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saugokitės sukčių, 
pranešančių apie pinigų 
„plovimus“ Jūsų banko 
sąskaitoJe, siūlančių 

suskaičiuoti litus 
namuose ir pakeisti į 

eurus

Kauno apskrities vyriausio-
jo policijos komisariato Jona-
vos rajono policijos komisari-
ato policijos pareigūnai prime-
na gyventojams, ypač vyresnio 
amžiaus, būti budriems - nepa-
miršti, kad sukčiai nuolat nau-
dojasi žmonių patiklumu, teisi-
nių, finansinių žinių trūkumu ir 
apgaulės būdu nuolat išvilioja 
nemažas pinigų sumas – tiek 
grynaisiais pinigais, tiek iš pa-
čių gyventojų sužinodami elek-
troninės bankininkystės prisi-
jungimo slaptažodžius, kodus. 
Tokie atvejai gali padažnėti ar-
tėjant euro įvedimui 2015 m. 
sausio mėn.

Gyventojai turėtų būti bu-
drūs ir pasisaugoti sukčių, ban-
dančių apgaule išvilioti pinigus, 
o susidūrę su jais – nedelsda-
mi pranešti policijai. Ypač bu-
driems reikėtų būti senyvo am-
žiaus žmonėms, todėl parei-
gūnai prašo gyventojų perspė-
ti artimuosius apie sukčiavimo 
grėsmes.

Kaip rodo statistika, šiais 
metais dėl tokių sukčiavimų 
dauguma nukentėjusiųjų – mo-
terys, kurių amžius – nuo 31 iki 
74 metų. 

Analizuojant kitų šalių patir-
tis, pastebėta, kad įvedant pi-
niginį euro vienetą ir pereina-
muoju laikotarpiu, padidėja nu-
sikaltimų, susijusių su sukčiavi-
mais, skaičius. Kol kas didelio 
sukčių suaktyvėjimo nėra, ta-
čiau apie sukčiavimo atvejus 
pareigūnai ragina visada infor-
muoti policiją bendruoju pagal-
bos telefonu 112.

Liūdnų pavyzdžių netrūks-
ta. Kovo mėn. 18 d. apie 11 val. 
į namus Kaune pas moterį, gi-
musią 1923 m., atėjo nepažįs-
tama apie 30 metų amžiaus, 
165 cm ūgio moteris, kuri pa-
sakė, kad reikia sutikrinti pini-
gus prieš pinigų keitimą iš litų 
į eurus. Iš piniginės senolė išė-
mė 300 Lt, iš sekcijos – 2 500 
Lt. Apsišaukėlė pasakė, kad pi-
nigai blogi ir juos reikia pakeis-
ti. Nepažįstamajai išėjus, se-
nolė neberado asmens tapaty-
bės kortelės, pensininko pažy-
mėjimo.

Viena iš tokių nusikalstamų 
veikų neseniai įvykdyta ir Jo-
navoje. Balandžio 15 d. apie 
10 val. Jonavos mieste Kos-
monautų g. gyvenančiai mote-
riai, gimusiai 1944 m., telefo-

Policija įspėja

Nukeltą į 3 psl.

Prieš 26-erius metus, kai 
jonavietis Leonas Simniška 
su savo paties pasigamin-
tu karšto oro balionu paki-
lo į padangę, sukėlė savotiš-
ką sensaciją ne tik Jonavoje, 
Lietuvoje, bet ir tuometinėje 
Tarybų sąjungoje

„Šis 1988-ųjų balandžio 
28 dienos įvykis atvėrė nau-
ją puslapį Lietuvos aviacijos 
sporto istorijoje“, - rašė tuo-
metinis šios srities metrašti-
ninkas - žurnalas „Sparnai“.

Aldona Skaisgirytė

„Lietuvoje ir buvusiame Tary-
bų sąjungos lageryje pirmasis at-
radau iš naujo tą dviratį. Lenkai, 
vengrai, būdami arčiau Vakarų, 
jau skraidė. O Lietuva buvo tar-
si riba - tarp Rytų ir Vakarų, - „Jo-
nedai“ sakė L. Simniška.

Dar anksčiau – 1975 – 
aisiais - Leono rankose pagal 
viename žurnale rastą brėžinį 
gimė skraidyklė. Jaunam vyrui 
nedavė ramybės mintis – savo 
jėgomis pakilti padangėn.

„Kadangi mokykloje ge-
rai sekėsi chemijos bei fizi-
kos mokslai, ryžausi įgytas ži-
nias pritaikyti praktikoje. Pa-
sitelkęs į pagalbą literatūrą 
apie skrydžius karšto oro ba-
lionais, pabandžiau kurti tokių 
balionų brėžinius, apskaičiuo-
ti jų formas, tūrį, visa tai prak-
tiškai įgyvendinti“, - beveik tris-
dešimt metų praeitin sugrįžta 
savo kruopščiu triūsu, užsispy-
rimu, kantrybe ir išmintimi su-
gebėjęs įgyvendinti savo sva-
jonę – it paukščiui pakilti į pa-
dangių žydrynę. Leonas džiau-
giasi, kad į jo norą pačiam pasi-
gaminti oro balioną ir juo skrieti 
dangaus skliautu, palankiai žiū-
rėjo žmona Nijolė, nors šeimo-
je netrūko rūpesčių – augo dvi 
dukros ir sūnus. Ji padėjo atlik-
ti sudėtingus skaičiavimus, siū-

ti kupolą. 
Kadangi tais laikais buvo 

neįmanoma gauti tinkamos me-
džiagos, viliojamas skrydžio 
padangėn svaigulio, L. Simniš-
ka sumanė baliono kupolą ga-
minti iš polietileno plėvelės su 
tinklo iš plonos virvelės apval-
kalu. Prireikė 1000 kvadrati-
nių metrų plėvelės ir beveik tri-
jų kilometrų virvės, surišant net 

1296 mazgus.
Pirmajam Lietuvoje polieti-

leniniam balionui pagaminti pri-
reikė beveik poros metų. Su 
šiuo istoriniu oro balionu jona-
vietis atliko daugiau nei 50 pa-
kilimų ir skrydžių: trys pakilimai 
ir netolimi skriejimai Moldavijo-
je, pirmoji balionų fiesta Vingio 
parke, Vilniuje, o visi kiti skrieji-
mai virš Jonavos apylinkių.

Jei ne garsioji balionų fies-
ta Vilniuje, į kurią buvo susirin-
kę šio malonaus sporto entuzi-
astai iš daugelio pasaulio šalių, 
kur nagingo jonaviečio „polieti-
leninis tvarinys“ patraukė visų 
dėmesį, galbūt šio kūrinio idė-
jos autorius, sumanytojas, ga-
mintojas ir savininkas istorinį 
balioną turėtų ir šiandien. Leo-
no Simniškos balionu ypač su-
sidomėjo amerikiečiai. „Jie kal-
bino, kad parduočiau. Į derybas 
tuoj pat aktyviai įsijungė Lietu-
vos oreivių draugijos vicepirmi-
ninkas Gintaras Šiurkus, pasi-
rašė sutartį su amerikiečiais ir 
„padovanojo“ jiems mano oro 
balioną kaip Oreivių draugijos 
nuosavybę. Už tai buvo gau-
tas kitas oro balionas ir kelionė 
devyniems asmenims į Ameri-
ką, - pasakoja jonavietis, paty-
ręs daug nuoskaudų ir nesąži-
ningumo. - Bet kokia informa-
cija apie tokias išvykas, kaip ir 
apie mainais gautą balioną nuo 
manęs buvo slepiama, kaip ir 
nerodoma pasirašyta sutar-
tis”. Ir tąsyk, ir šiandien pirma-
sis tuometinės bundančios Lie-
tuvos oreivis, savo rankomis ir 
galva sukūręs pirmąjį oro balio-
ną, neslepia, kad savanaudiškų 
tikslų vedini patikliu entuziastu 
pasinaudojo kai kurie apsukrūs 
draugijos nariai. 

Tikrasis baliono savinin-
kas Leonas Simniška žino bent 
tiek, kad jo balionas eksponuo-
jamas skraidymo aparatų mu-
ziejuje Tyndalio mieste Pie-
tų Dakotoje (JAV). Jonavietis, 
praėjus, daugiau kaip ketvirčiui 
šimtmečio, neatmeta teisinės 
galimybės atskleisti negražaus 
sandėrio peripetijas ir atstaty-
ti teisybę – istorinį balioną susi-
grąžinti į Lietuvą. „Reiks sėsti ir 
knygą parašyti, kol gyvas esu, 
daug įdomios informacijos susi-
kaupė“, - „Jonedai“ sakė pirmo-
jo baliono kūrėjas iš Jonavos.

Jonavietis, prieš 26 metus atvėręs naują puslapį 
lietuvos aviacijos sporto istorijoje

Balandžio 4 dieną Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Jonavos rajono policijos ko-
misariato Viešosios policijos skyriaus Prevencijos 
poskyrio pareigūnai Užusalių girininkijoje dalyvavo 
miško sodinimo talkoje, kurią suorganizavo Užusa-
lių girininkijos kolektyvas. Prie gražios akcijos pri-
sijungė ir Afganistano karo veteranai. Tą dieną visi 
kartu pasodinom daugiau nei 500 juodalksnio so-
dinukų. Šalia užsodinto miško, pareigūnai kartu su 
miškininkais ir veteranais pasodino dar ir 6 ąžuo-
liukus. 

Jelena Pališkienė Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Jonavos rajono policijos 
komisariato Viešosios policijos skyriaus 
Prevencijos poskyrio specialistė

pareigūnai su karo veteranais ir miškininkais 
pasodino juodalksnyną

Lietuvoje balionų atgimimą pradėjo pirmas į padangę pakilęs jonavietis Leonas Sim-
niška. 1988 m. balandžio 28 d. pakilo įspūdingas permatomas iš polietileno plėve-
lės padarytas skraidymo aparatas, kuriam autorius kartu su bendraminčiais paaukojo 
daug darbo ir laiko. Tai buvo pirmasis Lietuvoje pagamintas balionas.

Šaltinis: Oreivystės istorija: svarbesni faktai ir datos
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Žvilgsnis

Užs. Nr. 1

2014-04-01 Seimui pateik-
tas įstatymo projektas, kuriuo 
siekiama įteisinti vardų ir pavar-
džių rašymą nelietuviškais raš-
menimis Lietuvos Respublikos 
išduodamuose dokumentuose. 
Mes, Lietuvos rašytojai, šiuo 
klausimu pareiškiame:

1. Lietuvių kalba yra tau-
tos tapatumo ir išlikimo garanti-
ja; lietuvių kalba vienija pilietinę 
tautą, užtikrina valstybės vienti-
sumą ir jos nedalomumą, nor-
malų valstybinių ir nevalstybinių 
įstaigų veikimą; valstybinė kal-
ba yra tautos suvereniteto įtei-
sinimo priemonė;

2. Neprarado savo reikš-
mės ir teisinės galios Konsti-
tucinio Teismo 1999 m. spalio 
21 d. nutarimas, kuriame kons-
tatuota: „Jeigu piliečių vardai ir 
pavardės Lietuvos Respublikos 
piliečio pase būtų rašomi kito-
kiais, nelietuviškais, rašmeni-
mis, būtų ne tik paneigtas kons-
titucinis valstybinės kalbos prin-
cipas, bet ir sutrikdyta valsty-
bės ir savivaldybių įstaigų, kitų 
įmonių, įstaigų bei organizaci-
jų veikla“;

3. Įteisinus nelietuviškus 
rašmenis asmens dokumen-
tuose, būtų pažeistas valstybi-
nės lietuvių kalbos įstatymas ir 

įteisinta daugiakalbystė vienoje 
iš svarbiausių gyvenimo sričių. 
Kartu taip būtų sukurtas prece-
dentas daugiakalbystei plėsti ir 
kitose srityse, pvz. gatvių, vie-
tovių užrašai ir kita;

4. Į lietuvių kalbos vartose-
ną tektų įtraukti daugybę naujų 
raidžių ir diakritinių ženklų (apie 
150). Tai sukeltų visišką painia-
vą tiek tariant, tiek užrašant pa-
vardes. Vienodai užrašytos pa-
vardės būtų tariamos skirtin-
gai, o vienodai tariamos – skir-
tingai užrašomos. Tik nedauge-
lis gyventojų pajėgtų išmokti ši-
tiek naujų raidžių ir diakritinių 
ženklų; būtų sutrikdyta įstaigų ir 
įmonių veikla;

5. Įteisinus nelietuviškus 
lotyniško pagrindo rašmenis, 
būtų diskriminuojami tie Lietu-
vos gyventojai totoriai, rusai, 
ukrainiečiai, baltarusiai, gruzi-
nai, armėnai ir kiti, kurie savo 
pavardes norėtų rašyti neloty-
niškais rašmenimis.

Dėl aukščiau išvardintų prie-
žasčių mes nepritariame įstaty-
mo projektui įteisinti vardų ir pa-
vardžių rašymą nelietuviškais 
rašmenimis Lietuvos Respubli-
kos išduodamuose dokumen-
tuose. Tai būtų žalinga tautai ir 
valstybei. 

rašytojai: vardų rašymas 
nelietuviškais rašmenimis 

žalingas tautai 

Aldona Skaisgirytė

Na, vis dar vijau nuo savęs min-
tis, kad Savivaldybė – rimta institu-
cija, kad čia dirba išmanantys spe-
cialistai, kad jau kur jau kur, bet čia 
ne tik žino, bet ir laikosi visų mūsų 
valstybės įstatymų. 

Ėmiau ir pasirašiau prieš me-
tus (2013 m. gegužės 10 d.) su Jo-
navos rajono savivaldybės admini-
stracija, atstovaujama administra-
cijos direktoriaus Jono Klemenso 
Sungailos, veikiančio pagal admi-
nistracijos nuostatus (kuris sutar-
tyje vadinamas užsakovu) sutar-
tį parengti leidybai Jonavos rajono 
savivaldybės veiklos ataskaitą už 
2012 metus, ją redaguoti ir make-
tuoti, įrašyti į CD laikmeną ir per-
duoti visas intelektinės nuosavy-
bės turtines teises į ją užsakovui. 
Kaip liaudyje sakoma, prisiėmiau 
atsakomybę pirkti katę maiše. Re-
prezentuojančios rajono vadovų 
darbą ir Savivaldybės, kaip institu-
cijos, veiklą ataskaitos parengimo 
ir išleidimo idėjos autorius ir suma-
nytojas, kaip supratau, buvo rajono 
meras Mindaugas Sinkevičius, ku-
ris tiesiogiai man ir užtikrino: „Bus 
pateikta medžiaga, reiks truputį pa-
redaguoti, parengti leidybai, suma-
ketuoti“. Kaip ir būna pas mus, pir-
ma buvo pasirašyta sutartis, nu-
matytas atlygis, o tik paskui pradė-
ta dėlioti metmenys, turinys, pusla-
pių skaičius, svarstyti, iš kur gau-
ti nuotraukas ir pan. Taip, buvo pa-
teikta, kaip ir įprasta, kiekvienais 
metais parengta mero ir adminis-
tracijos direktoriaus ataskaita, ku-
rioje telpa savivaldybės adminis-
tracijos skyrių „sausos“ ataskaitos 
su skaičiais ir lentelėmis, sudaran-
čios ištisas paklodes. Atspausdin-
ti tokias, kokios pateikiamos, išei-
tų knyga, kurią galbūt ir pasiryžtų 
skaityti vienas kitas rajono gyven-
tojas. Ko gero, jos likimas lauktų 
toks: paimi į rankas, atsiverti ir vėl 
užverti.

Tada ir pasiūliau merui Jonavos 
rajono savivaldybės 2012 metų 
veiklos ataskaitoje atspindėti svar-
biausius praeitų metų rajono savi-
valdybės veiklos momentus repor-
tažiniu žvilgsniu. Kaip sakant, pati 
ant savo galvos prisiėmiau rūpes-
tį parengti tokį leidinį. Peržvelgiau, 
kas svarbesnio ir aktualesnio tais 
metais įvyko, kai ką pasiskolinau iš 
„Jonedos“, peržiūrėjau savo turimų 
nuotraukų archyvą, ačiū Jonavos 
rajono savivaldybės ryšiams su vi-
suomene specialistei Kristinai Lu-
koševičiūtei už kai kurias nuotrau-
kas ir informacijas, fotografui Vale-
rijui Buklajevui, po vieną nuotrauką 
leidiniui padovanojo Gintautas Tiš-
ka ir Kęstutis Fedirka. Sumanymas 
buvo įgyvendintas – pirmą kartą 
rajono gyventojams Jonavos rajo-
no savivaldybės veiklos ataskai-
ta buvo pateikta spalvotu, gausiai 
iliustruotu 40 psl. žurnalu. Paban-
džiau sukurti Savivaldybės atas-
kaitos leidinio veidą – formą, stilių. 
Tik tada atsirado turinys, puslapių 
skaičius ir pan. Galvoje gimė ir vi-
zija, kaip turėtų atrodyti tokio leidi-
nio viršelis, ką jis turėtų atspindėti 
ir kokią teikti informaciją.

Malonu, kad iš gyventojų su-
laukiau nemažai padėkų, pagyrų, 

komplimentų. Žinau, kad ne vie-
nas jonavietis kaip suvenyrą, kaip 
gražėjančio ir keičiančio savo vei-
dą gimtojo miesto atviruką ar tar-
si vizitinę kortelę išsiuntė užsienyje 
gyvenantiems vaikams, kitiems gi-
minaičiams bei pažįstamiems. Ra-
jono vadovų nuomonės nežinau iki 
šiol. Nesulaukiau iš jų, kaip sako-
ma nei „labas“, nei „sudie“. 

Gal neįtikau. Kaip sakė Tary-
bos narys Arvydas Gasys viename 
rajono savivaldybės tarybos posė-
dyje apie vieną rajono leidinį: „Atsi-
verti, o ten: vsio pro minia i nimnož-
ko o pogode“ (viskas apie mane ir 
truputį apie orą). Stengiausi, kad 
tiesmukos reklamos būtų kuo ma-
žiau – žinau, kaip ji erzina tiek skai-
tytojus, tiek, apskritai, gyventojus. 
Gal ir per mažai apie svarbiau-
sius vaikinus... Na, ir jų atvaizdai 
ne kiekviename puslapyje. Nors 
meras man neslėpė, kad ataskai-
ta sugalvota leisti reklamos sume-
timais. Kad būtina (nors pavėluo-
tai, rajonų vadovų ataskaitos Ta-
rybai įprastai tvirtinamos dažniau-
siai kovo mėn.) startuoti 2013-ųjų 
pavasarį su ataskaita už 2012-uo-
sius, kad kitais metais (2014 m.) iš-
leistos ataskaitos niekas negalė-
tų girdi pripiršti tiesioginei reklamai 
prieš artėjančius Savivaldybių rin-
kimus, o jau būtų priimamas kaip 
tęstinis leidinys.

Tęstinis leidinys jau yra. Prii-
mant šių metų biudžetą buvo gar-
siai pareikšta, kad mažinamos lė-
šos reprezentacijai ir informacijai. 
Neatrodytų. Vienas mažutis pa-
vyzdys. Žinant, kiek Savivaldybei 
kainavo ataskaitos atspausdini-
mas pernai, šiais metais dar tūks-
tančiu išleista mažiau, tai šiemet 
vien už maketavimą beveik ketu-
ris kartus brangiau sumokėta nei 
pernai už medžiagos parengimą, 
redagavimą ir maketavimą sudė-
jus kartu. 

Tačiau pagrindinė esmė ne ta. 
Su Savivaldybe buvo sutarta auto-
rinis atlyginimas. Turbūt nieko nau-
jo. Kam tekę kokį darbą atlikti pa-
gal autorinę sutartį, su užsakovu 
dažniausiai aptariama, kokią sumą 
nori gauti į rankas. Tada užsako-
vas už autorių perveda mokesčius 
iš savo lėšų Valstybinei mokes-
čių inspekcijai (15 proc. gyventojų 
pajamų) ir VSDFV (PSD 6 proc. ir 
soc. dr. mokestis 3 proc.).

Tačiau, pagal tai, kaip susita-
ria abi pusės, gali užsakovas šiuos 
mokesčius išskaityti ir perves-
ti valstybinėms institucijoms iš au-
torinio sutarto atlyginimo. Taip, tai 
autoriaus mokėtini mokesčiai – bet 
viską lemia sutartinis susitarimas.

Tačiau yra vienas mokestis, 
kurį visada iš savo lėšų užsako-
vas ( arba darbdavys, GPM įsta-
tyme – draudėjas - Lietuvos vie-
netas) papildomai sumoka VSDFV 

30,98 proc. nuo priskaityto autori-
nio atlyginimo sumos. Visuose tei-
siniuose paaiškinimuose ir išaiški-
nimuose apie autorines sutartis ir 
mokesčius, mokėtinus pagal auto-
rines sutartis, pažymima - „papil-
domai sumoka autorinio atlyginimo 
mokėtojas“. 

Esmė ta, kad iki šiol laukiu, 
kas priklausytų pagal pernai pava-
sarį pasirašytą sutartį. Pasirašius 
abiems pusėms atlikto darbo per-
davimo - priėmimo aktą (2013 m. 
birželio 5 d.), po kiek laiko sąskai-
toje atsirado mažiau nei pusė sutar-
to atlygio. Labai nustebino. Kaip čia 
gali būti, pasiteiravau Jonavos ra-
jono savivaldybės administracijos 
Centralizuotos buhalterijos vyriau-
siosios buhalterės Ramutės Štui-
kienės. Ji pažadėjo išsiaiškinti. An-
trą kartą paskambinus, vyriausio-
ji buhalterė paaiškino, kad viskas 
tvarkoje, sumokėti mokesčiai. Krei-
piausi į skirtingose įstaigose dirban-
čias buhalteres bei kai kurių valsty-
binių institucijų specialistus, kurie tik 
nusistebėjo – taip negali būti. Tre-
čią kartą paskambinus ir pasiteira-
vus, kodėl net užsakovui iš savo 
lėšų privalomas mokėti mokestis iš-
skaitytas iš autorinio atlyginimo, Sa-
vivaldybės vyriausioji pinigų tvarky-
toja atsakė klausimu: „Iš kur paim-
ti pinigų mokesčiams, jei Savivaldy-
bė nenurodė iš kur paimti“. Še, tau 
boba, ir devintinės. Galvoju, vasa-
ra. Visi išsiblaškę. Kas patys atosto-
gauja, kas protą pro atvirą langą lyg 
vėją išskraidinę pasiganyti po pie-
vas. Ateis ruduo, sugrįš visi į savo 
vietas – ir valdininkai, ir jų protai. 
Bet, pasirodo, veltui viltasi...

Nieko nebeliko, kaip ilgai lau-
kus lapkričio 26 dieną brūkštel-
ti meilės laiškelį „Dėl atsiskaitymo 
už autorinę sutartį“ Jonavos rajono 
merui Mindaugui Sinkevičiui ir rajo-
no savivaldybės administracijos di-
rektoriui Jonui Klemensui Sungai-
lai. Užregistravau, kaip ir pridera, 
Savivaldybės 101 kabinete – ant 
antrojo, mano egzemplioriaus, taip 
pat pykšteltas antspaudukas: „Jo-
navos rajono savivaldybės admini-
stracija. Gauta 2013-11-26 Nr. 7B-
2553“. Dabar – 2014-ųjų balandžio 
pabaiga. Vat, kaip puikiai dirba Sa-
vivaldybės vadų išgirtasis „vieno 
langelio“ principas – atsakymo lau-
kiu dar ir šiandien. 

Ką darysi, langelis ne automa-
tinis. Sėdi langelyje žmogus. An-
trame aukšte taip pat už užrakin-
tų nuo mirtingųjų durų gali maty-
ti: vaikščioja žmonės - labai orūs. 
Vadinasi, kiek ir kokių langelių be-
būtų – vis tiek išlikęs žmogiškasis 
faktorius. Išlikę ir tie patys stalčiai. 
Net ir šiukšlinės kabinetuose išliku-
sios. O jas reikia kažkuo užpildyti? 
Reikia. 

Klausimų daugiau neturiu. At-
sakymai ir taip aiškūs.

obuoliauti su  
savivaldybe geriau neiti

„Draudėjas - Lietuvos vienetas, kaip ši sąvoka apibrėžta Gyvento-
jų pajamų mokesčio įstatyme, už VSD (Valstybinio socialinio draudimo – 
A.S.) įstatymo 4 straipsnio 1 dalyje išvardytus asmenis – nuolatinius Lie-
tuvos gyventojus, kaip jie apibrėžti Gyventojų pajamų mokesčio įstatyme, 
gaunančius pajamas pagal autorines sutartis, nuo autorinio atlygio su-
mos iš savo lėšų moka 30,98 proc. dydžio valstybinio socialinio draudi-
mo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas (23,3 proc. pensijų socia-
liniam draudimui; 3,4 proc. ligos ir motinystės socialiniam draudimui; 1,1 
proc. nedarbo socialiniam draudimui; 3 proc. sveikatos draudimui ir 0,18 
proc. nelaimingų atsitikimo darbe ir profesinių ligų valstybinio socialinio 
draudimo įmokas pagal tai, kuriai nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių 
ligų socialinio draudimo tarifų grupei priklauso draudėjas), o apdraustieji 
asmenys nuo autorinio atlygio sumos moka 9 proc. dydžio valstybinio so-
cialinio draudimo ir privalomojo sveikatos draudimo įmokas ( 3 proc. pen-
sijų socialiniam draudimui; 6 proc. sveikatos draudimui)“, - toks Valstybi-
nio socialinio draudimo fondo valdybos išaiškinimas.

Kas yra Lietuvos vienetas nusako Gyventojų pajamų mokesčio įsta-
tymas: Lietuvos vienetas – juridinis asmuo, įsteigtas Lietuvos Respubli-
kos teisės aktų nustatyta tvarka, taip pat užsienio vieneto filialas arba at-
stovybė, įsteigti Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir nesan-
tys to užsienio vieneto nuolatine buveine. MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

RUOŠIAME AUTOMOBILIUS TECHNINEI APŽIŪRAI
KOMPIUTERINE ĮRANGA ATLIEKAME 
AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKĄ
ELEKTRINĖS DALIES REMONTAS
- Kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų)
- Dirželių keitimas (pagrindinio, generatoriaus, kondicionieriaus)
- Važiuoklės ir pakabos remontas
- Stabdžių sistemos remontas 
  (stabdžių diskų tekinimas nenuimant nuo mašinos)
- Aušinimo sistemos remontas
- Išmetimo sistemos – duslintuvų remontas
- Kondicionierių remontas
- Vairo kolonėlių, turbinų restauravimas

Mus rasite Jonavoje 
Plento g. 25
Užsakymų priėmimas:
Tel. 8 349 51379, mob. 
tel. 8-684 90252

 

Balandžio 8 d. 45 Lietuvos rašytojų sąjungos nariai nu-
siuntė pareiškimą Prezidentei D. Grybauskaitei, Seimo pir-
mininkei L. Graužinienei, Ministrui pirmininkui A. Butkevičiui 
bei Lietuvių kalbos komisijos pirmininkei D. Vaišnienei, ku-
riuo nepritaria vardų ir pavardžių rašymui nelietuviškais raš-
menimis. Supažindiname su šiuo rašytojų pareiškimu.

PAREIŠKIMAS
Dėl vardų ir pavardžių rašymo nelietuviškais rašmenimis 

Lietuvos Respublikos išduodamuose dokumentuose

Lietuvos rašytojų sąjungos nariai, rašytojai: Vydas Astas, Vi-
dmantė Jasukaitytė, Jonas Mikelinskas, Romas Gudaitis, Vytau-
tas Rubavičius, Gintautas Iešmantas, Emilija Liegutė, Dalia Te-
išerskytė, Jonas Kalinauskas, Audronė Girzijauskaitė, Zita Ma-
žeikaitė, Eugenijus Ignatavičius, Jurgis Gimberis, Aldona Rusec-
kaitė, Arvydas Juozaitis, Vytautas Rašickas, Raimondas Kašaus-
kas, Justinas Sajauskas, Alvydas Jegelevičius, Rimantas Vana-
gas, Alfredas Guščius, Almis Grybauskas, Jurgis Usinavičius, Da-
lia Kižlienė, Petras Venclovas, Vilius Gužauskas, Alma Lapins-
kienė, Jurgis Gimberis, Vladas Kalvaitis, Vladas Vaitkevičius, Ire-
na Balčiūnienė, Astrida Petraitytė, Rimgaudas Graibus, Steponas 
Dačkevičius, Leonas Peleckis-Kaktavičius, Jūratė Sučylaitė, Jo-
nas Užurka, Julius Keleras, Birutė Gedgaudaitė, Daiva Tamošai-
tytė, Liudas Gustatinis, Eglė Perednytė, Rita Vinciūnienė, Rimvy-
das Stankevičius, Julija Jekentaitė.
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nu paskambino nepažįstamas vy-
riškis, kuris, prisistatęs policijos ty-
rėju, „paaiškino“, kad per jos ban-
ko sąskaitą yra „plaunami“ pini-
gai ir tokios apgaulės būdu išvilio-
jo elektroninės bankininkystės pri-
sijungimo slaptažodžius, o vėliau 
nuo jos sąskaitos į kitą sąskaitą 
buvo pervesti 4000 Lt.

Primename, kad informacija, 
kurios niekam negalima teikti yra 
atpažinimo kodas, slaptažodis, 24 
slaptažodžiai kortelėje, sąskaitų 
numeriai. Tai pagrindiniai duome-
nų komponentai, reikalingi nau-
dotis pinigais, esančiais asmens 
sąskaitoje (kortelėje), taip pat pa-
skolų iš kreditą teikiančių bendro-
vių operacijoms atlikti.

Taip pat norime gyventojams 
priminti, kad Lietuvos Respubli-
koje galioja pinigų plovimo ir te-
roristų finansavimo prevencijos 
įstatymas. Jis nustato, kokių 
prevencinių priemonių ir kada 
privalo imtis bankai ir kiti su-
bjektai, kad užkirstų kelią pini-
gų plovimui ir teroristų finansa-
vimui. Vykdant priemones, su-
sijusias su pinigų plovimo pre-
vencija ar tiriant pinigų plovimo 
atvejus, policijos, finansinių nu-
sikaltimų tyrimo tarnybos, vals-
tybinės mokesčių inspekcijos 
pareigūnai, banko darbuotojai, 
jokiu būdu neskambina ir ne-
skambins pranešti asmeniui, 
kad jo sąskaitoje vykdomas pi-
nigų plovimas, kadangi toks 
skambutis neturi jokios pras-
mės ir teisinio pagrindo. Tai yra 
labai svarbu, todėl žinokite tai 
ir perspėkite savo artimuosius, 
pažįstamus asmenis!

Sukčiai prisitaiko prie įvairių si-
tuacijų, todėl sukčiavimų scenari-
jai gali kisti: sukčiai gali apsimes-
ti socialiniais darbuotojais, Valsty-
binės mokesčių inspekcijos, pašto 
darbuotojais, policijos, Finansinių 

nusikaltimų tyrimo tarnybos parei-
gūnais ir, sakydami, kad reikia re-
gistruoti gyventojų namuose turi-
mus litus, surašyti banknotų seri-
jos numerius, pasisavinti pinigus 
arba iškeisti žmonių santaupas į 
padirbtus eurus. 

Taip pat gatvėje priėję nepa-
žįstamieji gali siūlyti iškeisti litus į 
eurus geresniu kursu. Netikėkite, 
nes tai yra sukčių apgaulė – jokių 
institucijų atstovai nekeis litų į eu-
rus nei gatvėje, nei namuose. 

Gyventojams būtina žinoti, kad 
litai į eurus bus nemokamai keičia-
mi tik iš anksto nurodytose vieto-
se: Lietuvos banko kasose Vilniuje 
ir Kaune (neribotą laiką), komerci-
nių bankų skyriuose (pusmetį po 
euro įvedimo – visuose skyriuo-
se, po to dar pusmetį – atskiruose 
bankų padaliniuose pagal nusta-
tytą sąrašą) ir Lietuvos pašto sky-
riuose (60 kalendorinių dienų po 
euro įvedimo).

Kauno apskrities policija ragi-
na gyventojus saugoti pinigus ir 
neatiduoti jų nepažįstamiesiems, 
kad ir kuo jie prisistato. Susitikus 
su „specialistais“, pasakojančiais 
apie litų keitimą į eurus ir siūlan-
čiais pakeisti pinigus, reikia skam-
binti bendruoju pagalbos telefonu 
112. 

Pamąstykite, prieš patikėdami 
savo pinigus sukčiams. Neskubėki-
te rodyti pinigų, laikomų namuose, 
atėjusiems asmenims, nediktuoki-
te jokių elektroninės bankininkys-
tės prisijungimo duomenų. Jei at-
vyks į namus nepažįstamieji skai-
čiuoti litų prieš euro įvedimą, keisti 
litų į eurus Jūsų namuose, praneš 
apie pinigų „plovimą“ Jūsų banko 
sąskaitoje, nevykdykite jokių jų nu-
rodymų, iš karto skambinkite ben-
druoju pagalbos telefonu 112.

Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato

Jonavos rajono policijos 
komisariato informacija

Artūras Neimontas jona-
viečiams pažįstamas kaip so-
cialdemokratų frakcijos Jo-
navos rajono savivaldybės 
taryboje narys. Dažniausiai 
jam tenka spręsti Jonavos 
rajono centro reikalus – Tary-
bos narys dirba Miesto reika-
lų komitete. „Viena yra tvar-
kytis savo kieme, ir visai kas 
kita – aprėpti miesto teritori-
ją ir spręsti  jos problemas“, 
- sako jis.

- Prieš pat Šv. Velykas kai 
kuriuose Jonavos daugiabu-
čių kiemuose imtos braižy-
ti automobilių parkavimosi 
juostos. Ar jomis bus pažy-
mėtos visų daugiabučių kie-
mų automobilių stovėjimo 
vietos?

- Iš tiesų prieš pat gražiau-
sią pavasario šventę imtasi 
darbo, kurio, mano giliu įsitiki-
nimu, jau labai seniai reikėjo. 
Ne paslaptis, jog automobilių 
stovėjimo aikštelių būklė Jona-
vos miesto daugiabučių namų 
kvartaluose jau ilgą laiką yra 
apgailėtina. Dabartinė aikšte-
lių plėtra ir atnaujinimas neati-
tinka gyventojų poreikių ir nau-

jai susiformavusių įpročių laiky-
ti automobilį prie namų. Soci-
aldemokratų frakcija, matyda-
ma šią situaciją, kreipėsi į sa-
vivaldybės administracijos di-
rektorių ir miesto seniūną, ra-
gindama rasti lėšų bent esamų 
aikštelių stovėjimo vietų ženkli-
nimui, tam, kad namo gyvento-
jai turėtų ženklintą orientyrą ir 
esamos aikštelės plotą išnau-
dotų maksimaliai efektyviai ne-
palikdami laisvų “kišenių”. Ga-
liu pasidžiaugti, jog į tokią inici-
atyvą buvo atsižvelgta ir imtasi 
pirmųjų darbų. Juos įvertino ir 
gyventojai, kurių kiemuose par-
kavimosi linijos jau „nupieštos“ 
– automobiliai pagaliau pasta-
tomi tvarkingai, o ir vietos jiems 
užtenka.

- Panašu, kad kiemai pa-
mažu tampa tvarkingesni, o 
kokia situacija dėl miesto ga-
tvių?

- Iš esmės miesto gatvių 
situacija nėra prasta. Tačiau 
dėl saugumo jose nuolat dis-
kutuojama. Iki šiol itin nesau-
gi P.Vaičiūno - Žemaitės gatvių 
sankryža. Joje dėl didelio auto-
mobilių srauto ir didelio važia-
vimo greičio ne kartą yra įvykę 
įskaitinių ir neįskaitinių eismo 
įvykių. Dėl minėtos vietos pavo-
jingumo esame sulaukę gyven-
tojų priekaištų, ypač iš Juodme-
nos mikrorajone gyvenančių 
tėvų, kurie augina mokyklinio 
amžiaus vaikus. Nereguliuoja-
ma pėsčiųjų perėja ties sankry-
ža yra plati, todėl vaikams, lan-

kantiems Rimkų mikrorajono 
mokyklas, yra sudėtinga sau-
giai ją pereiti. Dėl šios vietos ne 
kartą diskutuota ir Miesto reika-
lų komitete bei Saugaus eismo 
komisijoje. Mūsų frakcija taip 
pat ragina administraciją imtis 
priemonių įvardintos sankryžos 
saugumui užtikrinti. Tam gali-
ma numatyti laikinas (sezoni-
nes) arba pastovias eismą ribo-
jančias, ar kitokias priemones. 
Aš asmeniškai manau, kad tin-
kama priemonė saugumui užti-
krinti galėtų būti ir žiedinės san-
kryžos imitacija. Labai tikiuosi, 
kad siūlymas bus įgyvendintas 
ir saugumo problema šioje vie-
toje bus išsispręsta.

- Kokiais teigiamais po-
stūmiais, kalbant apie aplin-
ką, dar gali pasigirti mūsų 
miestas?

- Manau, verta pasidžiaugti 
tuo, kad rajono politikai ir admi-
nistracijos darbuotojai, atsakin-
gi už miesto infrastruktūrą bei 
jos priežiūrą, pamažu išmoko į 
miesto buitį žiūrėti kaip į savą. 
Aišku, tam nemažai įtakos pa-
darė rajono mero M. Sinkevi-
čiaus inicijuotos miesto apžiū-
ros. Jų metu iš tiesų pamatai 
daugybę dalykų, su kuriais kas-
dienybėje susiduria miesto gy-
ventojas – nelygius, sudilusius 
šaligatvius, gatvių duobes, ne-
tvarkingą aplinką šalia kon-
teinerių. Beje, pastarajai pro-
blemai spręsti praėjusiais me-
tais mieste buvo įrengta 14 pu-
siau požeminių konteinerių. To-

kiu būdu Jonavos mieste esan-
ti antžeminė atliekų konteine-
rių sistema pradėta keisti į pu-
siau požeminę. Tokių konteine-
rių naudojimas pagerino esteti-
nį šiukšlių surinkimo vietų vaiz-
dą, neliko nemalonaus kvapo. 
Apmaudu, kad kai kurie jona-
viečiai į konteinerius netelpan-
čias šiukšles čia pat ir sumeta, 
bet, įrengus stebėjimo kame-
ras, piktybiški pažeidėjai pas-
tebimi ir nubaudžiami – manau, 
po kurio laiko šios bėdos nebe-
liks. Konteinerių plėtrą ir toliau 
planuojama vystyti mieste, tam 
jau pritarė ir UAB „Jonavos pa-
slaugos“ stebėtojų taryba, ku-
riai ir pats priklausau.

- Kokie klausimai, be jau 
aptartų, Jonavos miesto 
aplinkai šiandien yra svar-
būs?

- Pastaruoju metu Miesto 
reikalų komitete sprendžiame 
patogesnio ir saugesnio priva-
žiavimo prie Darbo biržos pas-
tato klausimą. Šiuo metu pa-
siekti pastatą automobiliu gali-
ma tik važiuojant daugiabučių 
kiemais. Gyventojai dėl nuolati-
nio nemenko transporto srauto 
nėra patenkinti, ir tai – supran-
tama. Turint galvoje tai, kad ša-
lia Darbo biržos netrukus bus 
įrengtos slidinėjimo trasos, ti-
kėtina, kad automobilių srau-
tas, o ypač šaltuoju metų lai-
ku, taps dar didesnis. Dėl anks-
tesnės idėjos tiesti kelio atkar-
pą privažiavimui kertant buvu-
sio „Gandriuko“ darželio terito-

riją abejojama – incidento atve-
ju (pvz., trūkus šiluminei trasai), 
beveik 20 daugiabučių, esančių 
šalia Darbo biržos, taptų nepa-
siekiami transporto priemonė-
mis. Jei kažkam iš gyventojų 
staiga prireiktų, pvz., greitosios 
ar kitų tarnybų pagalbos, pas-
tarosios negalėtų pasiekti bė-
dos ištikto žmogaus. Dabar yra 
svarstomas siūlymas privažia-
vimą projektuoti iš A. Kulviečio 
gatvės pusės.

Dar vienas aktualus klausi-
mas - pėsčiųjų tiltas Žeimių ga-
tvėje, kuris turėtų sujungti šiuo 
metu statomą sporto komplek-
są ir Kosmonautų gatvę. Atsira-
dus šiam tiltui, gyventojai galė-
tų patogiai pasiekti tiek sporto 
kompleksą, tiek Joninių slėnį.

Svarstome apie Jonavos 
Šmatų kapinėse įrengto kolum-
bariumo plėtrą. Šiandien vie-
na iš trijų kolumbariumo sekcijų 
jau yra užpildyta (tai įvyko per 
metus), todėl plėsti jį būtų tiks-
linga.

Antra vertus, vien tik politi-
kai mūsų miesto gražesnio ne-
padarys, jei prie to neprisidės 
patys gyventojai. Kviečiu visus 
gausiai dalyvauti balandžio 26 
d. vyksiančioje akcijoje „Da-
rom‘14”, sutvarkyti savo kiemų, 
daugiabučių, laisvalaikio plo-
tų aplinką, kad pavasarėjantis 
miestas taptų malonus ir jau-
kus tiek mums patiems, tiek Jo-
navos svečiams.

Kalbėjosi Gertrūda Bučiūtė
Užs. Nr. 25

miestą reikia tvarkyti lyg savo namų kiemą

saugokitės sukčių, pranešančių apie pinigų „plovimus“  
Jūsų banko sąskaitoJe, siūlančių suskaičiuoti litus  

namuose ir pakeisti į eurus

Atkelta iš 1 psl.2014 m. kovo mėn. gyventojams mokėjimų už šilumą vidurkis – 2,98 Lt 1m² ploto šildyti.
Vidutinė lauko oro temperatūra 5,2°C
Dienolaipsniai 396,8
Šilumos kaina gyventojams  (su PVM) 251,14 Lt/MWh
Pastatų grupės pa-
gal šilumos suvar-
tojimą

Adresas Butų 
sk.

Šilumos suvar-
tojimas šildy-
mui

Mokėjimai už 
šilumą 1 m² 
ploto šildymui 
(su PVM)

vnt. MWh/m² Lt/m²
I. Daugiabučiai su-
vartojantys mažiau-
siai šilumos (naujos 
statybos, renovuoti 
namai)

1 CHEMIKŲ G. 86  (renovuotas) 22 0,00289 0,73
2 LIETAVOS G. 31  (renovuotas) 20 0,00311 0,78
3 CHEMIKŲ G. 92C  (renovuotas) 18 0,00320 0,80
4 SODŲ G. 91  (renovuotas) 45 0,00376 0,94
5 AUŠROS G. 1A  (renovuotas) 40 0,00467 1,17

II. Daugiabučiai su-
vartojantys mažai 
arba vidutiniškai ši-
lumos 

1 A.KULVIEČIO G. 22 45 0,00802 2,01
2 ŽEMAITĖS G. 18A 18 0,00804 2,02
3 LIETAVOS G. 23 100 0,00809 2,03
4 ŽALIOJI G.  9 60 0,00859 2,16
5 LIETAVOS G. 17 100 0,00879 2,21

III. Daugiabučiai su-
vartojantys daug ši-
lumos (senos staty-
bos, nerenovuoti na-
mai)

1 LIETAVOS G. 43 20 0,01833 3,30
2 CHEMIKŲ G. 64 65 0,01836 3,31
3 VILNIAUS G.  9 45 0,01854 3,33
4 SODŲ G. 93B 22 0,01856 3,35
5 VILNIAUS G. 29 18 0,01859 3,38

IV. Daugiabučiai 
suvartojantys la-
bai daug šilumos (l. 
prastos šiluminės 
izoliacijos namai)

1 CHEMIKŲ G. 60 40 0,01901 4,77
2 GELEŽINKELIO G. 8 4 0,01966 4,94
3 KAUNO G. 68 72 0,02035 5,11
4 VILNIAUS G.  29L 18 0,02107 5,29
5 FABRIKO G. 14 18 0,02127 5,34

mokėjimų už šilumą analizė Jonavos miesto daugiabučiuose 
gyvenamuosiuose namuose 2014 m. vasario mėn.

AB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija      Užs. Nr. 23

Asmenis, ką nors žinančius apie minėtų nuteistųjų buvimo vietą ar turinčius kitos naudin-
gos informacijos, prašome pranešti Kauno apskr. VPK Jonavos rajono policijos komisariatui 
tel.:8-349 33100, 8-349 72974 arba 112.

KAuNO APsKrITIes VPK JONAVOs rAJONO 
POLICIJOs KOMIsArIATAs

ieško pasislėpusių: 
Policija prašo pagalbos

Nuo  
ikiteisminio 
tyrimo
Deivido  
Vilionio
gim. 

1993-07-19, įtariamo 
įvykdžius plėšimą;

Nuo teismo
Tomo  
Baltrėno,
gim. 
1976-11-12, 
kaltinamo 

turto sugadinimu;

Tiulpano 
Aleksan-
dravičiaus,
gim. 
1980-11-12,
kaltinamo 

pareigūno papirkimu;

Nuo  
bausmės 
atlikimo
Vytauto 
Abrasonio,
gim. 

1992-11-03, nuteisto 
9 mėnesiams laisvės 
atėmimo už plėšimą.
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Kovo 21-oji, penktadienis, 
Vaikų ir jaunimo visapusiško 
lavinimo centre prabėgo grei-
tai, įsimintinai ir palikdamas 
spiečius minčių šio kolekty-
vo galvoms.

Visų pirma, į svečius užsu-
ko Lietuvos darbo biržos jau-
nimas, dalyvaujantis projek-
te "pasitikėk savimi". Džiaugė-
mės, kad jų tiek daug, ir iš da-
lies nuliūdome, nes didžiajai 
daliai mūsų darbas pasirodė 
per sunkus, per mažai apmoka-
mas (ne trys „štukos“ per mė-
nesį), nepatogaus grafiko. Tik 
kelios merginos sėdėjo žiban-
čiomis akimis. Todėl antrojo su-
sitikimo su gimnazistais laukė-
me su nerimu. 

Smagu, kad antrasis susiti-
kimas praėjo šauniai. Interak-
tyvioje diskusijoje su Jonavos 
Senamiesčio gimnazijos au-
klėtiniais ir mūsų centro sava-
noriais diskutavome, ko reikia 
šiuolaikiniam jaunimui, ką jie 
veikia po pamokų, kaip švenčia 
savo gimtadienius, ką galvoja 
apie savo ateitį? Sėdint ant kili-
mo ir šnekučiuojantis apie šiuo-
laikinių moksleivių bei jaunimo 
laisvalaikio praleidimo būdus ar 
švenčiamas šventes, vaikinai 
spėjo pažaisti X-BOX KiNECT, 
merginos - iškepti ir papuoš-
ti spurgyčių, susukti saldžią cu-
kraus vatą, vėliau visi juokau-

dami ir kurdami „idealaus“ gim-
tadienio scenarijų mirkė vai-
sius ir saldžius zefyriukus šo-
koladiniame fondiu. Šokių mo-
kytojas surengė šventišką šo-
kių pamoką, o centro savano-
riai įtraukė moksleivius į keletą 
aktyvių žaidimų. Kaip sakė vie-
nas mergina, dalyvavusi disku-
sijoje: „Keista, bet gerai šventei 
daugiau nieko ir nereikia, svar-
bu, kad šalia geri draugai, lie-
tus nelyja ant galvos bei jau-
nas šventės vedėjas.“ Vienam 
dalyviui paklausus, ar nebus 
alaus, tiesiog buvo išdiskutuo-
ta, jog tam, kad gerai ir smagiai 
praleistų laiką, nereikia būti ap-
svaigusiam. Jaunuoliai sutiko, 
kad alkoholis nesuteikia geres-
nės nuotaikos nei švenčiant pir-
mąjį sesės ar brolio gimtadienį 
ar aštuonioliktąjį savąjį, o šam-
pano upės dar nereiškia, jog 
šventė bus puiki, saugi, "vežan-
ti", įdomi ir nepamirštama. 

Galime prisipažinti, likome 
maloniai nustebę, kad į disku-
siją vaikinų susirinko ne ką ma-
žesnis būrys, nei merginų. Jie 
taip pat aktyviai diskutavo ir 
reiškė savo nuomonę apie pa-
augliškas šventes, vyriškas 
profesijas ir merginas.

Viešoji įstaiga Vaikų ir jauni-
mo visapusiško lavinimo cen-
tras kasdien auga tikrąja ta žo-
džio prasme ir kasmet vis dau-

giau prisijungia bei save atran-
da tiek kvalifikuotų specialisų, 
tiek savanorių. Ir nors mūsų 
centras Jonavoje jau kelinti me-
tai žinomas kaip puikus šeimų 
švenčių, vaikų vasaros dienos 
ir savaitgalio stovyklų bei įvai-
rių akcijų organizatorius, daž-
nai prisidedantis ir prie mies-
to švenčių bei renginių, tačiau, 
bendradarbiaujant su karjeros 
koordinatore Jolanta Macaitie-
ne ir susitikus su Jonavos Se-
namiesčio gimnazijos mokslei-
viais, nustebome, kad dalis jų 
nėra nieko girdėję apie mūsų 
centrą arba galvoja, jog jis skir-

tas tik vaikams nuo gimimo iki 
dešimties metų.

Ech, penktadienio vakaras 
būtų dar ilgai nesibaigęs, jei ne 
pro duris įėjusi savo gimtadie-
nio švęsti aštuonmetė. 

Pirmadienį ryte, su kolego-
mis susėdę prie arbatos puo-
delio ir aptarę penktadienio abu 
susitikimus, nutarėme, kad vis 
dėlto visi esame savo likimo kal-
viai ir turime bent kiek PATYS 
pajudėti savo svajonės link, ne-
svarbu, ar esi penkiolikmetis ar 
jau persiritęs į ketvirtąją dešimtį, 
susiimti ir siekti tikslo, ir visai ne-
svarbu, kad kažkas tavimi neti-

ki, svarbu, kad pats tiki SAVIMI, 
nori ir nebijai klysti. Juk sekasi 
tiems, kas stengiasi. Džiaugia-
mės ir kartojame vienos gimna-
zistės žodžius: „Einu ir eisiu tik 
į priekį, nes žinau, ko noriu, o ir 
tikiu, kad ten BŪSIU.“ To linkim 
ir visiems, skaitantiems šį mūsų 
straipsnį!

Daugiau informacijos 
apie mūsų veiklas bei 

vykdomus projektus rasite 
www.lavinimocentras.lt .

VšĮ Vaikų ir jaunimo 
visapusiško lavinimo  

centro informacija

mes žinom: kaip gali būti linksma 

2013 m. gruodžio 19 d. rajono 
Taryba patvirtino Grigorijaus Kano-
vičiaus premijos skyrimo nuosta-
tus, o pasitarti dėl konkurso organi-
zavimo š. m. sausio mėnesį į Jona-
vą atvyko rašytojo sūnus Dmitrijus. 

„Premija įsteigta pasiūlius Gri-
gorijaus Kanovičiaus šeimai. Esu 
įsitikinęs, kad ši iniciatyva ne tik 
padės lavinti Jonavos moksleivių 
rašymo ir kūrybos įgūdžius, bet ir 
leis geriau pažinti mūsų miesto is-
toriją ir kultūrą“, - sakė Jonavos ra-
jono savivaldybės meras Mindau-
gas Sinkevičius.

Šiemet paskelbus konkursą 
„Jonavos tautinių mažumų gyveni-
mo ženklai – miesto istorijos liudy-
tojai“, jam pateikta 11 rašinių: po 5 
darbus iš Senamiesčio ir Jeronimo 
Ralio gimnazijų bei 1 rašinys iš Jo-
navos politechnikos mokyklos. 

Komisija darbus vertino atsi-
žvelgdama į kūrybiškumą, origi-

nalumą, samprotavimų brandumą, 
kalbos ir rašto kultūrą. 

Pirmoji vieta skirta Sena-
miesčio gimnazijos mokinei 
Liudmilai Timofejevai (darbo va-
dovė - lietuvių kalbos mokytoja 
metodininkė Jolanta Sedleckie-
nė), antroji - Jeronimo Ralio gim-
nazijos moksleivei Silvijai Bara-
nauskaitei (lietuvių k. mokyto-
ja metodininkė Nijolė Rimkuvie-
nė), trečioji - Senamiesčio gim-
nazijos mokinei Indrei Usonytei 
(lietuvių k. mokytoja metodinin-
kė Rita Čiužienė).

Komisija išskyrė Žilvino Ga-
limovo darbą (Jeronimo Ralio 
gimnazija, darbo vadovė – lie-
tuvių k. mokytoja metodininkė 
Vida Budraitienė), kaip itin atitin-
kantį konkurso tematiką. Moks-
leiviui bus įteiktas Padėkos raš-
tas „Už išsamų Jonavos krašto 
tautinių mažumų gyvenimo žen-

klų atskleidimą“.
Nugalėtojams apdovanoti Gri-

gorijaus Kanovičiaus sūnaus Dmi-
trijaus šeima  skyrė 7000 Lt. Pir-
mosios vietos laimėtojai bus įteik-
tas 2500 Lt, antrosios – 2000 Lt, 
trečiosios – 1500 Lt dovanų čekiai. 
Darbų vadovėms – lietuvių kalbos 
mokytojoms metodininkėms – ati-
tinkamai bus skirti 500 Lt, 300 Lt ir 
200 Lt dovanų čekiai.  

Konkurso dalyvius, pedago-
ges planuojama pasveikinti balan-
džio 24 d. vyksiančio Jonavos ra-
jono savivaldybės tarybos posė-
džio metu. Į apdovanojimų cere-
moniją laukiame atvykstant rašyto-
jo Grigorijaus Kanovičiaus šeimos 
atstovų.

Kristina Lukoševičiūtė
Jonavos r. savivaldybės 

ryšiams su visuomene 
specialistė 

bus įteiktos pirmosios rašytojo  
grigorijaus kanovičiaus premijos

Užs.Nr.22

Tarptautinio vaikų, mokinių, 
pedagogų ir visuomenės svei-
katos priežiūros specialistų kon-
kurso „Sveikuolių sveikuoliai“ 
II etapo dalyviai, įveikę I etapo 
rungtis ir užėmę savivaldybių or-
ganizuotuose konkursuose pir-
mąsias ir antrąsias vietas, susi-
tiko keturiuose zoniniuose kon-
kursuose, kurie vyko visą kovo 
mėnesį - nuo kovo 6-osios iki 
kovo 28 d. Šio konkurso II eta-
pą organizavo Klaipėdos ir Ro-
kiškio rajonų, Kauno ir Šiaulių 
miestų savivaldybių visuome-
nės sveikatos biurų specialistai.

Rungtis II konkurso etape 
susirinko didelis būrys I etapo 
nugalėtojų. Iš viso II etape da-
lyvavo 209 komandos iš 45 iki-
mokyklinio ugdymo mokyklų, 
152 bendrojo ugdymo mokyklų. 
Kiekvieną komandą sudarė po 5 
vaikus – iš viso 1045. Juos atly-
dėjo 65 mokytojai ir tiek pat mo-

kyklose dirbančių visuomenės 
sveikatos priežiūros specialistų. 

Ikimokyklinių įstaigų gru-
pės nugalėtojais tapo Druski-
ninkų „Saulės“ pagrindinės mo-
kyklos, Gargždų lopšelio-darže-
lio „Ąžuoliukas“, Rokiškio lop-
šelio-darželio „Varpelis“, Šiaulių 
lopšelio-darželio „Žirniukas“ ko-
mandos.

Pradinių klasių grupėje I vie-
tą užėmė Jonavos „Neries“ pa-
grindinės mokyklos, Plungės 
Senamiesčio mokyklos, Širvintų 
pradinės mokyklos ir Radviliškio 
Vinco Kudirkos pagrindinės mo-
kyklos atstovai. 

5 - 6 klasių grupėje nepra-
lenkiami buvo Varėnos ,,Ryto“ 
progimnazijos, Jurbarko Girdžių 
pagrindinės mokyklos, Rokiš-
kio rajono Obelių gimnazijos ir 
Šiaulių „Romuvos“ progimnazi-

„sveikuolių sveikuoliai“ ii etapo

Nukelta į 5 psl.



5

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

Visą balandžio mėn.
l Akinių parinkimas nemokamas
l 20% nuolaida visiems akinių lęšiams 
(„stiklams“)
l 20% nuolaida visiems kontaktiniams 
lęšiams ir jų priežiūros priemonėms

Akių diagnostika, akispūdžio matavimas, krislo šalinimas, akių 
dugno tyrimas, profilaktinis patikrinimas, regėjimo nustatymas, 
akinių bei kontaktinių lęšių parinkimas.
Pas akių gydytoją pageidautina išankstinė registracija 
tel.: 53021, 8-656 09224

Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną 14 – 18 val. 

Balandžio 29 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
Kauno Sveikatos universiteto klinikų gydytojas urolo-

gas, medicinos mokslų daktaras, docentas Darijus Skau-
dickas konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo 
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, 
sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skaus-
mingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos 
metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turin-
čius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir potenci-
jos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jei-
gu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nu-
kreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo centruose. Iš-
samesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 
arba 8-685-48050

Sveikata ir grožis kauno zonos nugalėtojai

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A),  
tel. 8-641 50677.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

VISOS ODONTOLOGIJOS PASLAUGOS VIENOJE VIETOJE
l Dantų gydymas (naudojama intraoralinė kamera)
l Estetinis plombavimas
l Dantų protezavimas visų rūšių protezais
l Dantų implantai
l Rentgeno ir kompiuterinės rentgenogramos
l Burnos chirurgo paslaugos
l Profesionali burnos higiena
l Dantų papuošalai
Protezavimo paslaugos 
pensininkams, gavusiems 
pirmąjį laišką.
Išrašomos sąskaitos faktūros.
Profilaktinis patikrinimas 
nemokamai.
Tel. 8(349) 61266, 8-645 45542
Mus rasite: Kalnų g. 3 
(netoli autobusų stoties)

į pagalbą norinčioms sumažinti apimtis

Puiki savijauta ir dailios 
kūno linijos beveik neįdedant 
pastangų? Visoje Lietuvoje 
sparčiai besiplečiantis masažo 
salonų „Studio figura“ tinklas 
tapo tikru išsigelbėjimu mote-
rims, nemėgstančioms lieti pra-
kaito sporto salėse ar dėl griež-
tos dienotvarkės skaičiuojan-
čioms kiekvieną laisvą minutę.

Į klausimus atsako “Studio 
figura” vadovė.

Kuo ypatingi “Studio figu-
ra” salone atliekami masažai?

Masažo salonai „Studio figu-
ra“ siūlo naujovę Lietuvoje – me-
chaninius limfos masažus, atlie-
kamus „Roll shaper“ aparatais. 
Atlikdamos nesudėtingus mankš-
tos pratimus, vos per valandą lai-
ko išsimasažuojame visą kūną, o 
aparatuose įmontuotos infrarau-
donuosius spindulius skleidžian-
čios lempos dar greičiau pade-
da pasiekti norimo rezultato. Tai-
gi šios procedūros tris kartus in-
tensyvesnės ir efektyvesnės nei 
įprasti rankomis atliekami masa-
žai, todėl rezultatai pastebimi kur 
kas greičiau.

Kokia limfos reikšmė žmo-
gaus organizmui?

Daugelis iš mūsų daugiau ar 
mažiau įsivaizduoja, kas yra lim-
fa, tačiau nesusimąsto, kad bū-
tent jos apytakos sutrikimas gali 
tapti pagrindine prastos savijau-
tos, daugelio ligų ir glemban-
čio kūno priežastimi. Nuovargis, 
energijos stygius, mieguistumas, 
tinimai, paburkimai, ant šlaunų ir 
pilvo vis labiau ryškėjantis celiu-
litas, elastingumą prarandanti ir 
sausėjanti oda – visa tai signali-
zuoja, kad sutriko jūsų limfotaka. 
Taip nutinka tuomet, kai žmogus 
yra fiziškai neaktyvus, kiekvieną 
dieną dirba sėdimą darbą, o sa-
vaitgalius leidžia ne aktyviai ilsė-
damasis, bet įsitaisydamas prie-
šais televizoriaus ekraną su kalo-
ringais gardėsiais rankose.

Koks masažų kursas reko-
menduojamas? 

Siekiant rezultatų rekomen-
duojama rinktis 10–20 masažų 
kursą, atliekant 2–3 procedūras 
per savaitę. Norinčioms jaustis 
energingiau, pasirūpinti savo imu-
nine sistema, profilaktiškai suak-
tyvinti limfotaką ir kraujotaką, pa-
kaks ir 1–2 kartų per savaitę.

Kokių rezultatų pasiekia 
„Studio figura“ klientės?

Jau po kelių masažų klien-
tės džiaugiasi, kad pagerėja ben-
dra savijauta, atsiranda lengvu-
mo jausmas, pastebimai pagra-
žėja ir palygėja oda, pradeda ma-
žėti apimtys. Po 15 - 20 masažų 
apytiksliai liemens apimtis suma-
žėja 5 cm, šlaunų – po 3 cm, klu-
bų - 5 cm, viršutinės rankų dalies 
– apie 2 cm. 

O ką galėtumėte rekomen-
duoti moterims, kurios nori nu-
mesti 10 ar 20 kg?

Taip, turime nemažai ir tokių 
rezultatų. Moterims, kurios sie-
kia numesti daugiau svorio, reko-
menduojame 3 žingsnių progra-
mą. Šią programą sudaro sveika 
mityba, pagrįsta „Studio figura“ di-
etologės Beatos Feldman patari-
mais, maisto papildai Go Clean ir 
Go Slim, kurie pašalina iš orga-
nizmo toksinus ir medžiagų apy-
kaitos produktus ir individualios 
treniruotės Roll Shaper bei limfo-
drenažo aparatais. Ši programa 
atliekama su „Studio figura“ spe-
cialisto pagalba, kuris viso proce-
so metu atlieka reguliarius svėri-

mus bei kūno apimčių matavimus 
ir, esant reikalui, koreguoja pro-
gramą pagal kliento poreikius. To-
kiomis bendromis klientės ir „Stu-
dio figura“ specialisto pastango-
mis pasiekiami išties džiuginantys 
rezultatai.

Taip pat atliekame limfodre-
nažo procedūras, kurios taiko-
mos:

• Gydant celiulitą ir ypač esant 
"apelsino žievelės" odai. Tinka-
mas visų stadijų celiulitui gydyti;

• Liekninimas, svoriui mažinti;
• Relaksacija;
• Mažina raumenų ir sąnarių 

skausmus;
• Turi atpalaiduojantį poveikį 

tarp intensyvių treniruočių;
• Šalina sunkių kojų pojūtį. Pa-

brinkusios kojos;
• Šlakų šalinimas;
• Susikaupusių skysčių šalini-

mas;
• Puikiai šalina problemas, su-

sijusias su ilgalaikiai pablogėjusia 
veninės kraujotakos cirkuliacija.

• Venų nepakankamumui, va-
rikozėms gydyti;

• Limfos apykaitos nepakan-
kamumas, patinimai;

• Gerina galūnių kraujotaką;
• Aktyvina medžiagų apykaitą;
• Stiprina kraujagyslių siene-

les.

Už papildomą mokestį ga-
lite pasirinkti įvyniojimą. Siū-
lome įvairių rūšių specialius 
stangrinančio, liekninančiojo 
poveikio kremus (paslaugos 
kaina iki 15 Lt).

Derinant procedūras Roll Shaper ir limfodre-
nažo aparatais pasiekiami patys geriausi rezul-
tatai!
MAŽOS PASTANGOS – DIDELI REZULTATAI

Norinčias NEMOKAMAI išbandyti Roll 
shaper aparatą 

kviečiame balandžio 25 d. į ATVIRŲ DURŲ 
DIENĄ (J. Ralio g. 8). Registruokitės tel. 
8-699-86321

Masažams reikalinga speciali apranga – ap-
temptos plonos kelnės (timpos), marškinėliai ir 
kojinaitės. 

Nuomojame Roll shaper  
aparatus ir į namus!

Studijos adresas: Chemikų g. 39 (prie 
Rimkų ,,Maximos”); 

filialas – J. Ralio g. 8 (Simonos grožio  
artelėje) tel. 8-650-80016 (būtina išankstinė 
registracija)

Facebook‘e: Studiofigura Jonava

jos sveikuoliai.
7 - 8 klasių grupėje nugalė-

jo Jonavos ,,Neries“ pagrindi-
nės mokyklos, Klaipėdos Vy-
dūno gimnazijos, Širvintų ,,At-
žalyno“ progimnazijos ir Kėdai-

nių „Ryto“ pagrindinės mokyklos 
komandos. 

Zoninių konkurso „Sveikuo-
lių sveikuoliai“ nugalėtojų laukia 
paskutinis išbandymas - III kon-
kurso etapas, kuris įvyks balan-
džio 24 - 25 d. verslo, sveikatin-
gumo ir pramogų centre „Trasa-

lyje“, Trakuose.

Dalia Sabaliauskienė
Sveikatos mokymo ir 
ligų prevencijos centro 
Vaikų sveikatos skyriaus 
visuomenės sveikatos 
administratorė 

Atkelta iš 4 psl.

Tarptautinio vaikų, mokinių, pedagogų ir sveikatos priežiūros specialistų konkurso ,,Sveikuolių sveikuoliai“ II etapo Kauno zonos nugalė-
tojai - Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos 3 klasės mokiniai Erika Gerasimovaitė, Jogilė Sadzevičiūtė, Lukas Mačiulis, Gustas Jas-
kutis, Edvardas Gerdvilas su klasės auklėtoja Jolita Jakaitiene bei 8a klasės mokiniai Rugilė Stankevičiūtė, Evelina Gerasimovaitė, Ma-
tas Balčiūnas, Dominykas Eirošius, Augustė Statkevičiūtė (klasės vadovė Loreta Bizokienė).
Abi komandos laimėjo pirmąsias vietas savo amžiaus grupėse ir atstovaus mokyklai, rajonui ir Kauno zonai III respublikiniame etape Tra-
kuose. Kartu su klasių auklėtojomis komandas parengė „Neries“ pagrindinės mokyklos sveikatos priežiūros specialistė Ingrida Kazokie-
nė, socialinė pedagogė Aldona Skirmantienė, kūno kultūros mokytoja Živilė Laurinavičienė.

Kompiuterių prekyba ir remontas, spausdintuvų 
dažomųjų miltelių pildymas, įmonių aptarnavimas.

Dėmesio! Reception IT naujose patalpose –
VASARIO 16-osios g. 9

Tel. 8-655 59539, www.rks.lt
Dirbame greitai ir tiksliai!
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PArDuODA
1 kamb. butai
Žemaitės g. (5 a. blok. namas, III a., ben-
dr. pl. 36 m2, didelė virtuvė, WC ir vonia 
atskirai, šarvuotos durys, yra balkonas). 
Kaina 41000 Lt
Sodų g. (5 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 33,85 m2, virtuvės pl. 7 m2, kamb. pl. 
17,22 m2). Kaina 25000 Lt
Sodų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 33,85 m2, virtuvės pl. 7 m2, kamb. pl. 
17,22 m2). Kaina 22000 Lt
A.Kulviečio g. (5 a. blok. namas, III a., 
bendr. pl. 33,29 m2, didelė virtuvė, sure-
montuotas). Kaina 40000 Lt
A.Kulviečio g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 31,55 m2, didelė virtuvė, medi-
niai langai ir durys, WC ir vonia atskirai). 
Kaina 27000 Lt
Panerių g. (9 a. mūr. renovuotas namas, 
II a., bendr. pl. 26,28 m2, virtuvės pl. 5,78 
m2, kamb. pl. 15,62 m2, pusvonė, balko-
nas per kambarį ir virtuvę). Kaina 35000 
Lt
Panerių g. (renovuotas 9 a. mūrinis na-
mas, III a., bendr. pl. 20,3 m2, butas su-
remontuotas, su integruotais naujais bal-
dais ). Kaina 28000 Lt 
Ruklio g. (5 a. mūrinis namas, III a., bendr. 
pl. 35,74 m2, didelė virtuvė, sandėliukas, 
balkonas). Kaina 9000 Lt
Piliakalnio g. (5 a. blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 35,91 m2, virt. pl. 9 m2, kamb. pl. 
17,02 m2, WC ir vonia atskirai, balkonas, 
vidinis, suremontuotas stogas). Kaina 
12000 Lt
A.Kulviečio g. (5 aukštų blok. namas, IV 
a., bendr. pl. 32,67 m2, virtuvės pl. 9,37 
m2, kamb. pl. 13,96 m2, WC ir vonia atski-
rai, visi skaitikl.). Kaina: 37000 Lt 
Kosmonautų g. (5 aukštų blok. namas, I 
a., bendr. pl. 30,09 m², virtuvės 6,03 m², 
kamb. 17,07 m², vonia ir WC kartu, plas-
tik. langai, šarvo durys, balkonas per virtu-
vę ir kambarį). Kaina: 45000 Lt
2 kamb. butai
Birutės g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 43,98 m2, kamb. pl. 17,07 ir 13,78 m², 
virt. pl. 6,03 m2, holo pl. 4,29 m2, WC ir 
vonia kartu, plastikiniai langai, įstiklintas 
balkonas, šarvuotos durys, renovuotas 
namas). Kaina 65000 Lt
Sodų g. (5 a. blokinis namas, IV a., bendr. 
pl. 52 m2, virtuvės pl. 6,95 m2, kamb. pl. 
14,21 ir 17,17 m2, WC ir vonia atskirai, 

plastikiniai langai, šarvo durys, tvarkin-
gas, du balkonai). Kaina 51000 Lt
Kauno g. (4 a. renovuotas mūrinis namas, 
II a., bendr. pl. 62,17 m2, virtuvė sujungta 
su svetaine, didelė vonios patalpa, 2 bal-
konai, sandėliukas, moderniai įrengtas, 
autonominis šildymas, telefonspynė). Kai-
na 121000 Lt
Kauno g.(4 a. renovuotas mūrinis namas, 
IV a., bendr. pl. 62,17 m2, virtuvė sujungta 
su svetaine, didelė vonios patalpa, 2 bal-
konai, sandėliukas, moderniai įrengtas, 
autonominis šildymas, telefonspynė). Kai-
na 121000 Lt
Panerių g. (renovuotas 9 a. mūrinis na-
mas, V a., bendr. pl. 49,85 m2, virt. pl. 5,64 
m2, WC ir vonia kartu, plastikiniai langai, 
įstiklintas balkonas). Kaina 25000 Lt
Chemikų g. (5 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 50,6 m2, virt. pl. 9,5 m2, kamb. pl. 17 
ir 14 m2, plastik. langai, įstikl. balkonas). 
Kaina 47000 Lt
Karaliaus Mindaugo g. (5 a. renovuotas 
blok. namas, II a., bendr. pl. 43,9 m², virt. 
5,35 m², kamb. pl. 15,82 ir 13,73 m², kori-
dor.pl. 6,16 m², WC ir vonia kartu, balko-
nas, šarvo durys). Kaina 25000 Lt
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, V a., ben-
dr. pl. 33,34 m², kamb. pl. 17,02 ir 11,92 
m², WC ir pusvonė kartu, kambarių durys 
medinės. Kaina 25000 Lt. Arba keičia į 1 
kamb. butą I – III a.
Lietavos g. (5 aukštų mūr. namas, IV 
a., bendr. pl. 34,65 m2, virtuvės pl. 5 m2, 
kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m2, WC ir vonia 
kartu, visi skaitikl., plastik. langai, šarvo 
durys, vidinis, koridoriaus durys rakina-
mos (šarvo). Kaina: 20000 Lt
Vilniaus g. (5 aukštų blok. namas, V a., 
bendr. pl. 50,73 m2, virtuvės pl. 9,41 m2, 
kamb. pl. 17,40 ir 14,12 m², WC ir vonia 
atskirai, visi skaitikl., balkonas). Kaina 
49000 Lt
J.Ralio g. (5 aukštų blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 46 m2, virtuvės pl. 5,73 m2, 
kamb. pl. 19,18 ir 14 m2, WC ir vonia 
kartu, visi skaitikl., visi plastik. langai, 
balkonas, rakinama laiptinė, renovuotas). 
Kaina: 59000 Lt
3 kamb. butai
J. Ralio g. (3 a. renovuotas namas, III 
a. (šlaitinis stogas su palėpe), bendr. pl. 
50,90 m2, virtuvės pl. 5,40 m2, kamb. pl. 
17,71; 13,43 ir 6,96 m2, WC ir vonia kartu, 
įstiklintas balkonas, miesto centras). Kai-
na 70000 Lt.

Parko g. (5 a. renovuotas blok. namas, 
IV a., bendr. pl. 56,89 m2, virt. pl. 5,58 m2, 
kambarių pl. 17,30; 13,89 ir 10,70 m2, WC 
ir vonia atskirai, įstikl. balkonas, maži šil-
dymo mokesčiai). Kaina 65000 Lt
Chemikų g. (9 a. blok. namas, VII a., di-
delė virtuvė, du balkonai, suremontuotas). 
Kaina 70000 Lt
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 61 m2, WC ir vonia atskirai, tvar-
kingas). Kaina 59000 Lt
Chemikų g. (9 a. blok. namas, IV a., ben-
dr. pl 64,48 m2, virt. pl. 9,42 m2, kamb. 
pl. 17,25; 11,08 ir 13,99 m2, WC ir vonia 
sujungta, šarvo durys, medinės vidaus 
durys, tvarkingas). Kaina 55000 Lt
Piliakalnio g. (5 a. blok. namas, IV a., ben-
dr. pl. 64,78 m2, virt. pl. 9,51 m2, kambarių 
pl.:17,48; 14,12  ir 13,97m2, WC ir vonia 
atskirai, balkonas). Kaina 25000 Lt
Lietavos g. (5 aukštų blok. namas, II a., 
bendr. pl. 48,22 m2, virtuvės pl. 5,38 m2, 
kamb. pl. 17,07; 7,53 ir 9,36 m2, WC ir 
vonia kartu, pakeistas vamzdynas, balko-
nas). Kaina: 70000 Lt

4 kamb. butai
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, II a. , bendr. 
pl. 71, 27 m2, vonia ir WC atskirai, šarvo 
durys, dalis plastikinių langų, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas). Kaina 60000 Lt

NAMAI
Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. mūrinis 
namas su mansarda, bendr. pl. 130 m2, 
baigiamas renovuoti, yra vandentiekis, 
kanalizacija, lauko virtuvė, ūkinis pas-
tatas, pirtis, sodas, 17 a žemės). Kaina 
140000 Lt

sODAI
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a že-
mės, vandentiekis, įrankinė, vaismedžiai 
ir gėlynai). Kaina 35000 Lt
Sodą s/b „Stumbras“, Aviečių g. ( 1 a. 
mūrinis namas su mansarda, 3 kamba-
riai, virtuvė, WC, plastikiniai langai, ap-
sauginės žaliuzės, pakeistas stogas, 6 a 
sklypas, vaismedžiai, šiltnamis, šulinys, 
sutvarkyta aplinka) arba keičia į 1-o kam-
bario butą 1 aukšte. Kaina 45000 Lt
Sodą s/b „Stumbras“(8 a žemės sklypas, 
mūrinis namelis (3 kambariai, virtuvė, 
rūsys, baldai), ūkinis pastatas, voljeras 
paukščiams, daug vaismedžių, vynuogy-
nas). Kaina 52000 Lt
Sodą s/b „Stumbras“, Stoškų k., Astrų g. 
(mūrinis namas su mūriniais - ūkiniu pas-
tatu ir garažu. Yra lauko virtuvė, šiltnamis, 
šulinys, vaismedžių. Prie miško, graži vie-
ta). Kaina 60000 Lt
Sodą s/b „Ežerėlis“, Dumsių sen. Kaštonų 
g. (medinis vasarnamis, elektra, vaisme-
džiai, 5 a žemės).  Kaina 23000 Lt
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos r. 
(medinis namelis, atlikti geodeziniai mata-
vimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 25000 Lt
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k., Jonavos r. ( 
medinis namelis, bendr. pl. 21,59 m2, 
elektra, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 a že-
mės sklypas). Kaina 27000 Lt
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos r. 
(mūrinis namas su mansarda, bendr. pl. 
45 m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, vaiskrū-
miai, 12 arų žemės sklypas, prie Švento-
sios upės). Kaina 48000 Lt
Sodą s/b „Pušaitė“ (vaismedžiai, vaiskrū-

miai, įrankių būdelė , 6 arai žemės). Kaina 
25000 Lt
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., Dum-
sių sen. (mūrinis namas su mansarda, 
bendr. pl. 42,99 m², šildomas kietuoju kuru 
(krosnis), vietinė kanalizacija, rūsys, tinka 
gyventi žiemą, ūkinis pastatas, rūkykla, pir-
tis, šulinys, 5,49 arai žemės sklypas, kam-
pinis, šalia miško). Kaina 40000 Lt

sodybos
Sodybą Markutiškių k. Šilų sen. (medinis 
1 a. namas, bendr. pl. 51 m2, naujas sto-
gas, krosninis šildymas, šulinys, sodas, 
ūkiniai pastatai, garažas, 18 a. žemės, 10 
km nuo Jonavos). Kaina 85000 Lt
Sodybą Barbolaukio k. Jonavos r. (medi-
nis namas su priestatu, yra WC ir dušas, 
ūkiniai pastatai, sodas, 0,3437 ha namų 
valda) ir besiribojantį 0,1074 ha žemės 
ūkio paskirties sklypą. Bendra kaina 
110000 Lt
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. (gy-
venamasis namas 1 a., rąstinis, bendr. pl. 
73,74 m², šildomas kietuoju kuru (krosni-
mi), WC ir vonia, mediniai ūkiniai pasta-
tai 0,29 ha žemės sklypas, netoli Neries 
(~200 m), ~14 km nuo Jonavos). Kaina 
120000 Lt
Sodybą Levaniškių k., Anykščių r. (medi-
nis namas (dviejų galų, 88,24 m2, šildo-
mas krosnimis), ūkiniai pastatai, šulinys, 
46 arai namų valda, šalia Nevėžio upė, 
netoli miškas, šalia autobusų stotelė). 
Kaina: 40000 Lt arba keičia į sodą su va-
sarnamiu s/b „Draugystė“, „Neris“, „Stum-
bras“, siūlyti ir kitus variantus. 

sKLYPAI
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jona-
vos r. (0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, gera 
vieta). Kaina 35000 Lt
Sklypą Krosnos g., Aleksotas, Kauno 
miestas (10 arų namų valda, seni pasta-
tai, prieina visos komunikacijos). Kaina 
150000 Lt
Žemės sklypus Varpių k. Dumsių sen. (70 
a, 24 a, 40 a, 15 a žemės ūkio paskirties, 
graži vieta). Kaina nuo 500 iki 2000 Lt/a
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, pačioje 
Užusalių gyvenvietėje, graži vieta, netoli 
miškas). Kaina: 25000 Lt
15 a namų valdos sklypą Lankų g. Praulių 
k. Šilų sen. (atlikti geodeziniai matavimai, 
2 km nuo Jonavos). Kaina 28000 Lt
13 a namų valdos sklypą Lankų g. Praulių 
k. Šilų sen. (atlikti geodeziniai matavimai, 
2 km nuo Jonavos). Kaina 25000 Lt
0,41 ha namų valdos sklypą (4 km nuo 
Jonavos) Jaugeliškių k., Šilų sen., Jona-
vos r. Sklype yra šulinys, sodas, šiltnamis. 
Asfaltuotas privažiavimas, šalia sklypo 
praeina elektros linija, atlikti geodeziniai 
matavimai. Kaina 1500 Lt/a
0,70 ha sklypą Rimkų k., Jonavos r. (že-
mės ūkio paskirtis, geras privažiavimas). 
Kaina 6900 Lt.
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir 
miesto riba, šalia statomi gyvenamieji na-
mai, geras privažiavimas). Kaina 43000 Lt
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas). Kaina 11000 Lt
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 arų žemės ūkio 
žemės, ribojasi su Juodmena). Kaina 400 
Lt/a. 
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. 

(0,33 ha, namo pamatai). Kaina: 27000 Lt
Žemės sklypą Ragožių k. (30 arų, žemės 
ūkio paskirties žemė). Kaina: 15000 Lt
Žemės sklypą Varpių k., Dumsių sen. 
(0,89 ha, žemės ūkio paskirties). Kaina: 
42000 Lt
Žemės sklypą Šveicarijoje, Dumsių sen. 
(0,65 ha, žemės ūkio paskirties). Kaina: 
180000 Lt
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 ha, 
žemės ūkio paskirties). Kaina: 40000 Lt

garažai
Garažą bendrijoje „Ratas“ (yra signaliza-
cija). Kaina 15000 Lt

verslininkų dėmesiui!
komercinės 
PAsKIrTIes PAsTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jonavos 
r. (5 km nuo miesto, pokylių salė, virtuvė 
su visa įranga, įrengti miegamieji ir liukso 
apartamentai, pirtis, sauna, nuosava ka-
tilinė, sutvarkyta aplinka, patogus priva-
žiavimas, 33 a žemės). Tinka viešbučių, 
svečių namų verslui. Kaina 700 000 Lt
Parduotuvę su įranga ir baldais Upnin-
kuose, Jonavos r. (parduotuvė mūrinė, 
2007 m. statybos. Bendr. pl. 96 m2, dvi 
prekybos salės. Visos komunikacijos, 
vandentiekis ir kanalizacija prijungta prie 
centrinės gyvenvietės sistemos. Patalpos 
gražiai įrengtos. Sutvarkyta aplinka. Stra-
tegiškai gera vieta: pastatas yra prie pa-
grindinio kelio, vedančio į Vilnių. Šalia au-
tobusų stotelė, mokykla. Kaina 130000 Lt

dirbtuvės
Krovininių mašinų variklių remonto dirb-
tuvės su įranga (vartų aukštis – 6,34 m, 
bendr. patalpos pl. 73,8 m2, su duobe, virš 
dirbtuvių įrengti du kambariai, prieš patal-
pas - standartinis garažas su rūsiu, yra 7 
a žemės). Kaina 40 000 Lt

nekilnoJamasis turtas uab „Joneda”    J.ralio g. 5 (ii a.), Jonava         tel.: 54607; 8-612 11896; 8-655 54404    www.Joneda.lt

UAB “Joneda” 
nekilnojamojo  

turto vadybininke
.

Vanda Rameikienė
Tel.: 54607;
8-655 54404
8-612 11896

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.

5 Lt/mėn. 
draudimas 

Jei užliesite kaimynus,
atlyginsime nuostolius

Pasiūlymas galioja iki 2014 08 01, sudarant pradinę metinę civilinės atsakomybės 
draudimo sutartį, draudžiant iki 300 m2 namus arba butus. Metinę draudimo 
įmoką – 60 Lt – galima sumokėti per 1, 2 arba 3 kartus. Civilinės atsakomybės 
draudimo suma – 20 000 Lt. Pasiūlymas sudarytas pagal Būsto draudimo 
taisykles Nr. 67,  jas rasite www.ld.lt.

Sužinokite daugiau – 
apsidrauskite jau dabar! UAB „Joneda“, 

J. Ralio g. 5-19, Jonava
Tel. 54607, 8-612 11896

UAB Valditas - atestuota statybos įmonė, 
kuri teikia visas paslaugas, reikalingas jūsų 
aplinkos grožiui ir jaukumui, bei profesiona-
liai atlieka šiuos darbus:

• Trinkelių klojimas
• Tvorų tvėrimas
• Kraštovaizdžio projektai, apželdinimas, vejų 
įrengimas 
• Dekoratyvinių tvenkinių įrengimas
• Sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimas 
• Lietaus nuotekų sistemų įrengimas

Prekiaujame grindinio trinkelėmis, plastikiniais bortais.
Yra galimybė mūsų teikiamas paslaugas ir 

prekes įsigyti išsimokėtinai.
www.valditas.lt, tel:. +370 687 59030, +370 672 71920

PARDUODU
Medžio drožybos  
įrankius (kaltai).

Tel. (8-349) 59551

RESTAURUOJA VONIAS
Ilgametė patirtis (paslauga teikia-
ma nuo 1995 m.). Vonias dengia-
me specialios paskirties, ypatingo 
atsparumo ekologiška danga be 
tirpiklių. Aukšta kokybė. Pažangi 
liejimo technologija. Darbas atlie-
kamas be dulkių. Platus spalvų 
pasirinkimas. Ilgas tarnavimo lai-
kas. Suteikiama 5 m. garantija.
Tel.: 8-673 56679, 8-617 13178
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daugiabučių gyventojų dėmesiui!

www.jonavospaslaugos.lt 

UAB „Jonavos paslaugos“ kokybiškai atlieka:
santechnikos, elektros, remonto ir apdailos darbus pri-

vačiuose butuose, namuose, bendrovėse, įstaigose, organiza-
cijose. 

Kreiptis: 
• santechnikos darbai – vadybininkas Justinas Paplaus-

kas, tel. 8 698 37034
• elektros darbai – vadybininkas Artūras Gylys, tel. 8 699 

87307
• butų, namų bei kitų patalpų remonto ir apdailos darbai 

– Antanas Augūnas, tel. 8 698 37186.

UAB „Jonavos paslaugos“ skelbia konkursą dėl nuo-
mos teisės į 49,19 kv. m. bendro ploto pastatą, esantį 
Sodų g. 35, Jonavoje (unikalus Nr. 4693-0001-1011). Pa-
raiškos dalyvauti konkurse priimamos iki 2014-04-25 14 val. 
UAB „Jonavos paslaugos“ administracinėse patalpose adresu 
Klaipėdos g. 17, Jonava, 11 kabinete. Pastatas yra išnuomoja-
mas prekybinei veiklai. 

Su visomis konkurso sąlygomis susipažinti ir papildomą in-
formaciją apie nuomojamą turtą galima gauti UAB “Jonavos 
paslaugos” internetinėje svetainėje www.jonavospaslaugos.lt 
arba kreipiantis į UAB “Jonavos paslaugos” Teisės ir bendrųjų 
reikalų skyriaus vedėją, adresas Klaipėdos g. 17, Jonava, 11 
kabinetas, kontaktinis telefonas: +370 349 52939, el. paštas: 
jp.rutenis@dnp.lt. 

Dėmesio! Keičiasi miesto pirties darbo laikas
Nuo 2014-04-15 pirtis dirbs:
Pirmadienis Nedirba
Antradienis Nedirba
Trečiadienis Nedirba
Ketvirtadienis 11.00 val iki 22.00 val. (vyrų)
Penktadienis 11.00 val iki 22.00 val. (moterų)
Šeštadienis 11.00 val iki 22.00 val. (vyrų)
Sekmadienis Nedirba

Edmundas Gedvila
UAB “Jonavos paslaugos” 
direktoriaus pavaduotojas 
daugiabučių administravimui

Ir KAsAM

Malonu dirbti, kai atsiran-
da abipusis bendradarbiavimas 
tarp daugiabučių namų savinin-
kų ir administratoriaus. Džiugu, 
kad daugiabučių savininkai nori 
apšiltinti ne tiki savo namus, bet 
ir sutvarkyti daugiabutyje esan-
čias komunikacijas, kurios jau 
seniai susidėvėjo, aplinką apie 
namus - pasisodinti gėlių, me-
delių (suderinus su miesto se-
niūnija).

Kaip jau ne kartą informa-
vau ir prašiau, ir dabar prašau 
savininkų nemesti šiukšlių į klo-
zetus. Bet teisybės dėlei reikia 
pripažinti, kad administratorius 
taip pat ne viską padarė, kad 
nuo daugiabučio sąskaitos ne-
būtų siurbiami pinigai už kanali-
zacijos vamzdynų bei rūsių valy-
mą. Įsitikinęs, kad jau šiais me-
tais pagal parengtą daugiabučių 
namų techninės priežiūros pla-
ną mes pašalinsim visas prielai-
das bei pakeisim susidėvėjusius 
ir pažeistus vamzdynus naujais, 

ir iš mūsų, kaip administrato-
riaus pusės, avarinės situacijos 
bus likviduotos.

Praėjusiais metais bendros 
pastangos su uždarąja akcine 
bendrove „Jonavos vandenys“ 
žymiai sumažino daugiabučių 
savininkų iškvietimų skaičių, pa-
lyginti su 2012-aisiais. Šiais me-
tais taip pat planuojame kartu su 
šia įmone praplauti mums pri-
klausančias prižiūrėti kanaliza-
cijos dalis bei magistralinius tin-
klus. Pernykščiai rezultatai su-
darė galimybę daugiabučių sa-
vininkams kaupti eksploataci-
nėms išlaidoms skirtas lėšas.

Mūsų įmonės atsakingi as-
menys dirbtinai nesiruošia su-
mažinti eksploatacinėms išlai-
doms skirtų kaupiamųjų sumų, 
nes už tai griežtai baudžiama, 
kaip ir už broką darbe, netgi iki 
atleidimo iš darbo. Atskirų dau-
giabučių savininkai jau turi su-
kaupę solidžias sumas, pavyz-
džiui: A. Kulviečio g. 10 namas 
– 15 406,50 Lt, A. Kulviečio g. 
16 – 8 843,25 Lt, Chemikų g. 19 
– 12 462,66 Lt, Kosmonautų g. 
9 – 12 187,40 Lt, P. Vaičiūno g. 
22 – 10 655,55 Lt - ir daugelis 
kitų daugiabučių, kurių savinin-
kai suprato, kad gerai ir kokybiš-
kai atlikti komunikacijų atnaujini-
mo darbai duoda ilgalaikius re-
zultatus. Sukaupę lėšas savi-
ninkai gali kreiptis dėl apšvieti-
mo patobulinimo (su judesio da-
vikliais) ar kitais rūpimais klausi-
mais į mane arba į 4 kabinetą.

Deja, tenka apgailestauti, 

kad yra daugiabučių, kurie neiš-
lenda iš skolų liūno, kaip ir jų ats-
kiri gyventojai, kurie ne tik tam-
pomi po teismus su mūsų ben-
drovės juridinio skyriaus dar-
buotojais, bet buvo priežastis 
negauti kredito dėl daugiabučio 
renovacijos, be to, liaudiškai ta-
riant, pakišo kiaulę savo kaimy-
nams. Jie nesilaiko ir kitų dau-
gumos bendrakaimynystės nor-
mų – tai ir kanalizacijų užkim-
šimas, triukšmas butuose, gir-
tuokliavimas, laiptinių bei aplin-
kos teršimas ir t.t. Tai bus svars-
tis po padorių gyventojų kaklu iki 
tol, kol sukurtos valstybinės ins-
titucijos (kurių gausybė) nustos 
vienos į kitas pirštais rodyti, be 
reikalo taukšti, o pradės įstaty-
mus kurti bei juos vykdyti.

Nuo šių metų gegužės pra-
džios pradėsim vykdyti kasi-
mo darbus prie A.Kulviečio 
g. 6, A.Kulviečio g. 8, A.Kul-
viečio g. 23, P.Vaičiūno g. 6, 
P.Vaičiūno 2A, P.Vaičiūno g. 
2B, Chemikų g. 64, Chemikų 
g. 8, Chemikų g. 55, Vilties g. 
28, Kauno g. 100, Sodų g. 40, 
Sodų g. 50A.

Taip pat Žemaitės g. 12 
name būtina keisti kanaliza-
cijos vamzdyną 2 ir 3 laipti-
nėse iki šulinio, tuo užbaigsi-
me šių daugiabučių rūsiuose at-
liktus kanalizacijos atstatomuo-
sius darbus.

Vyksta ir elektros instaliaci-
jos atstatomieji darbai bei tobu-
linama pati laiptinių apšvietimo 
situacija.

Užs.Nr.24

Ir reNOVuOJAM

Šiuo klausimu, sunkiai nugalėdami biurokra-
tinius barjerus, taip pat judame į priekį, bet pir-
miausia noriu paaiškinti šio mechanizmo pra-
džią.

Rajono savivaldybė už biudžeto ar ES lėšas 
užsako daugiabučiui, kurio savininkai sutiko re-
novuoti savo namą, investicinį projektą ir pati-
krinusi jo kokybę, rengia pirmąjį savininkų su-
sitikimą kartu su investicinio projekto rengėjais 
bei pristato projektą. Po to perduoda investici-
nį projektą (popierinį variantą) bendrovei „Jona-
vos paslaugos“, tada mes, kaip projekto admi-
nistratoriai, atliekame visus kitus darbus, numa-

tytus įstatymų bei poįstatyminių aktų, iki pasku-
tiniojo savininkų susirinkimo, kai priimami atlikti 
darbai bei pasirašomas atliktų darbų aktas (pa-
aiškinu pagal gyventojų pageidavimą).

Iš Viešųjų investicijų plėtros agentūros 
gavome patvirtinimą, kad bus suteikti kredi-
tai šiems namams: Girelės g. 2A, Lietavos 
g.21, Kosmonautų 3B ir Kosmonautų g. 46. 
Namai perduoti į Centrinę pirkimų organizaciją. 
Laukiama statybos darbų rangovų pasiūlymų.

Daugiabučių namų darbų rangos su pro-
jektavimu pirkimo rezultatai (žr.lentelę). Tęsi-
nys. Pradžia „Joneda“ Nr.4 (185).

Adresas Max. užsakymo 
biudžetas

Data proc. Skirtumas Tiekėjo kaina Tiekėjas Terminas

Chemikų 
g.28
CPO34542

1,098,338.00 Lt 2014.
04.10

93,36% 72,953.75 Lt 1,025,384.25 Lt CCM Baltic, 
UAB

11 mėn.

94,82% 56,929.72 Lt 1,041,408.28 Lt Statybų vizi-
ja, UAB

97,58% 26,580.50 Lt 1,071,757.50 Lt Aukštaitijos 
ranga, UAB

99,16% 9,226.86 Lt 1,089,111.14 Lt Magirnis, 
UAB

Kauno g. 91
CPO34572

1,280,291.35 Lt 2014.
04.10

99,59% 5,287.68 Lt 1,275,003.67 Lt CCM Baltic, 
UAB

11 mėn.

27.01 Lt 1,280,264.34 Lt Orlista, UAB
Kosmonau-
tų g. 14
CPO34679

1,038,269.00 Lt 2014.
04.14

92,13% 81,783.36 Lt 956,485.64 Lt Aukštaiti-
jos ranga, 
UAB

11 mėn.

8,357.99 Lt 1,029,911.01 Lt Magirnis, 
UAB

A.Kulviečio 
g. 20
CPO34800

1,749,677.00 Lt 2014.
04.14

88,31% 204,625.25 Lt 1,545,051.75 Lt A.Žilinskio 
ir ko, UAB

12 mėn.

91,28% 152,565.90 Lt 1,597,111.10 Lt Magirnis, 
UAB

98,64% 23,820.12 Lt 1,725,856.88 Lt Panevė-
žio statybos 
trestas,AB

Žeimių ta-
kas 5
CPO35200

1,758,480.00 Lt 2014.
04.17

96,45% 62,479.81 Lt 1,696,000.19 Lt A.Žilinskio 
ir ko, UAB

13 mėn

14,163.84 Lt 1,744,316.16 Lt CCM Baltic, 
UAB

Klaipėdos 
g. 36A
CPO35271

794,154.00 Lt 2014.
04.18

90,66% 74,242.99 Lt 719,911.01 Lt Magirnis, 
UAB

11 mėn.

94,59% 42,986.00 Lt 751,168.00 Lt Aukštaitijos 
ranga, UAB

97,60% 19,086.72 Lt 775,067.28 Lt CCM Baltic, 
UAB

VISO 
(6 NAMAI)

7,719,209.35 Lt 501,372.84 Lt 7,217,836.51 Lt

VISO 
(16 namų)

21,583,637.34 Lt 1,652,946.62 
Lt

19,930,690.72 Lt

daugiabučių namų darbų rangos su proJektavimu pirkimo rezultatai

Kviečiame į susirinkimą žemiau lentelėje nurodytų namų savinin-
kus aptarti pataisytų investicinių projektų. Su savimi turėti asmens ta-
patybę nurodančius dokumentus, atvykti privalo buto savininkas ar no-
tariškai įgaliotas asmuo.

Neatvykus nustatytam procentui daugiabučio savininkų, namas 
nebus renovuojamas.

Primenu, kad pagal veikiančius įstatymus nedalyvavimas susirinki-
me arba nepritarimas renovacijai sudaro prielaidas gaunantiems kom-
pensacijas pirmus metus sumažinti kompensaciją 50 proc., o dar dve-
jus metus – jos visiškai negauti (po susirinkimo mes apie dalyvius pri-
valome pranešti rajono savivaldybės administracijos Socialinės para-
mos skyriui).

Negalintys dalyvauti susirinkimo dieną gali atvykti į bendrovės „Jo-
navos paslaugos“ 4 kabinetą susipažinti su investiciniu projektu bei 
užpildyti atitinkamus dokumentus – tačiau tik gavus pranešimą apie 
įvyksiantį susirinkimą.

Taip pat prašytume namų gyventojų bei Socialinės paramos sky-
rių mus informuoti apie gyventojus, turinčius negalią, bei dėl amžiaus 
negalinčius atvykti į susirinkimą. Tokiu atveju „Jonavos paslaugų“ va-
dybininkai aplankys namuose bei supažindins su investiciniu projektu.

EIL.
NR.

DAUGIABUČIO GY-
VENAMOJO NAMO 
ADRESAS

SUSIRINKIMO 
DATA IR LAIKAS

DALYVAUJANTYS PRO-
JEKTO ADMINISTRATO-
RIAUS ATSTOVAI

GEGUŽĖS MĖN.
1 CHEMIKŲ G. 25 5 d. 18.00 val. E.Gedvila, V.Stalioraitis, 

V.Bulatovas 
2 CHEMIKŲ G. 29 5 d. 19.00 val. E.Gedvila, V.Stalioraitis, 

V.Bulatovas
3 CHEMIKŲ G. 55 6 d. 18.00 val. E.Gedvila, V.Stalioraitis, 

D.Bulatovienė
4 SODŲ G. 1 6 d. 19.00 val. E.Gedvila, V.Stalioraitis, 

D.Bulatovienė

ruošiamų modernizuoti gyvenamųJų namų
susirinkimų data ir laikas

SUSIRINKIMŲ VIETA: Žeimių g. 13, Jonavos rajono savivaldybės 
salė( II aukštas)

lietuvos respublikospiniginės socialinės paramos 
nepasiturintiems gyventoJams įstatymas

ŠEŠTASIS SKIRSNIS
PINIGINĖS SOCIALINĖS PARAMOS TEIKIMAS
21 straipsnis. Piniginės socialinės paramos skyrimas
12. Jeigu bendrojo naudojimo objekto valdytojas arba savivaldybės 

programos įgyvendinimo administratorius savivaldybės administracijai 
pateikia dokumentus, patvirtinančius, kad daugiabučio namo buto savi-
ninkas, kuris turi teisę į būsto šildymo išlaidų kompensaciją arba ją gau-
na, nedalyvavo susirinkime svarstant ir priimant sprendimą dėl daugiabu-
čio namo atnaujinimo (modernizavimo) projekto įgyvendinimo ir atsisa-
kė dalyvauti įgyvendinant šį projektą, ateinantį šildymo sezoną jo bendrai 
gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam daugiabučio namo 
buto savininkui skiriama kompensuojama būsto šildymo išlaidų dalis ma-
žinama 50 procentų, nuo kito šildymo sezono būsto šildymo išlaidų kom-
pensacija neskiriama, iki bus įgyvendintas daugiabučio namo atnaujini-
mo (modernizavimo) projektas, bet ne ilgiau kaip 3 metų šildymo sezo-
nus, įskaitant atvejį, kai dėl šių asmenų veiksmų (neveikimo) daugiabu-
čio namo atnaujinimo (modernizavimo) projektas nebuvo pradėtas įgy-
vendinti.

Lietuvos Respublikos Seimas, Įstatymas
Nr. XII-329, 2013-05-16, Žin., 2013, Nr. 57-2861 (nuo 2013-06-01)
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SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Jonalaukio g. 16
Tel. 8-699 69731,  

(8-349) 50005

PerKA

siūlo paslaugas

Brangiai superka: 
karves, bulius, 
telyčias. 
Sveria el. svarsty-
klėmis. Moka 
priedus. Sumoka 
iš karto. 

mob. 8 617 46151

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

TeLeVIsATA J. Ralio g. 3, Jonava. Tel. (8-349) 61133
Mindaugo g. 11A, Kėdainiai. Tel. (8-347) 71057

Buitinių šaldytuvų,  
šaldiklių ir skalbyklių  

remontas
Tel. 8-601 92887

• Kava, arbata – aukščiausios rūšies.
• Saldumynai – AB „Rūta“.
• Prieskoniai –be maisto priedų.
• Tabakas – kaljanui, cigarilėms, pypkėms.
• Aksesuarai – kavai, arbatai, tabakui. 
NAUJIENA! Elektroninės cigaretės
Prezidento g. 7, Jonava, e-parduotuvė: www.kavaplius.lt

Gaminame 
PAMINKLUS, TVORELES.
Stalviršius, palanges iš 
įvairių spalvų granito.

Kiniškais paminklais  
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

Keturi Lietuvoje žinomi žmonės - teatro ir televizijos žvaigž-
dės Ramūnas Rudokas, Marius Jampolskis, Deivydas Zvonkus 
ir STANO - sukūrė naują humoristinį muzikinį spektaklį „VYRAI 
MELUOJA GERIAU”. Tai dainos ir juoko iki ašarų „fiesta”, kurioje 
sujungti gražiausi lietuviški kūriniai ir nesibaigiančios vyrų - mote-
rų santykių kolizijos be tabu, žinomų aktorių lūpomis. 

Gerą nuotaiką Jums garantuojame! 
Premjera - Jonavos kultūros centre balandžio 25 d. 18 val. 
Bilietų kaina 25 – 30 - 35 Lt

    

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

vasarinės padangos

SODO PRIEŽIŪROS DARBAI
• Vejos aeravimas, tręšimas, pjo-
vimas
• Medžių genėjimas, gyvatvorių 
formavimas
• Kiti apželdinimo darbai
Tel.: 8-641 33982, 8-682 62530

MALKOS
Tel. 8 635 54215

Perku tarybinius medalius 
ir ženkliukus, uniformas 

bei sidabro gaminius.

Tel. 8-652 05694

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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


