikuoti specialistai profesionaliai pasirūpins Jūsų automobiliu
KOKYBIŠKAS AUTOMOBILIO REMONTAS:

• kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų),
• važiuoklės ir pakabos remontas ( ratų suvedimas),
• stabdžių sistemos remontas (stabdžių diskų tekinimas 
nenuimant nuo mašinos),
• aušinimo sistemos remontas,
• išmetimo sistemos – duslintuvų remontas,
• kondicionierių remontas, pildymas,
• automobilių elektrinės dalies remontas, 
diagnostika.

Skubus detalių parinkimas ir tiekimas.

SUDAROMOS APTARNAVIMO SUTARTYS SU ĮMONĖMIS
Mus rasite Jonavoje, Plento g. 25. Tel. 8-349 51379, mob. 8-684 90252.

El. paštas autoplentas@gmail.com

PLOVYKLA  

SALONŲ VALYMAS

Paminklai
Gamyba, montavimas, 

tvorelės, laiptai, stalviršiai
Pamatų liejimas, kapaviečių 

tvarkymas
Tel. 8-685 02221

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir  
skalbyklių  
remontas

Tel. 8-601 92887

KIETŲJŲ IR MINKŠTŲJŲ BALDŲ, ČIUŽINIŲ GAMYBA
Nebrangiai gaminame nestandartinius kietuosius baldus: virtuvės 

baldus, vaikų, miegamojo baldus, spintas su stumdomų durų siste-
momis, spintas su varstomomis durimis, prieškambario baldus, komo-
das, natūralaus medžio lovas ir kt.

Taip pat gaminame ir minkštuosius baldus: 
lovas su eko odomis ar gobelenu, sofas-lovas, 
kampus, čiužinius su kišeninėmis ar bonelinėmis 
spyruoklėmis, antčiužinius iš viskoelastinės me-
džiagos.
NEMOKAMAS PROJEKTAVIMAS, PRISTATY-

MAS IR SUMONTAVIMAS.
Taikomos rudeninės nuolaidos iki 25 proc.

Tel.+370-655-65453
abaldas.abaldas@gmail.com

www.abaldas.lt

Inžinerinių tinklų  
tiesimo įmonė UAB „KRS“ 

priims dirbti mechanizatorius 
ir vamzdžių klojėjus. 

Kreiptis specialistas@krs-
group.com arba skambinti 

tel. 8-37 454464.

Mob. tel. 8-678 15774

Uab „Joneda“ 
nekilnojamojo 

turto 
vadybininkių 
darbo laikas
I – IV 8 – 18 val.

V 8 – 17 val.
VI 9 – 13 val.


