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Prekiaujame visų 
rūšių stogų dangomis 

bei priedais
• Lietaus nuvedimo sistemos
• Stogų ir sienų plėvelės
• Gaminame skardos lankstinius
Konsultuojame, matuojame 

stogus
Birutės g. 13A, Jonava

Tel. 8-603 33816
El. p. jonava@nordprofi l.lt
www.stogodanguprekyba.lt

„Jonavos garsas“ išeis 
2015 m. birželio 5 d. (Reklama 
priimama iki birželio 2 d. 17 val.).

Tel.: 60015, 8-685 25658, 
el. paštas info@joneda.lt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

TaupyTi padeda ir 
griežta koNtrolė
 
Nuo 2014 metų sociali-

nės pašalpos teikiamos Jo-
navos rajono savivaldybei 
vykdant savarankišką funk-
ciją, fi nansuojamą iš rajono 
biudžeto lėšų.

Buvo sugriežtinta sociali-
nių pašalpų skyrimo kontro-
lė, tikrinama bendrai gyve-
nančių asmenų arba vieno 
gyvenančio asmens gyveni-
mo sąlygos, turimas turtas, 
užimtumas ir surašomas bui-
ties ir gyvenimo patikrinimo 
aktas, kilus pagrįstų įtarimų, 
kad paramos gavėjas, kreip-
damasis dėl socialinės pa-
ramos, pateikė neteisingus 
duomenis apie save ir kitus 
bendrai gyvenančius asme-
nis; prašymai svarstomi so-
cialinės paramos teikimo ko-
misijose, veikiančiose kie-
kvienoje seniūnijoje. 

Nuo šių metų savivaldy-
bės savarankiška funkcija 
tapo ir kompensacijų už būs-
to šildymą, karštą bei šaltą 
vandenį skyrimas. Ypatingas 
dėmesys buvo ir bus kreipia-
mas į deklaravusius gyvena-
mąją vietą, bet ten negyve-
nančius žmones, taip pat, jei 
bute gyvena daugiau asme-
nų nei deklaruota ir prašan-
čių kompensacijų. 

Jonavos rajono savival-
dybėje per šių metų keturis 
mėnesius, palyginti su 2014-
ųjų sausio, vasario, kovo ir 
balandžio mėnesiais, išlai-
dos socialinėms pašalpoms 
sumažėjo 30,9 proc. Skai-
čiuojant eurais, bendra išlai-
dų socialinėms pašalpoms 
suma šiemet buvo mažes-
nė daugiau kaip 293 tūkstan-
čiais eurų. Per šių metų ketu-
ris mėnesius, aplankant so-
cialinės paramos gavėjus jų 
namuose, surašyti 389 bui-
ties tyrimo aktai. 

„Tikrai objektyviai ir giliai 
analizuodami reaguojame į 

A.ŠIMKAUS 
KLINIKA

GYDO skydliaukės maz-
gus (be operacijos), širdies 
ritmo sutrikimus, hipertoniją, 
reumatą, sąnarių ligas, nutu-
kimą.

ATLIEKA echoskopiją.
Tel.: 50570, 8-674 50862

PERVEŽU KROVINIUS 
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO 
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799

Knygą Jonavos visuomenei pristatė (iš kairės): Vilniaus dailės akademijos (VDA) Dailėtyros instituto mokslinis bendradarbis, informacinio biuletenio „Vilniaus dailės akade-
mija“ redaktorius, VDA leidyklos darbuotojas, buvęs „Jonavos balso“ korespondentas, dailėtyrininkas ir žurnalistas Vidmantas Jankauskas, Nacionalinio muziejaus Lietu-
vos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmų direktorius dr. Vydas Dolinskas, Kauno kolegijos Technologijų ir kraštotvarkos fakulteto geodezijos katedros kartografi jos lek-
torius, UAB „Aerogeodezijos institutas“ Kartografi jos skyriaus leidybos grupės vadovas, Lietuvos kartografų draugijos valdybos narys Valdas Urbonavičius, vienas iš kny-
gos sumanytojų ir iniciatorių, Jonavos r. savivaldybės tarybos narys Vytautas Venckūnas, Jonavos krašto muziejaus darbuotojas, kraštotyrininkas Artūras Narkevičius ir ra-
jono meras Mindaugas Sinkevičius.

prikeltas laikas. 
jonava žemėlapiuose ir fotografi jose

Aldona Skaisgirytė

Gegužės 15 d. Jonavos J. 
Miščiukaitės meno mokyklos 
salėje buvo pristatyta nese-
niai dienos šviesą išvydu-
si mūsų krašto istorijai labai 
svarbi ir reikšminga knyga 
„Prikeltas laikas /Jonava že-
mėlapiuose ir fotografi jose“. 
Šios knygos sudarytojai: Vi-
dmantas Jankauskas, Artū-
ras Narkevičius ir Vytautas 
Venckūnas. Knygos dailinin-
kas Martynas Gintalas. 

Kaip pratarmėje rašo V. Jan-
kauskas, knygoje „sugulusias 
šiandien žinomų vertingiausių 
jonavietiškos kartografi jos bei 
ikinografi jos paminklų repro-
dukcijas palydi pora bene išsa-
miausių Jonavos istorijai skir-
tų mokslinių tekstų.“ Tai iš Jo-
navos kilusio dr. Vydo Dolinsko 
mokslinis darbas – „Kosakovs-
kiai Lietuvos ir Jonavos istori-
joje XVI-XVIII a.“ ir prof. habil. 
dr. Algimanto Miškinio išsami 
mokslinė analizė – „Istorinė ir 

urbanistinė Jonavos raida“. Be 
to, šioje knygoje pirmąsyk lietu-
viškai skelbiamas ir visas 1750-
ųjų Jonavos miestelio įsteigimo 
privilegijos tekstas, kurį išvertė 
ir komentarus parengė V. Do-
linskas. 

„Džiugu, kad seniai puose-
lėta mintis išleisti tokią knygą 
- realizavosi ir materializavosi 
šiais metais, kai švęsime gra-
žų Jonavos jubiliejų. Čia įžan-
ga ir vienas iš simbolių, skirtų 
šiai datai. Noriu padėkoti kny-
gos sudarytojams, kurie ne vie-
ną dieną praleido archyvuose, 
skyrė vakarus ir laisvadienius 
tam, kad šiandien pristatoma 
knyga pasiektų mus. Užtikrintai 
galiu pasakyti, kad tai vertingas 
turiniu darbas. Tai yra archyvi-
nė, susisteminta, mokslinio po-
būdžio medžiaga, - džiaugė-
si darbu rajono meras Mindau-
gas Sinkevičius. - Tai vertybė. 
Bet vertybe laikyčiau reikalą ją 
perskaityti, kad vertybė būtų ne 
knygos turėjimas, jos įsigijimas 
ar pasidėjimas lentynoje, o no-
ras perskaityti ją, noras anali-

zuoti, būti tikru krašto mylėtoju, 
vertinančiu šių žmonių darbą“. 
Be to, meras sakė, kad ši kny-
ga - tik Jonavos istorijos įamži-
nimo pradžia, palinkėjo suda-
rytojams ir autoriams pradėtą 
darbą tęsti toliau.

Dr. V. Dolinskas džiaugėsi, 
kad „Jonavai labai didelė gar-
bė, kad knygos bendraautoriu-
mi sutiko būti ir specialiai Jo-
navai skyrė keletą publikaci-
jų akademikas, profesorius A. 
Miškinis, kuris yra mūsų Lietu-
vos architektūros ir urbanisti-
kos tyrinėjimo metras.“ 

Kartografi jos specialistas V. 
Urbanavičius patarė skaityti že-
mėlapius, nes juose slypi daug 
daugiau informacijos nei teks-
tuose. Be to, nepamiršti pažiū-
rėti į žemėlapio datą.

Na, o knygos pavadinimo 
autorius V. Venckūnas palinkė-
jo, kad tai, kas sudėta į šią kny-
gą, mums visiems leistų nepa-
siklysti Jonavos istorijoje.

Kraštotyrininkas A. Narkevi-

čius atkreipė dėmesį, kad kny-
gos viršelyje panaudotas Lie-
tuvos centriniame valstybės ar-
chyve rastas Jonavos miesto 
užstatymo perspektyvinis pla-
nas, spalvotais pieštukais pieš-
tas vokiečių apie 1942 m. Tai 
vizija, kaip vokiečių akimis Jo-
nava turėtų atrodyti. Išties įdo-
mus radinys. Kaip sakė kraš-
totyrininkas, ilgas ir kruopštus 
darbas archyvuose leido suras-
ti apie Jonavą tai, ko niekas iki 
šiol dar nebuvo suradęs ir iš-
traukęs į viešumą.

Už pagalbą rengiant šią 
knygą ir joje panaudotą ikono-
grafi nę medžiagą leidėjai dėko-
ja Nacionaliniam muziejui Lie-
tuvos Didžiosios Kunigaikštys-
tės valdovų rūmams, Algiui Da-
bužinskiui, Vaidui Baniui, Val-
dui Braslauskui, Mariui Serben-
tui, Valdui Urbonavičiui, Grigori-
jui Kanovičiui.

Knyga išleista Jonavos sa-
vivaldybės lėšomis. Ją galima 
nusipirkti Jonavos knygyne.

Nukelta į 2 psl.

tikėkimės, kad  
„lietavai“ ir sekmadieNį 

Padės „Namų sieNos“
Lietuvos futbolo federacijos 

(LFF) pirmosios lygos čempiona-
te toliau sėkmingai rungtyniau-
ja „Lietavos“ futbolo klubas (tre-
neris Marius Bezykornovas). Ge-
gužės 16 d. Jonavos ekipa na-
muose susitiko su pernai aukš-
čiausioje lygoje rungtyniavusia 
Gargždų „Bangos“ vienuolike.

Prieš rungtynes Jonavos 
kūno kultūros ir sporto centro 
direktoriaus pavaduotojas Lau-
rynas Gailius, VšĮ „Jonavos fut-

bolas“ administratorius Valdas 
Zinys padėkos raštą už futbo-
lo puoselėjimą Jonavoje ir ats-
tovavimą komandai įteikė buvu-
siam „Lietavos“ klubo kapitonui 
Dariui Regelskiui.

„Lietava“ pirmąjį kėlinį baigė 
rezultatu 3:0. Antrajame kėliny-
je nė vienai komandai nepavy-
ko pelnyti įvarčių – mačas bai-
gėsi triuškinančia „Lietavos“ ko-
mandos pergale 3:0.

Gegužės 24 d., sekma-
dienį, Jonavoje 13 val. su-
sitiks „Lietava“ su Alytaus 
„Auska“.
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Keliame problemą

Feliksa Žentelienė

Pradžių Pradžia

Kad čia kas atvažiuotų rude-
nį ir pavasarį, kai balose murk-
dosi ir lūžinėja mašinos, kad 
kas pamatytų apleistų valdų 
brūzgynus (seniai išmirę, vai-
kai į užsienius išsilakstę), kad 
pažiūrėtų, kaip šalia upės gy-
venantys žmonės negerbia 
jos, nemyli, šiukšlina... Čia so-
dai! Kaip kai kas sako, sovie-
tinių laikų „išmislas“, kai apie 

1960-uosius metus valdžia ne-
mokamai dalino po šešių arų 
sklypelius tiems, kurie mylėjo 
žemę ir norėjo kapstytis joje iš 
malonumo, turėti gamtos kam-
pelį ir prisidurti prie varganų at-
lyginimų. Visi sklypai buvo pa-
versti daržais ir sodais, kad 
daugiau naudos turėtų... Pagal 
paskyras iš valdžios ( ne kiek 
nori, o kiek galima gauti plytų, 
cemento, lentelių...) ne vienas 
pasistatė nameliuką su pašiū-
rėle, kad atsirastų galimybė už-
siauginti paršelį, laikyti vištelių, 
triušiukų...

Tie žmonės buvo atvykėliai 
iš kaimų sodybų, iš Sibiro gula-
gų, kurie Jonavoje nemokamai 
gaudavo butus, kurie darbino-
si „Azoto“ gamykloje, Chemi-
jos statybos treste, Baldų kom-
binate, mokyklose ir pan. Kurie 
savyje dar turėjo bendravimo ir 
draugystės vertybių, tai ir ben-

driją pavadino „Draugyste“.

Nei miestas, Nei kaimas

„Draugystė“ augo augo ir nu-
sitęsė per du kilometrus Kauno 
link – iki degalinės. Dabar joje 
730 valdų – daugiau negu visa-
me Jonavos mieste. Gyvenvie-
tė tapo ypatingu administraci-
niu vienetu. Kad būtų lengviau 
susigaudyti tuose plotuose, su-
siskirstė į keturis „mikrorajo-
nus“ – maždaug po 200 valdų 
kiekviename. Yra gatvės ir jų 
pavadinimai, reiškiantys gėlių, 
vaismedžių ir krūmų vardus. Ir 
namai naujoviškai sunumeruoti 
– taip, kaip ir mieste. Taigi:

„Šaltinėlis“ – nuo 1 iki 193-
ios valdos,

„Vienybė“ – nuo 194 iki 356,
„Panerių“ – nuo 357 iki 560,
„Naujakuriai“ – nuo 561 iki 

734.

Apie 200 valdų, kurių šei-
mininkai gyvena nuolat. Va-
sarą gyvenančių padvigubė-
ja. Atsirado daugiau miestie-
tiškų naujovių, ko neturi kiti ko-
lektyviniai sodai, kurių Jona-

vos rajone netoli 40. „Draugys-
tė“ šiuo metu turbūt vienas iš 
sparčiausiai augančių Jonavos 
mikrorajonų: nauji ir gražūs na-

„draugystės“ sodai miesto ribose – užmiršta zona?
Kolektyviniai sodai – nedidelių žemės plotų, priklausan-

čių fiziniams asmenims ir paprastai naudojamų žemės ūkiui, 
grupės.

Lietuvoje pirmieji kolektyviniai sodai atsirado sovie-
tmečiu. Panašios bendrijos egzistuoja ir kitose valstybėse, 
pvz., Jungtinėje Karalystėje, Danijoje, Japonijoje, Vokietijo-
je (Kleingarten populiarūs ne tik buvusioje Rytų, bet ir Vaka-
rų Vokietijoje).

Kolektyviniai sodai būna užmiestyje arba mieste, tačiau 
atokesnėse vietovėse, dažniausiai prie miškų, upių ar kitų 
vandens telkinių. Sodų sklypai naudojami daržams, sodams 
įrengti, rekreacijai. 

Pavyzdžiui, Vokietijoje suteikiamas žemės plotas - iki 4 
arų. Sodams taikoma griežtas vokiškas reglamentavimas - 
leidžiamas užstatymo plotas 24 kvadratiniai metrai, net nuro-
doma, kaip procentaliai turi būti sutvarkytas sodas (kiek že-
mės skirti daržui, kiek sodui, kokia rekreacinė zona ir pan.). 
Ilgalaikis gyvenimas čia neleidžiamas.

Nukelta į 3 psl.

Gegužės 18 d. Aplinkos 
ministerija išplatino praneši-
mą, kuriame informavo, jog 
Valstybinė teritorijų plana-
vimo ir statybos inspekcija 
(VTPSI) prie Aplinkos minis-
terijos atliko Jonavoje reno-
vuojamo daugiabučio, esan-
čio Girelės gatvėje 2A, pati-
krinimą. Rasta gausi puokš-
tė pažeidimų. Modernizavi-
mo darbus minėtame objek-
te atliekančios UAB „Vers-
lo bitė“ statybos vadovui su-
rašytas administracinio tei-
sės pažeidimo protokolas. 
Šiuo metu statytojo reikala-
vimu čia statybos darbai su-
stabdyti. „UAB „Verslo bitė“, 
renovuojanti daugiabutį Jo-
navoje Girelės gatvėje, tapo 
šaukštu deguto (renovacijos 
procese)“, - sakoma ministe-
rijos pranešime.

Į minėto namo moderniza-
vimo broką ministeriją atkrei-
pė dėmesį po rajono mero Min-
daugo Sinkevičiaus ir UAB „Jo-
navos paslaugos“ kreipimosi. 

Komentuodamas situaci-
ją, rajono meras buvo katego-
riškas: „Ne paslaptis, kad ran-
govai neretam renovuojamam 
name vykdydami renovacijos 
darbus padaro broko, tačiau, 
išsakius pastabas, jis sutvarko-
mas. Po pakartotinio gyvento-
jų apsilankymo pas mane, susi-
darė įspūdis, kad rangovas, re-
novuojantis Girelės 2A daugia-
butį, nė nemanė to daryt. Neke-
tinu rodyti jokio pakantumo pik-
tybiškam brokui. Sakau pikty-
biškam, nes bendrovę „Verslo 
bitė“ savivaldybės ir UAB "Jo-
navos paslaugos" specialistai 
dėl nekokybiškai atliekamų dar-
bų įspėjo kartą.

Šiuo objektu susidomėjau, 
kai į mane kreipėsi patys dau-
giabučio gyventojai. Papras-
tai visuomet, kai gyventojai at-
vyksta su vienokia ar kitokia 
problema, stengiuosi kuo pla-
čiau ją išsinagrinėti, ieškoti 
sprendimo būdų. Šis atvejis ne-
buvo išimtis. Gyventojai savo 
nuogąstavimus man išsakė dar 
vasario mėnesį. Skubiai buvo 
organizuotas patikrinimas, jį at-
liko savivaldybės administraci-

jos specialistai, įvardinta net 17 
įvairių pažeidimų. Pvz., netei-
singas apšiltinimo plokščių 
smeigiavimas, tarpai tarp ap-
šiltinimo plokščių – per dide-
li, fasadas šiltinamas iš ga-
baliukų, kurie nepritvirtina-
mi, kampai atšokę, be reikalo 
net 10 cm sumažinti laiptinių 
langai (ertmės), neteisingai 
apšiltintas stogas, neteisin-

gai sumontuoti cokolio profi-
liai ir t.t. Jau nekalbu apie to-
kius, atrodytų, elementarius, 
bet rangovui kažkodėl sun-
kiai įkandamus dalykus - dar-
buotojai dirba be darbo brė-
žinių, objekte nėra techninio 
projekto, netgi paties staty-
bų vadovo. Renovacijos admi-
nistratorius, UAB „Jonavos pa-
slaugos“, gavęs informaciją iš 
rajono administracijos, parei-
kalavo rangovo darbus objek-
te stabdyti iki kol bus pašalin-
ti nustatyti trūkumai. Balandžio 
7 dieną UAB „Verslo bitė“ infor-

mavo, jog defektai pašalinti, ir 
paprašė priimti atliktų darbų re-
zultatą. Deja, dar kartą patikri-
nus objektą, paaiškėjo, kad le-
dai vis dėlto nepajudėjo“. 

Pirmąjį patikrinimą objekte 
Valstybinė teritorijų planavimo 
ir statybos inspekcija atliko dar 
kovo 12 d., tą pačią dieną su-
rašytas ir Administracinės tei-
sės pažeidimo protokolas bei 

privalomasis nurodymas iki ba-
landžio 15 d. pašalinti nustaty-
tus pažeidimus. Deja, nurody-
mas neįvykdytas. Dar kartą pri-
valomasis nurodymas surašy-
tas balandžio 28 dieną, pažei-
dimai turi būti pašalinti iki gegu-
žės 21 dienos. 

Rajono vadovas M. Sinke-
vičius sako, kad aktyvių, sąmo-
ningų gyventojų iniciatyva, at-
sakingų asmenų bei institucijų 
principingumas suteikia vilties, 
kad Girelės g. 2A namo mo-
dernizavimas bus atliktas tinka-
mai. „Statybos valstybinės prie-

žiūros inspektoriai UAB „Vers-
lo bitė“ įteikė privalomąjį nuro-
dymą iki gegužės 21 d. pateik-
ti fasado šiltinamųjų sluoksnių 
tvirtinimo ir stogo hidroizolia-
cijos bei šiltinamųjų sluoksnių 
projektinius sprendinius. Ran-
govui teks atsakyti už nekoky-
biškai atliktus darbus, - sakė M. 
Sinkevičius. - Aplinkos minis-
terija pranešė, kad informacija 
apie pažeidimus jau perduota 
statybos specialistus atestuo-
jančiam Statybos produkcijos 
sertifikavimo centrui. Pastara-
sis įvertins specialistų bei ran-
govo veiklą ir spręs, ar jų kva-
lifikacija atitinka atestato reika-
lavimus. Jei paaiškės, kad at-
likti šiurkštūs pažeidimai, kva-
lifikacijos atestato galiojimas 
gali būti sustabdytas ar net pa-
naikintas. Man sunkiai suvokia-
ma, kodėl įmonė deramai ne-
reagavo ir pati save įspraudė į 
kampą. Vis dėlto, kaip ir minė-
jau,  tokiam atsainumui nenuo-
laidžiavau ir nenuolaidžiausiu. 
Rangovas privalo užtikrinti ko-
kybę nuo pat pirmų moderni-
zavimo žingsnių iki paskutinių 
darbų“.

Gertrūda Bučiūtė

Meras M. Sinkevičius nuolat domisi miesto daugiabučių renovacijos procesu

mindaugas sinkevičius:  
renovacija turi būti atliekama laiku ir kokybiškai

kiekvieną gyventojų pranešimą. 
Pasitaiko atvejų, kada pilietiš-
ki gyventojai praneša apie gir-
taujančius kaimynus, reikalau-
dami greitų veiksmų kontroliuo-
jant socialinės pašalpos mokė-
jimą ir tuo pačiu girtavimą, ta-
čiau paaiškėja, kad jie pašalpų 
negauna ir nėra mūsų skyriaus 
klientai“, - sakė Socialinės pa-
ramos skyriaus vedėja Ingrida 
Malciuvienė, žadėdama opera-
tyviai reaguoti į visą iš gyvento-
jų gaunamą informaciją.

Dar sykį primename, kad, 
pastebėję norinčius neteisė-
tai gauti socialinę paramą, in-
formuotumėte Socialinės pa-
ramos skyriaus specialistę Re-
natą Ivanauskienę (tel. (8 349) 
501 42, el. paštas: renata.iva-
nauskiene@jonava.lt) arba 
skambintumėte nemokama te-
lefono linija 8 800 10 105. Ano-
nimiškumą garantuojame.

Kristina Lukoševičiūtė
Savivaldybės ryšiams su 
visuomene specialistė

Atkelta iš 1 psl.

TaupyTi padeda ir 
griežta koNtrolė

iNformacija aPie Pažeidimus Perduota statybos 
sPecialistus atestuojaNčiam statybos 

Produkcijos sertifikavimo ceNtru, kuris įvertiNs 
sPecialistų bei raNgovo veiklą ir sPręs, ar jų 
kvalifikacija atitiNka atestato reikalavimus.

Renginiai, skirti „Ache-
mos“ jubiliejui

Gegužės 30 d.
13 val. – Iškilmingos mi-

šios Jonavos šv. apaštalo 
Jokūbo bažnyčioje.

14 val. – Šventinė eise-
na.

14.30 val. – Šventės ati-
darymas Santarvės aikštėje

15.30 val. – Iškilmingas 
skulptūros a. a. dr. Bronislo-
vui Lubiui atidengimas.

16 val. – Atnaujinto dvi-
račių tako atidarymas. Do-
vana miestui.
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„draugystės“ sodai miesto ribose – užmiršta zona?

Valdas Majauskas,
Jonavos r. savivaldybės 
administracijos direktoriaus 
pavaduotojas

Iki šiol realus Sodininkų 
bendrijų bendrojo naudojimo 
žemės sklypų, naudojamų ke-
liams (gatvėms) eksploatuo-
ti ar tiesti, ar žemės sklypų su 
juose esančiais keliais (gatvė-
mis) (toliau – SB keliai) perda-
vimas savivaldybėms nevyko, 
nes nebuvo išspręstas reikia-

mo finansavimo ir reikalavimų 
SB keliams, kaip nekilnojamo-
jo turto objektams, nustatymo 
klausimas.

Šių metų liepos 31 d. įsi-
galios nauja Sodininkų bendri-
jų įstatymo (toliau – Įstatymo) 
6 straipsnio 1 dalies redakci-
ja. Ji priimta 2014 m. gruodžio 
11 d. Įstatymo Nr. IX-1934 2, 6, 
11, 15, 16, 17, 18, 22, 24, 27 
ir 28 straipsnių pakeitimo įsta-
tymu Nr. XII-1425 (toliau – Pa-
keitimo įstatymas). Naujojoje 
Įstatymo 6 straipsnio 1 dalies 
redakcijoje numatyta, kad SB 
kelių kadastriniai matavimai ir 
įregistravimas Nekilnojamo-
jo turto registre finansuojamas 
iš sodininkų bendrijų lėšų, sa-
vivaldybių lėšų ir iš valstybės 
biudžeto tikslinių asignavimų, 

kurie planuojami ir paskirsto-
mi savivaldybėms pagal Vy-
riausybės patvirtintą SB kelių 
perdavimo programą. SB ke-
lių kadastrinių matavimų atliki-
mo tvarką nustato Vyriausybė 
ar jos įgaliota institucija. 

Pakeitimo įstatymo 12 
straipsnio 4 dalyje numatyta, 
kad Vyriausybė ar jos įgaliota 
institucija SB kelių perdavimo 
programą ir SB kelių, kaip ne-
kilnojamojo turto objektų, for-
mavimo ir kadastrinių matavi-
mų tvarką patvirtina ir nustato 
iki šių metų liepos 31 d. 

Šių metų kovo 13 d. Jona-
vos rajono savivaldybės ad-
ministracija Aplinkos ministeri-
jai pateikė SB kelių perdavimo 
programai reikalingus duome-
nis pagal Aplinkos ministerijos 

pateiktą formą. Buvo prašoma 
nurodyti šiuos turimus duome-
nis apie sodininkų bendrijas: 

- Registruotos SB pavadini-
mas – pateikti 35 SB duome-
nys;

- Bendrai naudoti skirtas 
plotas, ha – pateikti 28 SB 
duomenys;

- Bendrijos bendrojo nau-
dojimo žemės plotas, ha – pa-
teikti 10 SB duomenys;

- Bendrijoje nuolat gyve-
nančių asmenų skaičius – pa-
teikti 22 SB duomenys;

- Informacija apie bendrijos 
pageidavimą / nepageidavimą 
perduoti savivaldybei SB kelius 
– pateikti 35 SB duomenys;

- SB kelių plotas, ha – pa-
teikti 18 SB duomenys;

- Žemės juostų, naudojamų 

SB keliams, ruožų ilgis, km – 
pateikti 13 SB duomenys.

Kadangi buvo pateikiami 
tik turimi duomenys, o kai ku-
rių reikiamų duomenų, kol ne-
atlikti reikiami matavimai, ne-
turi nei bendrijų pirmininkai nei 
savivaldybė, nėra atliekamas 
pateikiamų duomenų sumavi-
mas, nes dėl nevisos duome-
nų apimties jis neatspindi rea-
lios situacijos. SB kelių perė-
mimui reikalingų lėšų skaičia-
vimų nebuvo prašoma, ir tokie 
skaičiavimai nebuvo atliekami.

Išsamesnius skaičius Jums 
galėsime pateikti kai bus pa-
tvirtinta SB kelių kadastrinių 
matavimų tvarka, paaiškės šių 
ir kitų susijusių paslaugų kai-
nos ir bus patvirtinta SB kelių 
perdavimo programa.

komeNtaras

mai dygsta kaip grybai po lie-
taus, kuriuose apsigyvena jau-
nos šeimos. Iš tėvų ir senelių 
gauna palikimus. Sklypų kai-
nos nėra didelės. Šeši arai kai-
nuoja apie 20-30 tūkst. litų (6-9 
tūkst. eurų), nes senjorai linkę 
greičiau parduoti ir atsikratyti 
nenaudojamu turtu.

Elektros tinklai perduoti 
LESTO. Stulpai buvo sustaty-
ti pagal gatves, kai kur netvar-
kingai išsikišę į kelius ar suke-
liantys kitokių trukdžių. Dabar 
pertvarkomi ir bus nugriauti: 
laidai pereis į požeminius tin-
klus. UAB „Verslo tiltas“ praei-
tą vasarą nutiesė požeminius 
interneto tinklus, kuriais džiau-
giasi nuolat gyvenantys. Kie-
kvieno penktadienio rytą atva-
žiuoja atliekų surinkėjas. Deja, 
jis pasirodo tik pagrindiniame 
kelyje, į kurį arčiau gyvenantys 
sutempia konteinerius. Atsira-
do pašto dėžutės...

Bet!.. Šią žiemą pusny-
nų nebuvo, tad daug bėdų iš-
vengta. Jeigu ir jos dar būtų 
buvusios, tai, kai užpusto, kai 
pažliunga orai, graudu žiūrėti, 
kaip kankinasi tos buitinio ap-
tarnavimo mašinos, kaip ner-
vinasi nuolatiniai gyventojai. 
Didžiausia problema – keliai. 
Šį pavasarį jau dukart greide-
riuoti. Ir kas iš to – vėl duo-
bės...

Nors tai valstybės kompe-
tencijoje, bet niekas neskai-
čiuoja, kiek čia gyvena vaikų: 
mokyklinių ir darželinukų, ne-
galvoja apie jų pavėžėjimus, 
net apie tai, kad dviejų kilome-
trų atstumu nėra autobusų sto-
telės – mat, miestui kelias ne-
priklauso. Žmonės neaprūpin-
ti geriamuoju vandeniu – pa-
tys darosi gręžinius arba išsi-
kasa šulinius. Nėra nuotekų 
sistemos. Į tokius vyriausybi-
nius planus bendrijos neįtrauk-
tos. Laistymui nutiesti vamzdy-
nai savo amžių atgyveno, nuo-
lat trūkinėja, vietomis užanka. 
Kas bus toliau? Laukia visiška 
griūtis.

Nėra apšvietimo. Kai su-
trumpėja dienos, kiemuose ir 
gatvėse – nors akį durk. Tada 
langų žiburėliai blyksi. Vyres-
niųjų klasių mokiniai per tokią 
tamsą išeina į mokyklą. Ma-
žuosius neapšviestomis gatvė-
mis tėvai vežioja. Aišku, kad 
netoli iki nelaimės. Jei kas ką 
pačiuptų... 

vyriausybiNiai 
Pamąstymai

2012 m. Socialdemokratų 
ir Darbo partijos prieš rinkimus 
žadėjo spręsti sodininkų pro-
blemas. Apie tai buvo skelbia-
ma programose. Bendrijų įsta-
tymo 6 str. 1 dalies pataisose 
numatė, kad nuo 2013 m. sau-
sio mėn. 1 d. savivaldybės turi 
perimti sodininkų bendrijų ke-
lius, o Vyriausybė turėjo pa-
rengti minėto įstatymo įgyven-
dinamuosius aktus, tačiau, pa-
gal sodų bendrijų asociacijos 
pirmininką E. Gaidamavičių, to 
nepadarė. 

2014 m. lapkričio 12 d. 
Aplinkos ministras V. Mazuro-
nis: „Sodininkų bendrijos – tai 
uždelsto veikimo bomba po 
mūsų užpakaliu“. Taip apibūdi-
no esamą situaciją ir išvažiavo į 
Briuselį, palikęs sodininkų ben-
drijų chaosą. Seimūnas A. Sa-
lamakinas: „Naikinkime ben-
drijas ir įteisinkime kaip gyve-
namuosius kvartalus!” Seimo 
narė A. Stančikienė: “Juos rei-
kia normaliai įforminti, tada sa-
vivaldybės bus įpareigotos nu-
tiesti kelius…”.

Praėjusių metų, 2014-ųjų, 
pabaigoje Sodininkų bendrijų 
įstatymų pataisose numatyta, 
kad nuo liepos pabaigos, ben-
drijų prašymu, kelius ir gatves 
perima ir tvarko savivaldybės, o 
iki to laiko Vyriausybė patvirtins 
tvarką, kaip bus daroma. Aplin-
kos ministerijos saugomų teri-
torijų ir kraštovaizdžio depar-
tamento vadovas V. Bezaras 
sakė, kad iki šių metų kovo 13 
d. visos savivaldybės turėjo pa-
rašyti savo skaičiavimus, kiek 

lėšų joms reikės bendrijų kelių 
perėmimui. Kovo 13-ąją savo 
skaičiavimus pateikė 23 iš 60 
savivaldybių. 

Ar pateikė Jonava? Surin-
kus skaičiavimus, reikalingos 
tam lėšos bus įtrauktos į 2016 
metų biudžetą.

Sodininkų asociacijos atsto-
vas A. Jakštas piktinosi, kad 
sodininkų keliai nėra bendri-
jų nuosavybė, tai, kad sodinin-
kų pajamų mokestis 15 proc. 
patenka į savivaldybių biudže-
tus, kaip savivaldybės gali nu-
sišalinti? Net iki 2012 m. savi-
valdybės pagal savo metodi-
nius skaičiavimus pateikdavo 
sodininkų bendrijoms mokes-
čių sumas. „Draugystės“ sodai 
paskutinį kartą sumokėjo 3300 
Lt – tai buvo mokestis nuo kie-
kvieno sodininko po 5 Lt. O ką 
gavo iš savivaldybės? Nuo tų 
metų Vyriausybė šį mokestį pa-
naikino.

Taigi – tikras vyriausybių už-
mirštas chaosas! 

svajoNėse –  
šviesi ateitis

Kaip bebūtų, „Draugys-
tė“ miesto ribose niekur ne-
dings – gyvuos, gražės ir taps 
tikra miesto dalimi. Vakarinę 
sodų pusę apglėbia Neris, ry-
tinėje statomas didžiulis pre-
kybos centras. Tolėliau, ša-
lia prieš tūkstantmečius buvu-
sių Neries krantų, nusities au-
tostrada. Plentas taps plačiąja 
sodų gatve. Mikrorajonas užsi-
statys gražiais namais, išsipar-
duos neužimti sklypai. Gatve-
lės, nors ir siauros, bet bus as-
faltuotos. Kaunas bus lengviau 

pasiekiamas, negu važiuo-
jant iš Juodmenos. Ryšium su 
naujojo prekybos centro staty-
ba, per Nerį nusities geriamojo 
vandens trasa, arčiau jos gyve-
nantiems atsiras galimybė pri-
sijungti...

Augs nauja karta. Kai bus 
pastatytas prekybos centras, 
tilto apkrova dar labiau padi-
dės. O mokyklos ir darželiai – 
kitoje Neries pusėje. Vaikams 
reikės sukti ratą aplink, per til-
tą... Juk senesniuose Jonavos 
miesto planuose buvo numa-
tytas pėsčiųjų tiltas nuo sena-
miesčio iki sodų? Ar miesto val-
džia jį pamiršo? Kodėl buvęs 
Jonavos r. savivaldybės tary-
bos narys A. Stirna savo palin-
kėjimuose merui ir Tarybai kal-
ba apie pėsčiųjų tiltą per Žeimių 
gatvę, kuris labai papuoš gatvę 
ir bus didelė investicija. Tai ar 
mums reikia papuošimo, ar 730 
valdų gyvenvietės susijungimo 
su miesto centru: padaryti pato-
gumą vaikams ir sodininkams.

Antra, kada bus tvarkoma 
Neries pakrantė? Juk jaučia-
mas žmonių nusivylimas slidi-
nėjimo trasa. Gal būtų buvę ge-
riau, jei ta investicija būtų nu-
kreipta į čia. Ar labiau reikia 
pėsčiųjų ir dviračių takų iki Lo-
kenėlių, Šveicarijos, ar šalia gy-
venvietės prie Neries?

vidiNės bėdos  
ir Problemos

Sodų bendrijos, kurių Lietu-
voje 1800, ypač tos, kurios atsi-
dūrė miestų ribose, su laikme-
čio pokyčiais prarado anais lai-
kais turėtą bendruomenišku-
mą. Į sodų bendrijos „Draugys-

tė“ visuotinį susirinkimą atė-
jo tik 52 savininkai, tai yra 7,5 
proc. Akivaizdus jaunosios kar-
tos sumaterialėjimas ir susve-
timėjimas: užsitveria kaip kalė-
jimus aklinomis tvoromis, pa-
leidžia šunis... ir: „Čia mano!” 
Kas už tvoros nerūpi – kaimy-
nų nepažįsta. O juk visi norėtų 
gyventi gražioje aplinkoje, tat ir 
rūpestis turėtų būti bendras. Vi-
suotinis susirinkimas patvirtino 
sprendimą, kad patvorius tvar-
ko savininkai, nes bendrija ga-
tvių šlavėjų nesamdo.

Gražu žiūrėti, kaip dabar 
tvarkosi seniūnijų gyvenvietės 
iš ES lėšų! Ir kaip galėjo vyriau-
sybės atsiriboti nuo sodų ben-
drijų ir palikti jas be teisės gauti 
šitą paramą?! Juk jos irgi turėtų 
galimybę gražinti gyvenvietes – 
tiesiog poilsiavietes prie upių, 
ežerų, miškų. Gal, kad: „Ką ten 
tie sodai – sovietinių laikų „iš-
mislas“! Bet juk išsaugotos ko-
lūkių gyvenvietės irgi buvo toks 
pat “išmislas”? Ir žmonės to-
kie patys, ir balsavimo teisės 
už tas vyriausybes tokios pat? 
Gal teisingi A. Salamakino žo-
džiai „...įforminkime kaip gyve-
namuosius kvartalus“.

Problema – neprižiūrimi 
sklypai. Numatytos 50 litų bau-
dos, dabar 15 eurų. Aišku, per 
mažos. Kasmet baudas susi-
moka 10-15 savininkų. Daugu-
ma tie, kurie atvažiavę iš užsie-
nio susitvarko mokesčius. Bet 
yra nereaguojančių į baudas. 
Juk yra verslininkų, kurie ker-
pa gyvatvores, šienauja, pjau-
na medžius.., geriau jiems su-
mokėk. Yra asocialių, kurie nie-
kur nedirba, pragyvenimas čia 
pigesnis, tat 300 litų (apie 90 
eurų) paramos užtenka ir bu-
teliukui, ir užkandai. Bet dides-
nė problema – benamiai. Žie-
mą čia jie įlenda į negyvena-
mus „butus“, namelius. Mokyto-
ja R. J. savo name užtikusi „nu-
omininką“, pakalbėjo, pagailė-
jo ir dar leido pagyventi. Kita, 
pavasarį nuėjusi į namą, rado 
už 800 litų išdegintos elektros. 
Kalti nerasti. Sumokėjo pati. 
Kiek dar išlaužyta langų, ap-
vogta?

Ir dar ... Labai skauda širdį, 
kai Panerio kelyje išmetamos 
šiukšlės. Daugiausia plastma-
sės, polietilenai. Neretai, kiek 
paėję - ir šiukšlių maišus nu-
sviedžia į krūmus. Tai tie – be 
sąžinės! Akcijoje „Darom“ da-
lyvavo 10 žmonių. Pririnko dvi 
priekabas. Sako, kad mažiau 
negu pernai.

Atkelta iš 2 psl.
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Sveikiname
Nuoširdžiai sveikiname „Jonavos garso“ visuomeninę 

sporto korespondentę Jurgitą Putelienę ir jos vyrą Kęstu-
tį sulaukus pirmagimio.

Te sūnelio krykštavimas dar labiau įprasmina Jūsų šeimyni-
nę laimę, džiaugsmą, santarvę ir abipusį supratimą.

Su mažylio atsiradimu Jūsų šeima atvertė naują, dar pras-
mingesnį gyvenimo puslapį. Nuo čia prasideda ne tik tikrieji 
džiaugsmai ir rūpesčiai, bet ir didelė atsakomybė.

Teišsipildo Jūsų kilnūs siekiai ir norai užauginti savo mažą-
jį ąžuoliuką tikru Lietuvos Ąžuolu.

Stiprybės, kantrybės, meilės.
„Jonavos garso“ leidėjai

Gegužės 12 d. Jonavos ra-
jono savivaldybės meras Min-
daugas Sinkevičius susitiko 
su Lietuvos futbolo federacijos 
(LFF) prezidentu Juliumi Kve-
daru, generaliniu direktoriu-
mi Edvinu Eimontu, VšĮ „Jona-
vos futbolas" atstovais Džeral-
du Rociu bei Valdu Ziniu, Kūno 
kultūros ir sporto centro vado-
vais. Pagrindinė diskusijų tema 
– futbolo bazės plėtra mūsų ra-
jono savivaldybėje. 

LFF vadovai negailėjo kom-
plimentų už rajono savivaldy-
bės dėmesį sportui ir akcen-
tavo, kad futbolo aikštės būtų 
atviros visiems – nuo pačių ma-
žiausių iki profesionalių sporti-
ninkų.

Apie bendrą projektą – 
įrengti naują dirbtinę futbolo 
dangą miesto centriniame sta-
dione – jau kalbėta ir anksčiau. 
Šį sykį konkrečiai tartasi dėl sa-
vivaldybės indėlio naujam dirb-

tinės dangos pagrindui įreng-
ti, darbų atlikimo, atsižvelgiant 
į sezoniškumą.

Svečiai iš LFF vylėsi, kad 
2016-aisiais per Jonines jau 
bus galima „kirpti kaspiną", ta-
čiau mero Mindaugo Sinkevi-
čiaus nuomone, tą būtų galima 
padaryti ir anksčiau.

Kristina LUKOŠEVIČIŪTĖ
Savivaldybės ryšiams su 
visuomene specialistė 

meras su svečiais aptarė futbolo 
bazės plėtrą rajone

Balandžio 18 d. pavaka-
re į Jeronimo Ralio gimnazi-
jos sporto salę rinkosi Jona-
vos krepšinio mėgėjų lygos 
komandos, kurios išsikovo-
jo teisę žaisti „Paguodos“ 
turnyro fi nale bei kovoje dėl 
trečiosios vietos.

Komandos buvo sužaidu-
sios pusfi nalio mačus, kuriuo-
se SK „Achespo“ penketukas 
nugalėjo „Kulvos“ komandą re-
zultatu 68:57 ir „Visi savi“, kiek 
netikėtai, nugalėjo „Tarp že-
mės ir dangaus“ (TŽID) penke-
tuką – 62:56.

Mažajame fi nale, dėl trečio-
sios vietos, į kovą stojo „TŽID“ 
ir „Kulva“. Antrame etape šios 
komandos jau buvo susitiku-
sios, pergalę tąsyk iškovo-
jo „Kulva“ 69: 68. Lauktos in-
trigos nebuvo, gana užtikrin-
tai bronzos medalius iškovo-
jo „TŽID“ 60:47 (19:12, 17:3, 
10:17, 14:15). 

„TŽID“ ekipai A. Lapkaus-
kas pelnė 18, D. Rudis – 11, 
A. Venckus – 6, V. Pangonis 
ir G. Chmieliauskas – po 5, N. 
Juškevičius, K. Šveikauskas, 
V. Krajauskas – po 4, V. Ra-
moška – 3 taškus. Komandai 
dar atstovavo A. Komičius, G. 
Čepkauskas bei S. Simovičius; 
„Kulvai“ – Eitvydas Jakučiūnas 
ir Ernestas Jakučiūnas pelnė 
po 13, N. Kasparavičius – 12, 
T. Gudonavičius – 4, M. Mačiu-
lis ir K. Gradzevičius – po 2, N. 
Paplauskas – 1 tašką.

Tuoj po šio mačo vyko „Pa-
guodos“ taurės fi nalas, ku-
riame laukta atkaklesnės ko-
vos tarp SK „Achespo“ ir „Visų 
savų“. Pirmieji du kėliniai vyko 
gana apylygiai. Žiūrovai net 
nesiryžo prognozuoti baigties.

Įpusėjus kėliniui, abi ko-
mandos apsikeitė taikliais me-
timais (11:11), ir tik pačioje pa-
baigoje du taiklūs G. Armonai-
čio metimai leido SK „Aches-
po“ komandai išsiveržti į prie-
kį. Ir antrame ketvirtyje vyko 
kova taškas į tašką. Ketvirtąją 

minutę E. Bukinui pavyko ko-
mandą „Visi savi“ išvesti į prie-
kį (24:25). 

Kaip pirmojo pabaigoje, taip 
ir antrajam ketvirčiui besibai-
giant, tritaškį „įsūdė“ Š. Pitke-
vičius, bet R. Petrauskas bau-
dos metimais sušvelnino ache-
miečių pranašumą (38:34).

Finalinės dvikovos likimas 
sprendėsi trečiajame kėlinyje. 
Čia puikiai sužaidė SK „Aches-
po“ krepšininkai. Tritaškį pa-
taikė A. Stankevičius, greitą 
ataką užbaigė G. Armonaitis 
– ir achemiečiai pagaliau įgi-
jo dviženklę persvarą (46:36). 
Nors trečiąją minutę J. Mači-
kūnas taikliu žaidimu dar su-
grąžino intrigą, bet A. Stanke-
vičius vėl švystelėjo tolimą me-
timą, po krepšiais šeimininka-
vo „centras“ R. Čerkesas, skir-
tumas labai greitai ėmė didėti. 
Paskutinėmis sekundėmis pa-
taikius G. Armonaičiui, koman-
das jau skyrė rekordinis 21 
taškas (67:46). 

Achemiečių varžovai pas-

kutiniajame kėlinyje dar dėjo 
visas pastangas ir mėgino 
spausti varžovus po visą aikš-
tę, bet pakeisti radikaliai mačo 
eigos jau nebepavyko. SK 
„Achespo“ šventė pergalę re-
zultatu 82: 65 (21:17, 17:17, 
29:12, 15:19). Achemiečiams 

pavyko iškovoti pirmąją vietą 
antri metai iš eilės. Tiesa, per-
nai komanda rungtyniavo kitu 
pavadinimu – „Kava plius“.

„Achespo“ komandai G. Ar-
monaitis ir A. Stankevičius (tri-
taškiai 4/6) pelnė po 19, R. Čer-
kesas – 18 (13 atk. kam.), E. 

Vaiciukevičius – (baudos 4/6), 
Š. Pitkevičius (2/2 tritaškiai) 
ir A. Vilutis – po 6, V. Stanke-
vičius (2 klaidos) – 5, E. Bap-
kauskas – 1 tašką. Dar koman-
doje žaidė A. Strazdas, V. Vai-
dogas, D. Šlepetis, D. Orecho-
vas, M. Šulga, G. Pilipavičius

Komandai „Visi savi“ J. Ma-
čikūnas pelnė 21, R. Petraus-
kas – 15, E. Bukinas – 12, R. 
Jeznys – 7, A. Pūkas – 6, G. 
Narauskas – 4 taškus. Dar ko-
mandai atstovavo R. Kova-
liauskas, M. Pipiras, L. Varka-
la, G. Petraška, A. Kurilkin, A. 
Šleževičius.

Po varžybų vyko apdovano-
jimo ceremonija, kurioje „Pa-
guodos“ turnyro taures ir me-
dalius įteikė Jonavos krepšinio 
mėgėjų lygos pirmininkas Lau-
rynas Gailius bei vyriausiasis 
teisėjas Mantas Butvilas, ku-
rie ir darbavosi abejose šiose 
rungtynėse. Prizais buvo apdo-
vanoti ir naudingiausi visų ke-
turių komandų žaidėjai: Ernes-
tas Jakučiūnas („Kulva“), Auri-
mas Lapkauskas („Tarp žemės 
ir dangaus“), Justinas Mačikū-
nas („Visi savi“), Andrius Stan-
kevičius (SK „Achespo“).

Jonavos krepšinio 
mėgėjų lygos informacija

sporto klubas „achespo“ apgynė čempionų vardus

Iš kairės. Pirmoje eilėje: Vygintas Vaidogas, komandos vadovas Alvydas Strazdas, Gintaras Armonaitis, Evaldas Vaiciukevičius, 
Vilius Stankevičius, Andrius Stankevičius. 
Antroje eilėje: komandos siela – Romualdas Bulevičius, Šarūnas Pitkevičius, Marius Šulga, Ramūnas Čerkesas, Darius Orecho-
vas, Egidijus Bapkauskas, Audrius Vilutis, komandos vyriausiasis treneris Bernardas Krasauskas, Dainius Šlepetis.

meNo, kultŪros, sPorto 
ir kitų reNgiNių 
joNavos joNiNių 

slėNyje grafikas 
gegužės - birželio mėNesį*

2015-05-30, šeštadienis: AB 
„Achema“ 50-mečio šventė.

2015-06-05, penktadienis: Jo-
navos visuomenės sveikatos biuro 
Sveikatos stiprinimo akcija.

2015-06-06, šeštadienis: Jo-
navos kultūros centro organizuoja-
mas dainuojamosios poezijos va-
karas „Aidai“

2015-06-12, penktadienis: Jo-
navos visuomenės sveikatos biuro 
renginys „Pagilink savo žinias svei-
katos srityje“.

2015-06-13, šeštadienis: Jo-
navos Janinos Miščiukaitės meno 
mokyklos tautinio muzikos ansam-

blio „Ratilėlis“ koncertas.
2015-06-13, šeštadienis: Jo-

navos kultūros centro organizuoja-
mas naktinis fi lmų festivalis „Sida-
brinės gervės“.

2015-06-20, šeštadienis: Jo-
navos kūno kultūros ir sporto cen-
tro bei sporto klubo „Aero Gym“ 
šventė.

2015-06-23, antradienis: Jona-
vos kultūros centro organizuoja-
mos Joninės Jonavoje.

2015-06-27, šeštadienis: Jona-
vos kūno kultūros ir sporto centro 
organizuojamos Jonavos miesto 
seniūnaitijų sporto žaidynės.

*Renginių datos gali keistis 
(arba neįvykti) dėl nepalankių oro 
sąlygų ar kitų objektyvių aplinkybių

Jonavos kūno kultūros 
ir sporto centro inf.

Jonavos rajono savivaldybėje Lietuvos futbolo federacijos vadovai: prezidentas Julius Kvedaras ir generalinis direktorius 
Edvinas Eimontas

Dėmesio!!!
Birželio 6 d. kviečiame dalyvauti Olimpinėje dienoje ir Jūsų pasirinktu būdu – bėgte, pėsčiomis, 

riedučiais, dviračiu – įveikti Olimpinę mylią (1,988 km).

PROGRAMA:
10 val. Jonavos r. savivaldybės posėdžių salėje:
• Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto centrą baigiančių sportininkų palydos. 
• Mokyklų, Jonavos rajono olimpinio festivalio L team komandų nugalėtojų ir prizininkų apdovanojimas.
• Mokytojų bei trenerių, pelniusių įskaitinius taškus Jonavos rajonui Lietuvos mokinių olimpiniame fes-

tivalyje, apdovanojimas.

11.45 val. Olimpinės mylios (1,988 km) bėgimas.
Startas ir fi nišas – prie Jonavos KKSC (Vasario 16-osios g. 1A).
Viktorina. Dalyvauti gali visi norintys.
Laikas neskaičiuojamas, kiekvienas fi nišavęs gaus atminimo medalį.

Kviečiame aktyviai dalyvauti!!!
P.s. Esant pasikeitimų, apie tai bus informuojama Jonavos KKSC internetiniame puslapyje www.jona-

vakksc.lt
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Sveikata ir grožis

Nuo šiol gydymo įstaigoms 
ir jose dirbantiems medikams 
bus paprasčiau kviesti 50–74 
metų pacientus nemokamai 
tirtis dėl storosios žarnos vė-
žio. Žmonės bus kviečiami at-
vykti telefono skambučiais, 
elektroniniais laiškais, paštu 
siunčiamais laiškais ir kitomis 
gydymo įstaigos pasirinktino-
mis jai patogiomis priemonė-
mis. 

Tokios naujovės, leidžiančios 
pacientus kviesti paprastomis ir 
prieinamomis priemonėmis ne-
mokamai išsitirti pagal šiuo metu 
mūsų šalyje vykdomą storosios 
žarnos vėžio ankstyvosios dia-
gnostikos fi nansavimo progra-
mą, numatytos neseniai pasira-
šytame sveikatos apsaugos mi-
nistrės Rimantės Šalaševičiūtės 
įsakyme. 

Iki tol dalyvauti šioje pre-
vencinėje programoje pacientai 
buvo kviečiami pacientui atvykus 
į sveikatos priežiūros įstaigą, prie 
kurios jis yra prisirašęs. 

Valstybinės ligonių kasos prie 

Sveikatos apsaugos ministerijos 
(VLK) Sveikatos priežiūros pas-
laugų departamento direktoriaus 
Viačeslavo Zakso teigimu, taip ti-
kimasi palengvinti gydymo įstai-
gų darbą ir dar labiau paskatin-
ti žmones prevenciškai tirtis dėl 
storosios žarnos vėžio. 

„Pernai liepą pradėjus įgy-
vendinti šią programą visoje 
Lietuvoje, stebimas aktyvesnis 
žmonių susidomėjimas šia pro-
grama. Tikimės, kad, suteikus 
galimybę gydymo įstaigoms pa-
prastomis ir prieinamomis prie-
monėmis kviesti pacientus pasi-
tikrinti, jie gavę kvietimą paštu, 
elektroniniu paštu, telefonu ar ki-
tomis priemonėmis ateis į polikli-
niką pasitikrinti dėl storosios žar-
nos vėžio“, – sako V. Zaksas. 

Pasak V. Zakso, visi reikalingi 
tyrimai pagal šią prevencinę pro-
gramą atliekami nemokamai – 
pacientams tai nieko nekainuoja, 
nes už viską sumoka ligonių ka-
sos Privalomojo sveikatos drau-
dimo fondo (PSDF) lėšomis. 

Storosios žarnos vėžio anks-
tyvosios diagnostikos fi nansavi-

mo programa skirta 50–74 metų 
amžiaus žmonėms. Pagal minė-
tą programą kartą per 2 metus 
pacientui atliekamas slapto krau-
javimo testas. Jei jo atsakymas 
neigiamas – pacientui tolesnis 
ištyrimas nereikalingas, jei – tei-
giamas, šeimos gydytojas išduo-
da siuntimą pas gydytoją specia-
listą, kuris konsultacijos metu at-
liks kolonoskopiją, o prireikus ir 
biopsiją.

Šiai programai įgyvendin-
ti skiriama vis daugiau lėšų. Štai 
2014 m. buvo skirta 2,4 mln. 
eurų, o šiemet – 2,7 mln. eurų. 

Pernai pagal Storosios žar-
nos vėžio ankstyvosios diagnos-
tikos fi nansavimo programą pa-
sitikrino 234 324 žmonės, t. y. 
apie 65 proc. daugiau nei 2013 
m. (tuomet pasitikrino 141 641 
žmogus).

Visi gyventojai rūpimus klau-
simus gali pateikti el. pašto adre-
su info@vlk.lt arba ligonių kasų 
informacijos telefono numeriu 8 
700 88888.
Informuoja Kauno 
teritorinė ligonių kasa

Pacientai kviečiami aktyviau tirtis dėl vėžio

Skaitytojai dalinasi įspūdžiais, 
svarsto, piktinasi, siūlo

•Gydytojo ortodonto konsultacija dėl kreivų dantų ir blogo 
sąkandžio gydymo.
•Dantų tiesinimas breketais (metaliniais, safyriniais ir kt.).
•Dantų tiesinimas plokštelėmis ir t.t.

R. ir K. Šeštokų Juodmenos šeimos klinika 
Tiesioji g. 9, Jonava. Tel. 8-665 12800.
www.ortoma.lt

Dantų tiesinimas Jonavoje!

Gydytoja odontologė Sonata Juškienė
• Dantų gydymas
• 10 metų estetinio plombavimo 
patirtis
• Burnos higiena
• Dantų balinimas
• Kompiuterinė diagnostika
• Gydome vaikų ir paauglių NUOLATINIUS dantis
Dirba: I-II – nuo 8 iki 17 val.
           III – nuo 12 iki 19 val.
           IV-V nuo 8 iki 17 val.

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

Pirksiu kalankę (augalą, liaudyje vadinamą 
„paleistuve“) gydymo tikslu.

Tel. 8- 6897 34595

Norėčiau pasidalinti įspū-
džiais iš šventės Jonavos kul-
tūros centre. Koncertas buvo 
skirtas mamoms. Bet pirmiau-
sia aš noriu skirti dėmesio vie-
nos atlikėjos pasirodymui. Vy-
resnio mokyklinio amžiaus mer-
gina dainavo dainas. Tačiau ko-
kia jos kultūra! Tai ne kultūra, o 
iškreiptas jos supratimas. Pir-
miausia mergužėlė buvo netin-
kamai apsirengusi: jos sijonė-
lis buvo per trumpas, kiek aukš-
čiau pusės šlaunų. Kol ji daina-
vo atsistojusi, tai nelabai krito į 
akis, tačiau, kai ji atsisėdo ant 
scenos pakylos sukryžiavusi 
kojas, šlaunys pasirodė visame 
"gražume". Tarsi iš erotinio va-
karėlio... Ir jos dainos buvo ne-
panašios į dainas. Nežinau, kas 
kaltas: ar technika, ar atlikėja, 
jos dainavimas kartais pereida-

vo į rėkimą ir spiegimą. Vakaras 
buvo skirtas mamoms, bet atli-
kėja kažkodėl dainavo angliš-
kai. Negi jos motina - anglė ar 
angliakalbė? Nemanau. Be to, 
kitos motinos daugiausia buvo 
lietuvės ir, aišku, nesuprato 
teksto. Nesupratau ir aš, nors 
turiu magistro diplomą ir per an-
glų kalbos valstybinį egzaminą 
universitete gavau aukščiausią 
pažymį. O kas dėl dainų, tai vis-
gi atsižvelkime į savo tautą, sa-
vas mamas, kurios yra lietuvės, 
ir norėtų, kad ir jų vaikai liktų lie-
tuviai ir kalbėtų lietuviškai, tuo 
labiau dainas sau iš savo vaikų 
bent Mamos dieną girdėtų lie-
tuviškas. Lietuva - mums bran-
giausia šalis, kitos tokios nie-
kur nerasi. Todėl likime patrio-
tai ir nesivaikykime užsienietiš-
kų (ypač angliškų) madų.

Laiptai iš Kalnų į Kosmonau-
tų gatvę. Jie baigia visiškai su-
griūti. Didžiausi betoninių laiptų 
ištrupėjimai kelia grėsmę: ne ten 
pastačius koją galisuklupti arba, 
neduok Dieve, parvirsti ant nu-
garos ir nusiristi žemyn. O juk 
tais laiptais kada belipčiau, su-
tinku daugybę žmonių. Jiems vi-
siems, ypač senyvo amžiaus, 
gresia nelaimė. Šiaip tai laiptais 
geriausia lipti žiemą, nes einant 
anapus Žeimių gatvės esančiu 
lygiu pėsčiųjų taku kyla dar di-
desnis pavojus parklupti, nes 
lipi nuožulnuma - ir koja, ypač 
jei slidu, pati gali paslysti.

Dar vienas akcentas - iš-

mindžiotos pievelės. Žmonės 
eina kur jiems patogiau. Vaka-
ruose paprastai daroma taip: 
pastačius kokį pastatą, aplink 
pasėjama veja, kai žmonės iš-
mina takus, tose vietose kloja-
mos plytelės. Pas mus atvirkš-
čiai - turi eiti, kur numatė pro-
jektuotojai. Žodžiu, turi vaikš-
čioti kampais. 

Prie parduotuvių miesto 
apačioje visąlaik vaikšto daug 
žmonių. Be to, ten atvažiuoja 
ir ratuoti pirkėjai. Kodėl ten ne-
pastačius ženklų "Gyvenamo-
ji zona"? Būtų žymiai saugiau.

Sofi ja Kvietkauskaitė

rekomenduotina 
atkreipti dėmesį

koncertas mamoms 
lietuvėms, o ne...

Pavasarį jau tapo tradicija su-
sirinkti Panoterių Petro Vaičiū-
no pagrindinėje mokykloje, kur 
kasmet vyksta rajoninio moks-
leivių kūrybos konkurso, skir-
to P. Vaičiūno atminimui, baigia-
moji šventė. Joje dalyvavo ne tik 
moksleiviai, juos rengę mokyto-
jai, bet ir daug svečių. Tai Jona-
vos r. savivaldybės administra-
cijos švietimo, kultūros ir sporto 
skyriaus atstovai, poetai, konkur-
so vertinimo komisijos nariai, Pa-
noterių kultūros centro ir bibliote-
kos, miestelio bendruomenės at-
stovai bei rėmėjai.

Šventė pradėta mokyklos 
himnu, kurį giedojo ne tik pa-
noteriškiai, bet ir svečiai. Visus 
susirinkusius pasveikino moky-
klos direktorė Liuda Urbonienė. 
Trumpai apžvelgtas mūsų kraš-
tiečio P. Vaičiūno, kurio 125-ąjį 
jubiliejų švęsime liepos 11-ąją, 
gyvenimas ir kūryba. Savo ei-
lėraščiais mielai pasidalino Jo-
navos krašto poetės Irena Na-
gulevičienė ir Albina Jefi men-
ko, o taip pat ir mažieji kūrė-
jai. Vertinimo komisijos pirmi-
ninkė, Jonavos Jeronimo Ralio 
lietuvių kalbos mokytoja meto-
dininkė Ona Bartušienė apžvel-
gė konkursą, prisiminė jo istori-
ją. Vaičiūniečių klubo preziden-
tė Gabrielė Varanavičiūtė pri-
statė vienuoliktą moksleivių kū-
rybos knygelę ,, Mažosios pė-
dos kely...“

Konkurso laureatais tapo 
Jonavos Senamiesčio gimna-
zijos 3a kl. moksleivė Justina 
Mieldažytė ( mokytoja metodi-
ninkė Vijoleta Isiūnienė) bei 2c 
kl. moksleivė Simona Gavely-
tė (mokytoja metodininkė Rasa 
Saračinskienė), Jonavos Rai-
mundo Samulevičiaus progim-
nazijos 8d kl. moksleivis Man-
girdas Šakėnas ir penktokė Ga-
bija Borisovaitė (mokytoja me-
todininkė Aldona Dėdelienė) bei 
6e kl. moksleivė Gabrielė Bar-

kauskaitė (mokytoja metodinin-
kė Elena Blažienė), Jonavos 
,,Neries“ pagrindinės mokyklos 
aštuntokė Bernadeta Gedvilai-
tė (mokytoja metodininkė Dai-
va Balandienė), Jonavos Ru-
klos Jono Stanislausko pagrin-
dinės mokyklos 5 kl. mokslei-
vė Ingrida Janušytė (mokytoja 
metodininkė Regina Šereikė), 
Upninkų pagrindinės mokyklos 
7 kl. moksleivė Indrė Aleksan-
dravičiūtė (mokytoja metodinin-
kė Danguolė Vasiliauskienė), 
Bukonių pagrindinės mokyklos 
aštuntokė Orinta Lekečinskai-
tė (vyresnioji mokytoja Aistė 
Pilipavičiūtė) bei penktokė M. 
Stankevičiūtė (mokytoja Dovilė 
Bisigirskienė) ir Panoterių Pe-
tro Vaičiūno pagrindinės moky-
klos penktokė Karolina Metri-
čenkaitė su devintoke G. Vara-
navičiūte (mokytoja metodinin-
kė Audronė Žagunienė). 

Laureatus, dalyvius bei juos 
rengusius mokytojus apdova-
nojo Jonavos r. savivaldybės 
administracijos švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vyriau-
sioji specialistė Danguolė Dei-
kienė ir mokyklos direktorė L. 
Urbonienė. Nominacija ,,Metų 
plunksna 2015“ įteikta Mangir-

dui Šakėnui, Jonavos Raimun-
do Samulevičiaus progimnazi-
jos 8d kl. moksleiviui, už pasa-
ką – apysaką ,,Mėlynasis krista-
las“. Taip pat apdovanota Buko-
nių pagrindinės mokyklos penk-
tokė M. Stankevičiūtė, origina-
liausiai pateikusi savo kūrybą. 

Paskutinis šventės akcen-
tas - Jonavos Jeronimo Ra-
lio gimnazijos moksleivių. kon-
certas, kurį parengti padėjo lie-
tuvių kalbos mokytojos meto-
dininkės O. Bartušienė ir Nijo-
lė Rimkuvienė, vyresnioji muzi-
kos mokytoja Neringa Kukari-
nienė bei šokių mokytoja Ger-
da Mykolaitienė. Gimnazistai 
parodė literatūrinę kompoziciją 
,,Vai daug noriu ir labai maža: 
kurti save“, sudainavo ne vieną 
dainą. Taip pat visus sužavėjo 
įspūdingas merginų šokis ir jau-
nojo trimitininko Vytauto Juknio 
muzikavimas. 

Po šventės dalyviai nesku-
bėjo išsiskirstyti, gardžiavosi 
rėmėjų surengtomis vaišėmis, 
dalinosi įspūdžiais.

Audronė Žagunienė
Panoterių Petro Vaičiūno 
pagrindinės mokyklos 
mokytoja

jonavos rajono moksleivių kūrybos šventė, 
arba mažosios pėdos kely

Baigėsi Jonavos miesto 265-ajam gimta-
dieniui skirto logotipo sukūrimo konkursas. 
Jame dalyvavo dešimt žmonių, iš viso patei-
kę 21 logotipą.

Jonavos rajono savivaldybės mero pava-
duotojas Eugenijus Sabutis pasveikino pirmų-
jų trijų vietų laimėtojus: Tomą Griciūną (I v., su-
venyras ir 150 Eur čekis), Stanislav Badyul (II 

v., suvenyras), Aną Aleksandravičienę (III v., 
suvenyras).

Savivaldybės inf.

sukurtas joNavos jubiliejui logotiPas



6

1 kamb.
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, I a., 
bendr. pl. 32,67 m2, kamb. pl. 14 m2, 
virtuvės pl. 9,29 m2, vonia ir WC ats-
kirai). Kaina: 6600 Eur, 22798 Lt. Tel. 
8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 30,09 m2, virtuvės pl. 6,03 
m2, kamb. pl. 17,07 m2, naujai įsti-
klintas aliuminio profilio balkonas per 
virtuvę ir kambarį, WC ir vonia kartu, 
pakeistas vamzdynas, plastikiniai lan-
gai, dvigubos medinės durys). Kaina 
7800 Eur, 26932 Lt. Tel. 8-655 54404
Panerių g. (9 a. renovuotas namas, II 
a., bendr. pl. 26,28 m², kamb. pl. 15,62 
m², didelis įstiklintas balkonas per 
kambarį ir virtuvę, WC ir vonia kartu). 
Kaina 5500 Eur, 18990 Lt. Tel. 8-655 
54404
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, I a., bendr. pl. 
28,65 m², kamb. pl. 16,16 m² , virtuvės 
pl. 6,83 m², pakeistas vamzdynas, WC ir 
vonia naujai išklota plytelėmis, plastikiniai 
langai, šarvo durys, medinės vidaus du-
rys). Kaina 9847 Eur, 34000 Lt. Tel. 8-655 
54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 36,13 m², kamb. pl. 17,25 m², vir-
tuvės pl. 9,27 m², didelis koridorius (6,39 
m²), WC ir vonia atskirai, yra balkonas. 
Butas šiuolaikiškai suremontuotas. Par-
duodamas su kambario baldais ir virtuvės 
įranga). Kaina 13033 Eur, 45000 Lt. Tel. 
8-612 11896
Ruklio g. Ruklos mstl. Jonavos r. (5 a. 
mūr. namas, II a., bendr. pl. 36,04 m², 
virtuvės pl. 8,04 m², kamb. pl. 15,81 m², 
WC ir vonia, tvarkingas). Kaina 3765 Eur, 
13000 Lt. Tel. 8-655 54404
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 32,67 m², kamb. pl. 13,96 m², 
virtuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). 
Kaina 10716 Eur, 37000 Lt. Tel.: 8-612 
11896. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, renovuo-
jamas, V a., bendr. pl. 31,55 m², virtuvės 
pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai, mediniai 
langai ir durys). Kaina: 7240 Eur, 25000 
Lt. Tel. 8-655 54404. 
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, I a., 
bendr. pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6,03 m², 
kamb. pl. 17,07 m², WC ir vonia kartu, 
plastik. langai, šarvo durys, balkonas 
per virtuvę ir kambarį). Kaina 12164 Eur, 
42000 Lt. Tel. 8-655 54404.
1,5 kamb. 
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, VII a., 
veikia liftas, bendr. pl. 36,93 m², virtuvės 
pl. 6,12 m², kamb. pl. 13,02 ir 7 m², WC 
ir vonia kartu). Kaina 8978 Eur, 31000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
2 kamb.
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blok. 
namas, V a., bendr. pl. 47,2 m2, vidi-
nis, įstiklintas balkonas, šarvo durys, 
langai į priešingas puses, vonia ir WC 
atskirai, tvarkingas). Kaina 4500 Eur, 
15537,60 Lt. Tel. 8655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 49,89 m2, virtuvė pl. 9,33 m2, 
(sujungta su koridoriumi), įstiklintas 
balkonas, WC sujungta su vonia (iš-
klijuota plytelėmis), medinės vidaus 
durys, langai su stiklo paketais, į prie-
šingas puses, grindys - parketlentės, 
sienų apdaila – dažymas, lauko šar-
vuotosios durys. Baldai, rūsys. Ma-
toma miesto panorama). Kaina 18300 
Eur, 63186 Lt. Tel.: 8655 54404
Dvaro g., Markutiškių k. Šilų sen. (2 a. 
mūr. namas, I a., bendr. pl. 42,53 m², 
šildomas krosnimis, virtuvė sujungta 

su koridoriumi (pl. 6,11 m²), pakeistos 
išorės ir vidaus durys, laminuotos 
grindys ir virtuvės sienos, vanden-
tiekio ir kanalizacijos įvadai, rūsys. 
Yra garažas su rūsiu, malkinė, žemės 
sklypas prie namo. Graži vietovė. Ša-
lia stotelė, miškas, upelis, karjeras, 
tvenkinys su pliažavietėmis. Asfaltas 
iki namo, 9 km nuo Jonavos). Kaina 
5500 Eur, 19000 Lt. Tel. 8655 54404
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 49,83 m², vidinis, balkonas, šarvo 
durys, langai į priešingas puses, vo-
nia ir WC atskirai, pakeistas kambario 
langas, laminuotos grindys). Kaina 
16500 Eur, 56971 Lt. Tel. 8655 54404
Žeimių takas (5 a. blok. namas, IV a., 
apšiltintos sienos, bendr. pl. 50,31 m², 
virtuvės pl. 9,32 m², sujungta su koridoriu-
mi, įstiklintas balkonas, šarvuotos durys, 
medinės vidaus durys, langai su stiklo 
paketais, į priešingas puses, pakeista 
elektros instaliacija, laminuotos grindys, 
dažytos kambarių sienos). Kaina 19000 
Eur, 65603 Lt. Tel. 8 655 54404
 Rupeikio g.(5 a. blok. namas, II a., bendr.
pl. 49,98 m², virtuvės pl. 8,29 m², kamb. 
pl. 17,16 ir 13,92 m², WC ir vonia atskirai, 
suremontuotas). Kaina 8689 Eur, 30000 
Lt. Tel. 8-612 11896
Žalioji g. (5 a. blok. namas, I a., bendr.pl. 
43,98 m², virtuvės pl. 6,03 m², kamb. pl. 
17,07 ir 13,78 m², du įstiklinti balkonai, 
WC ir dušas kartu, pakeisti langai, san-
technika, yra virtuvės baldai. Kaina 14191 
Eur, 49000 Lt. Tel. 8-612 11896
Žemaitės g. (5 a. mūr. naujos statybos 
namas, I a., vidinis, bendr.pl. 55,22 m², 
dalinė apdaila, įstiklintas balkonas, bute 
šilumos sunaudojimo apskaita, triukšmo 
bei šilumos izoliacija, yra požeminės auto-
mobilių stovėjimo aikštelės, iš kurių įreng-
tas pakilimas liftu, automatiškai valdomi 
kiemo ir automobilių aikštelės įvažiavimų 
užtvarai). Kaina 22011 Eur ,76000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., 
vidinis, bendr. pl. 50,57 m², langai į 
priešingas puses, įstiklintas balko-
nas, šarvuotos durys, medinės vidaus 
durys, plastikiniai langai, pakeistas 
vamzdynas, virtuvė ir vonios kamba-
rys išklijuoti plytelėmis, dušo kabina, 
suremontuotas). Kaina 17088 Eur, 
59000 Lt. Tel. 8655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., vi-
dinis, bendr. pl. 50,67 m², virtuvės pl. 
9,44m², įstiklintas balkonas, pakeistas 
virtuvės langas, dvigubos medinės 
durys, butas šiltas, žemi šildymo mo-
kesčiai, šalia prekybos centrai). Kaina 
15928 Eur, 55000 Lt. Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 34,65 m², kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m², 
virt. pl. 5 m², WC ir vonia kartu, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, vidinis, korido-
riaus šarvuotos durys rakinamos. Kaina 
6000 Eur, 20717 Eur. Tel. 8-655 54404
3 kamb.
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis 
namas, V a., vidinis, du balkonai, ben-
dr. pl. 60,93 m2, kambarių pl. 13,98; 
17,02; 13,91 m2, virtuvės pl. 6,92 m2 
(plytelės), WC ir vonia atskirai (iškli-
juota plytelėmis), rūsys, žemi šildymo 
mokesčiai, parduodama su baldais, 
tvarkingas namas, ramūs kaimynai). 
Kaina 5000 Eur, 17264 Lt. Tel. 8 655 
54404
Žeimių takas (9 a. blok. namas, IX a, ben-
dr.pl. 64 m², didelė virtuvė (9,41), WC ir 
vonia kartu (3,20), kambarių pl. 17, 10; 
13,98 ir 11 m²; visi plastikiniai langai, du 
balkonai. Atliktas kapitalinis remontas 
(pakeista santechnika, elektros instaliaci-

ja, baltai dažytos sienos, naujos grindys, 
vonioje ir virtuvėje - plytelės). Tvarkingoje 
(su kodine spyna) laiptinėje bendro nau-
dojimo didelis balkonas skalbinių džiovini-
mui; ramūs kaimynai). Kaina 22000 Eur, 
75962 Lt. Tel.: 8-612 11896
A.Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,82 m². Bute atliktas euro 
remontas, plastikiniai langai, šarvo durys, 
nauja santechnika ir elektros instaliacija, 
šildomos grindys, signalizacija. Parduo-
dama su baldais ir buitine technika). 
Kaina 33596 Eur, 116000 Lt. Tel. 8-612 
11896
Chemikų g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 64,77 m², virtuvės pl. 9,41 m², kamb. 
pl. 14,15; 17,25 ir 14,09 m², naujai sure-
montuotas stogas, WC ir vonia atskirai, 
šarvo durys, tvarkingas). Kaina 17088 
Eur, 59000 Lt. Tel. 8-612 11896 
Chemikų g. (5 a. blokinis namas, IV a., 
bendr. pl. 64.41 m² ,virtuvės pl. 9,33 m², 
pakeisti langai, balkonas, ąžuolinės vi-
daus durys, vonia ir WC atskirai. Kaina 
20563 Eur, 71000 Lt. Tel. 8-655 54404
Parko g. (5 a. blok. namas, 4 a., virtuvės 
pl. 5,58 m², kamb. pl. 10,70; 17,30; 13,89 
m², įstiklintas balkonas, renovuotas na-
mas, maži šildymo mokesčiai). Kaina 
18825 Eur, 65000 Lt. Tel. 8-655 54404
Chemikų g. (9 a. blokinis namas, VII a., 
bendr. pl. 64,53 m², virtuvės pl. 9 m², 2 
balkonai, WC ir vonia atskirai (naujai 
išklijuoti plytelėmis), pakeisti langai ir 
durys, laminuotos grindys, suremon-
tuotas, parduodama su dalimi baldų). 
Kaina 17000 Eur, 58697,60 Lt. Tel. 
8-655 54404 
4 kamb. 
Lietavos g. (5 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 81,99 m², virtuvės pl. 9,34 m², balko-
nas per du kambarius, pakeisti langai, su-
remontuota virtuvė ir vonios kambarys (su 
kampine vonia), šildomos grindys, naujos 
vidaus durys. Parduodama su baldais). 
Kaina 21721 Eur, 75000 Lt. Tel. 8-655 
54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, II a., ben-
dr. pl. 71,27 m², vonia ir WC atskirai, 
šarvo durys, dalis plastikinių lan-
gų, įstiklintas balkonas, tvarkingas). 
Kaina 17400 Eur, 60079 Lt. Tel. 8-655 
54404
Namai
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansarda, 
rūsys, balkonas). Kaina 32437 Eur, 112 
000 Lt. Tel. 8-612 11896
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. 
mūr. namas su mansarda, 130 m², bai-
giamas renovuoti, vandentiekis, kanaliza-
cija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, 
sodas, 17 a žemės). Kaina 30410 Eur, 
105000 Lt. Tel. 8-612 11896
sodybos
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis 
rąstų namas, apšiltintas, dengtas me-
dinėmis dailylentėmis, bendr. plotas 
53,39 m², kamb.pl. 27 m², virtuvės pl. 
14 m², veranda, vonios kambarys, 
plastikiniai langai, naujos vidaus ir 
lauko durys, apšiltintos laminuotos 
grindys, šildymas židinio kietuoju 
kuru, boileris vandens šildymui, kros-
ninio šildymo lauko virtuvė su kamba-
riu, ūkinis pastatas, pirtis, lauko pavė-
sinė, stoginė-džiovykla, du šiltnamiai. 
Gražiai sutvarkyta aplinka gamtos 
prieglobstyje, jauni vaismedžiai, vais-
krūmiai, 0,49 ha žemės sklypas, 10 
kilometrų nuo Jonavos). Kaina 24618 
Eur, 85000 Lt. Tel. 8-655 54404

Klevų g., Ručiūnų k., Kulvos sen. (mūr. 
namas (3 kamb. ir virtuvė, dušas, WC), 
po namu rūsys, šildymas kietu kuru, lauko 
viralinė, ūkinis pastatas ir malkinė. Gražiai 
sutvarkyta aplinka: vaismedžiai, vaiskrū-
miai, sūpynės, medinė pavėsinė). Arba 
keičia į 2 kamb. butą Jonavoje. Kaina 
21721 Eur,75000 Lt. Tel. 8-655 54404
Parko g., Markutiškių k., Šilų sen. ( 
medinis 1 a. gyvenamas namas, ben-
dr. pl. 51 m², naujas stogas, krosninis 
šildymas; yra kitas naujos statybos 
gyvenamasis namas - viralinė, bendr. 
pl. 39 m², šildomas kietu kuru, plasti-
kiniai langai, apšiltintas. Yra ūkiniai 
pastatai, garažas, šulinys, sodas, 18 
a namų valda, 0,85 ha žemės ūkio pa-
skirties sklypas, 10 km nuo Jonavos). 
Kaina 20000 Eur, 69056 Lt. Arba keičia 
į 1-2 kambarių butą Jonavoje. Siūlyti 
įvairius variantus.Tel. 8-655 54404
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( re-
novuotas gyvenamasis namas 1 a., rąsti-
nis, bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju 
kuru (krosnimi), WC ir vonia, mediniai 
ūkiniai pastatai 0,29 ha žemės sklypas, 
netoli Neries (~200 m). ~14 km nuo Jo-
navos. Kaina 34754 Eur, 120000 Lt. Tel. 
8-612 11896
sodai
Sodą s/b „Draugystė“, Šaltalankių g. (pri-
žiūrėtas 4,26 a žemės sklypas, gausiai 
derantys vaismedžiai, vaiskrūmiai, vynuo-
gės. Yra mūrinis namelis (bendr. pl. 40,2 
m²) su rūsiu ir pastogėje įrengtu kamba-
riu. Trifazė elektra, vandentiekis). Kaina 
14100 Eur, 48684 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Neris“ (6 a žemės sklypas, 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, daržas. Medinis 
namelis: dengta terasa 19 m², kambarys 
13 m², virtuvė 9,5 m², yra rūsys. Sodo ben-
drijos vandentiekis, elektra) Kaina 4640 
Eur, 16021 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįreng-
tas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 
6 a žemės). Kaina 6661 Eur, 23000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a 
žemės, vandentiekis, įrankinė, vais-
medžiai ir gėlynai). Kaina 7240 Eur, 
25000 Lt. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jona-
vos r. (mūrinis namas su mansarda, 
bendr. pl. 45 m², šulinys, pirtis, vais-
medžiai, vaiskrūmiai, 12 arų žemės 
sklypas, prie Šventosios upės). Kaina 
12000 Eur, 41434 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Ežerėlis“, Kaštonų g. (medi-
nis vasarnamis, elektra, vaismedžiai, 
5 a žemės). Kaina 5000 Eur, 17264 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. 
(medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², 
elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 
7820 Eur, 27000 Lt. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos 
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5792 
Eur, 20000 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., 
Dumsių sen. ( mūrinis namas su man-
sarda, bendr. pl. 42,99m², šildomas kie-
tuoju kuru (krosnis),  vietinė kanalizacija, 
rūsys, tinka gyventi žiemą, ūkinis pas-
tatas, rūkykla,  pirtis, šulinys, kampinis, 
šalia miško). Kaina 10137 Eur, 35000 Lt. 
Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai 
žemės). Kaina 6950 Eur, 24000 Lt. Tel. 
8-655 54404
sklyPai
12,05 a - 18,55 a gyvenamosios paskir-

ties sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. 
(geodeziniai matavimai, ženklinimai, 
komunikacijos šalia, iki 2015m. spalio 
1 d. sklypuose bus įvesta elektra ir nu-
tiestas kelias, graži vietovė, 4 km nuo 
Jonavos m. centro, netoli kelio Jona-
va - Kėdainiai ). Kaina 753 Eur/a, 2600 
Lt/a. Tel. 8655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių 
k., Šilų sen., Jonavos r. (7 a jauno 
sodo, derantys vaismedžiai ir vais-
krūmiai, šulinys (vanduo patikrintas 
- švarus), šalia vandentiekis, kanali-
zacija, elektra, asfaltuotas privažiavi-
mas, 4 km nuo miesto). Kaina 11880 
Eur, 41019 Lt. Tel. 8-612 11896
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Ra-
gožių k. Galima keisti paskirtį. Kaina 
3475 Eur, 12000 Lt. Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upe-
liu ir miesto riba, šalia pastatyti gyve-
namieji namai, geras privažiavimas). 
Kaina 11585 Eur, 40000 Lt. Tel. 8-655 
54404
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jo-
navos raj.(0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, 
gera vieta) Kaina 8399 Eur, 29000 Lt. Tel. 
8-612 11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 2896 
Eur, 10000 Lt. Tel. 8-655 54404
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą Var-
pių k., Dumsių sen. Kaina 11585 Eur, 
40000 Lt. Tel. 8655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 arų kitos paskir-
ties, ribojasi su Juodmena). Kaina 116 
Eur, 400 Lt/a. Tel. 8-655 54404
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio 
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos ko-
munikacijos). Kaina 1013 Eur, 3500 Lt/a. 
Tel. 8-612 11896
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. 
(0,33 ha, namo pamatai). Kaina 7819 Eur, 
27000 Lt. Tel.: 8-612 11896
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 
ha, žemės ūkio paskirties). Kaina 11585 
Eur, 40000 Lt. Tel. 8-612 11896

komerciNės 
Paskirties Pastatai
Komercinės paskirties pastatą Jonavos 
r. (5 km nuo miesto, pokylių salė, virtuvė 
su pilna įranga, miegamieji, pirtis, sau-
na, nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, 
patogus privažiavimas). Kaina 173772 
Eur, 600 000 Lt. Tel. 8-612 11896
gamybiNės PatalPos
Gamybines patalpas - buvusias sta-
lių dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. 
mūr. 339,3 m² pastatas) ir 301,94 m² 
mūr. garažą  su buitinėmis patalpomis 
2 aukšte. Centrinis šildymas, vanden-
tiekis, kanalizacija, 0,2498 ha žemės 
sklypas. Kaina 43443 Eur, 150 000 Lt. 
Tel. 8-655 54404

UAB „Joneda“ teikia visas nekilnojamojo turto tvarkybos paslaugas  
(pirkimo, pardavimo, nuosavybės įteisinimo, tarpininkauja parduodant – perkant) 

J.Ralio g. 5 ( II aukštas), tel.: 54607, 8-612 11896, 8-655 54404

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

Ketinate pirkti, 
parduoti būstą, 
žemės sklypą, 
sodą, garažą ar kitą 
nekilnojamąjį turtą?
Sąžininga ir profesionali 
pagalba perkant, 
parduodant. Sutvarkome 
visus sandoriui 
reikalingus dokumentus.

Laima  
Kovalenkovienė
Tel.: 54607, 
8-655 54404, 
8-612 11896

Visa informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą (NT) www.joneda.lt 

NekilNojamojo turto išPardavimas
Pirkėjai aptarnaujami Nemokamai
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kauNo aPskrities 
vPk joNavos rajoNo 

Policijos komisariatas 
ieško:

Valdo Macijausko, 
gim. 1984 m., 
pasislėpusios 
nuo bausmės atli-
kimo.

Edvino 
Naginionio,
gim.1985 m.,
pasislėpusio nuo 
ikiteisminio tyri-
mo.

Asmenis, ką nors žinan-
čius apie paieškomų asmenų 
buvimo vietą ar kitos naudin-
gos informacijos, prašome 
pranešti tel.: 112, 8-349 33100 
arba 8-349 72982.

Kas? Kur? Kada?

Policija ieško 
pagalbos

JONAVOS JANINOS MIŠČIUKAITĖS MENO MOKYKLA KVIEČIA IR LAUKIA 
BŪSIMŲJŲ PIRMOKŲ 2015 – 2016 m. m.

MECUM SIGNUM IN BONUM „PADARYK MANE GERUMO ŽENKLU...“ 

 

MES LAUKIAME JŪSŲ!
Telefonas pasiteiravimui: 8 349 51 870, 8 349 60 450. 

PRIĖMIMO Į MENO MOKYKLĄ SĄLYGOS

Stojančiųjų tėveliai (globėjai) dokumentų priėmimo 
komisijai pateikia šiuos dokumentus: 
gimimo liudijimą; 1 nuotrauką (3 x 4);  medicininę pažymą; nusta-
tytos formos prašymą pildo dokumentų priėmimo komisijoje arba 
raštinėje.

Dokumentai priimami:
nuo  gegužės 4 d. iki gegužės 29 d. priėmimo komisijoje 

nuo 11  iki 17 val. (mokytojų kambaryje) arba
 nuo 9.30 iki 11  val. (raštinėje).

Konsultacijos stojantiesiems vyks: 
choreografijos skyriaus konsultacija gegužės 27 d. 15 val.

kitų skyrių  I-oji konsultacija  birželio 8 d. 10  val. 
(Koncertų salė).

II-oji konsultacija birželio 9 d.
(tiksli informacija bus pateikta I konsultacijos metu).

Gebėjimų patikra vyks:
choreografijos skyriaus gegužės 28 d. 15 val.

kitų skyrių birželio 10 d. 10  val.  
(tiksli informacija bus pateikta po II konsultacijos).

Mandatinė komisija dirbs:
rugpjūčio 25 d. nuo 10 iki 16 val. 

P.S. mokyklos administracija pasilieka teisę daryti pakeitimus.

MUZIKOS SKYRIUJE :
• Priimami 6 – 10 metų amžiaus vaikai muzikuoti pasirinktais 

instrumentais: fortepijonu, smuiku, violončele, gitara, akordeonu, 
kanklėmis, birbyne, lumzdeliu, mušamaisiais, fleita, klarnetu, 

saksofonu, įvairiais variniais pučiamaisiais (trimitu, tenoru, tūba, 
valtorna, trombonu) instrumentais. Taip pat dėstomos muzikos rašto, 

istorijos,  solfedžio bei kitos bendrosios muzikinės kompetencijos.  
Mokslas trunka 8 metus. 

DAILĖS  SKYRIUJE :
• į pradinį ugdymą  priimami 7 – 9  metų amžiaus vaikai.  Dėstoma 

spalvinė, grafinė ir dailės raiška, dailės pažinimas bei  reflektavimas.  
Mokslas trunka 3 metus.

• Į pagrindinį ugdymą priimami  10-15 metų  amžiaus vaikai. 
Dėstomas piešimas, spalvinė raiška, kompozicija, erdvinė plastika, 
dailėtyra. Mokslas trunka 4 metus. Ypač gabūs vaikai priimami į 

aukštesnę klasę. 

CHOREOGRAFIJOS  SKYRIUJE:
• Priimami  7 -10 metų amžiaus vaikai.  Dėstomi klasikinio, lietuvių 

liaudies, pasaulio tautų sceninio, lietuvių liaudies papročių ir 
folklorinio šokio dalykai.  Mokslas trunka 7 metus. 

TEATRO SKYRIUJE:
• Priimami  8 – 10  metų vaikai. Dėstomi vaidybos ir sceninės kultūros 
pradmenys, teatro raiškos, sceninės kalbos ir sceninio judesio dalykai.  

Mokslas trunka 6 metus. 

LAVINTIS  PAGAL  KITAS  PROGRAMAS:
• integruoto ankstyvojo meninio ugdymo – muzikos ir šokio abėcėlė. 

Priimami  5 -6  metų amžiaus vaikai. Pamokėlės rytinės. Mokslas 
trunka 1 metus. 

• muzikos mėgėjų  - muzikavimas pasirinktu instrumentu. Amžius nuo  
11 iki 19 metų.  Suteikiami pradžiamokslio pagrindai. Lankytojų 

skaičius ribotas. Mokslas trunka 4 metus. 

Balandžio 29 d., apie 21 
val. 23 min., užregistruotas 
pranešimas apie eismo įvykį 
prie Kauno g. 98 namo. Nenu-
statytas vairuotojas, vairuoda-
mas transporto priemonę, atsi-
trenkė į stovintį automobilį „VW 
Passat“ (valst. Nr. EHL 668 ), jį 
apgadino ir iš įvykio vietos pa-
sišalino.

Gegužės 3 d., apie 11 val. 
54 min., užregistruotas pra-
nešimas apie eismo įvykį prie 
Chemikų g. 14 namo. Nenu-
statytas vairuotojas, vairuoda-
mas transporto priemonę, atsi-
trenkė į stovintį automobilį „VW 
Passat“ (valst. Nr.HFC 030), jį 
apgadino ir iš įvykio vietos pa-
sišalino.

Dėl šių įvykių Kauno apskri-
ties vyriausiojo policijos komi-
sariato Jonavos rajono polici-
jos komisariate pradėtos admi-
nistracinio teisės pažeidimo tei-
senos.

Asmenis, mačiusius įvy-
kus arba ką nors žinančius 
apie jų aplinkybes, prašo-
me kreiptis į Kauno apskri-
ties vyriausiojo policijos ko-
misariato Jonavos rajono po-
licijos komisariato VPS Ke-
lių policijos vyriausiąją pos-
tinę Vilmą Skačkovienę adre-
su: 106 kab., Klaipėdos g.4, 
Jonava, arba skambinti tel. (8 
349) 33112.

joNavos viešoji 
biblioteka

Gegužės 27 d. 17 val. - Au-
relijos Butkutės – Buitvidie-
nės knygos „Langas į bega-
lybę“ sutiktuvės Jonavos vie-
šosios bibliotekos skaitykloje 
(Žeimių 9). Tai naujas romanas, 
kurio mistikos, fantastikos ir re-
alybės pynėje sukasi praeities, 
dabarties ir ateities konkrečių 
Lietuvos didmiesčių, miestų ir 
miestelių jaunimo gyvenimas.

meNo galerija  
„Homo ludeNs“

Šiuo metu eksponuoja-

ma Eugenijaus Lugovojaus 
grafikos darbų paroda. Paroda 
veiks iki birželio 16 d.

„siŪlai, siŪlai, 
susivykit“

Gegužės 23 d. 12 val. Ra-
mybės skvere. Respublikinis 
vaikų ir jaunimo folkloro festiva-
lis „Siūlai, siūlai, susivykit“, skir-
tas Lietuvos etnografinių regi-
onų metams. Muzikos, dainų, 
pasakų, šokių ir ratelių siūlus į 
spalvingą kamuolį vysime kartu 
su jaunaisiais pasakotojais, dai-
nininkais ir muzikantais iš įvai-
rių Lietuvos miestų ir miestelių. 
Festivalio metu vyks edukaciniai 

žaidimai, tradicinių amatų prista-
tymas, bus įrengtas žaidimų kie-
melis. Renginys nemokamas.

kiNas 
Gegužės 24 d. 16 val. „Dra-

kono lizdas“. Animacinis fil-
mas apie kompiuterinio žaidi-
mo „Dragon Nest“ herojų nuoty-
kius, JAV. Įgarsinta lietuviškai.

Bilieto kaina – 2 Eur/6,91 
Lt, grupėms (daugiau kaip 10 
žmonių) ir neįgaliesiems –1,50 
Eur/5,18 Lt.

„šviesa amžiNoji daiNos“
Birželio 6 d. 15 val. Chorų 

eitynės (Basanavičiaus g.).
Birželio 6 d. 16 val. Didysis 

koncertas Didžiojoje salėje.
„Šviesa amžinoji dainos“ – 

IX tarptautinis chorų festiva-
lis Jonavoje. Chorai iš Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos: Ukmer-
gės, Kauno, Jonavos, Prienų, 

Birštono, Panevėžio.

aikštelė Prie  
kultŪros ceNtro

Kiekvieną sekmadienį 18 val. 
Gegužinės.
Išsamesnė informacija  
www.jkc.lt

 

 

 

Patikėkite mums savo apskaitos  
rūpesčius ir susitelkite į savo  
verslo plėtrą bei naujas idėjas!   
skaitlle@gmail.com 
+370 672 71920  

„acHemos“ jubiliejui skirtas  
koNcertas joNiNių slėNyje

Gegužės 30 d. 19 val.
19.30 val. – Arvydas Vilčinskas su „Jonavos pavasario“ choru;
20 val. – „Balso deivės“: Rūta Ščiogolevaitė, Vaida Genytė, 
Neringa Šiaudikytė;
21 val. – Vyrų trio: Povilas Meškėla, Jeronimas Milius ir 
Česlovas Gabalis;
22 val. – Marijonas Mikutavičius su grupe.
23.30 val. – Lazerių ir fejerverkų šou.
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 100 egz.

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

©„Jonavos garsas“
Visa medžiaga, pateikta „Jonavos garse“, – laikraščio nuosavybė.
Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė

Tel.: 8-349 60015, 
8-685 25658

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

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų. 

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto. 

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

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

mob. 8 617 46151

    

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

baigėsi jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? autoservisas viską 
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už jus. 
Nemokamas variklio alyvos keitimas (perkant alyvą ir fi ltrą pas mus)
vasariNės PadaNgos

Perka

Parduoda

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys 

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

Kolekcionuoju ir 
brangiai nupirkčiau 

senus gintaro karolius 
ar kt. gintaro dirbinius. 

Tel 8 603 11816

Parduodame akmens 
anglį, lapuočių pjuvenų 
briketus, baltarusiškus 

durpių briketus. 
Atvežame. 

Tel. 8-674 24111

Parduoda anglį, 
baltarusiškus durpių 

briketus, lapuočių pju-
venų briketus. Atveža.

Tel. 8-686 09222

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS 
(16 - 23 vietų).

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

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas 
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

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

Kiniškais paminklais 
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

Nuolaidos iki 20 %
PERKA tarybinius 

medalius ir ženkliukus, 
uniformas bei sidabro 

gaminius.
Tel. 8-652 05694

Pjaunu medžius, 
miškelius, krūmus, malkas.
Didelius kiekius krūmų pjau-

nu nemokamai.
Tel. 8 601 30865

Paminklai, tvorelės, antkapiai
Pamatų liejimas, montavimas
Pilnas kapo sutvarkymas

Darbo laikas: I-V 9 – 17, VI 9 – 15
Dirbtuvės. Tel. 8-684 66654
Jonavos naujosios Šmatų kapinės
Didžiausias pasirinkimas Jonavoje

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

Kavinėje veikia 
šešios atskiros salės

Didelė ir patogi 
automobilių 

parkavimo aikštelė
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Reklama   Tel.: 60015, (8-685) 25658 
El. paštas   info@joneda.lt

LEIDĖJAS: UAB “JONEDA”
J. Ralio g. 5, LT-55182 Jonava, tel. (8-349) 54607
Redaktorė Aldona Skaisgirytė, tel.: 60015, (8-685) 25658
Tiražas - 14300 egz.
ISSN   1392-8562

Autorių nuomonė nebūtinai sutampa su redakcijos nuomone. 
Už reklamos turinį ir kalbą redakcija neatsako.
Laikraštis leidžiamas visuomeniniais pagrindais

SPALVOTA REKLAMA Į 
DIDŽIAUSIU TIRAŽU 

LEIDŽIAMĄ
LAIKRAŠTĮ JONAVOJE

Laikraščio „Joneda“  
tiražas – 14 100 egz.
Jį perskaito apie 45 tūkstan-
čiai skaitytojų Jonavoje, Lie-

tuvoje ir užsienyje
Jau ne vienas įsitikino, kad 
jų sėkmės formulė – rekla-

ma „Jonedoje“
Dviguba nauda už tą pačią 

kainą – elektroninę „Jonedą“ 
ir joje esančią reklamą galite 
rasti internete www.joneda.lt

„Joneda“ – geriausias 
jūsų pasirinkimas

Skaitykite! Rašykite! 
Reklamuokitės!

Tel.: 60015, 8-685 25658, 
info@joneda.lt

www.joneda.lt

REIKALINGI VAIRUOTOJAI SU SAVO AUTOMOBILIAIS

Paminklai
Gamyba, montavimas, 

tvorelės, laiptai, stalviršiai
Pamatų liejimas, kapaviečių 

tvarkymas
Tel. 8-685 02221

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS.
Tel. 8-656 24178, 

info@autorider.lt
www.autorider.lt

KAVINė  
„SVETAINė“ 
(J.Ralio g. 14,  

Jonava) 
kviečia paragauti ne tik 

lietuviškų, bet ir kiniškų pa-
tiekalų, pajusti japoniško 
sušio skonį, atšvęsti gimta-
dienį, vestuves, krikštynas.

RUOŠIA GEDULINGUS PIETUS
Paruoštus patiekalus bet kokiai progai 

gali atvežti į kliento pageidaujamą vietą.
Užsakymai priimami ir teikiama inf. 

tel. 8-349 52663

Kavinėje veikia  
šešios atskiros  

salės
Didelė ir patogi  

automobilių  
parkavimo aikštelė

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

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir  
skalbyklių  
remontas

Tel. 8-601 92887

KIETŲJŲ IR MINKŠTŲJŲ BALDŲ, ČIUŽINIŲ GAMYBA
Nebrangiai gaminame nestandar-

tinius kietuosius baldus: virtuvės bal-
dus, vaikų, miegamojo baldus, spin-
tas su stumdomų durų sistemomis, 
spintas su varstomomis durimis, 
prieškambario baldus, komodas, na-
tūralaus 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, antčiuži-
nius iš viskoelastinės medžiagos.

NEMOKAMAS PROJEKTAVIMAS, 
PRISTATYMAS IR SUMONTAVIMAS.

Rugsėjo mėnesį taikomos nuolaidos net iki 25 proc.
Tel.+370-655-65453, abaldas.abaldas@gmail.com, www.abaldas.lt

Atidaryta nauja 
moderni veterinarijos klinika

„Jonavos veterinarijos centras“
Naujai įsigyta įranga atliekame tyrimus (kraujo morfologinius ir biocheminius, 
šlapimo, mikroskopinius ir kt.), gydome bei atliekame chirurgines operacijas. 
Profesionaliai ir išsamiai konsultuojame įvairių susirgimų, auginimo, mitybos 
klausimais.

Ženkliname bei ruošiame dokumentus vykstant į užsienį.
Prekiaujame pašarais, vitaminų papildais ir kt.

Mus rasite: Sodų g. 19, Jonava, tel. 8-600 34409, www.vetpet.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!
ruošiame automobilius techninei apžiūrai

Kietųjų baldų gamybos įmonė UAB „Medienos era LT“ 
Kaune ieško stalių-staklininkų, plokščių pjovėjų, šlifuoto-
jų-užbaigėjų ir stalių-surinkėjų. Panašaus darbo patirtis – 
privalumas. Skambinti tel. 8-686 58532. 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

JONAVOS ŠV. APAŠT. JOKŪBO PARAPIJOS 
SEKMADIENINĖ MOKYKLA
2012 – 2013 m. m. RENGIA:

VAIKUS,  8  –  11  metų,  Išpažinčiai  ir  Pirmajai  Šv.  Komunijai, 
KARTU SU JŲ TĖVELIAIS sekmadieniais nuo 15.30 val. Pradžia spalio 7 d. 

JAUNUOLIUS nuo 9 klasės,  Sutvirtinimo sakramentui  ALFA 
kurse ir katekizmo studijose sekmadieniais nuo 10 val. Pradžia spalio 7 d. 

SUAUGUSIUOSIUS, visiems įkrikščioninimo sakramentams 
(Krikštui, Sutvirtinimui, Šv. Komunijai) sekmadieniais 18 val. 
ir  SUAUGUSIUOSIUS norinčius  atnaujinti  ar  pagilinti  savo tikėjimo žinias 
ALFA kurse ir katechumenate sekmadieniais 18 val. Pradžia spalio 21 d.

SUAUGUSIUOSIUS - ANKSTESNIŲ METŲ KATECHUMENUS 
katalikų Katekizmo studijoms sekmadieniais 15.30 val. Pradžia spalio 7 d. 

REGISTRACIJA: RUGSĖJO 17 D. - SPALIO 1 D. darbo dienomis nuo 10 iki 
19 val. parapijos namuose Sekmadieninės mokyklos būstinėje (Vilniaus g. 
11, II aukštas). Turėti anksčiau priimtų sakramentų pažymėjimų kopijas.

ArtĖJANt šILDymO SEzONUI JONAVOJE

Neišvengiamai artėja naujasis šildymo sezonas, tačiau jau 
dabar spaudoje pasirodantys įvairūs pranešimai baugina gyven-
tojus. Reali situacija tokia, kad kintančios dujų kainos, kurios nuo 
2012 metų pradžios iki rugpjūčio  išaugo 13,6 proc., didino šilu-
mos kainą. Todėl jonaviečiai rugsėjo mėnesį už kilovatvalandę 
mokės 28,15 cento (be PVM). 

Pastaruoju metu visuomenės informavimo priemonėse išpla-
tinta informacija apie tai, kad šilumos kaina Jonavoje didės dar 
10 proc. Pasak šilumininkų, tokio didelio kainų kilimo iki metų pa-
baigos nenumatoma. 

Lietuvos Respublikos šilumos tiekėjai (Lietuvos šilumos tiekė-
jų asociacija) spaudoje, internetinėje erdvėje skelbia informaci-
ją, kas galėtų sumažinti šilumos kainas. Jų nuomone tik dvi prie-
monės galėtų sumažinti šilumos kainas: daugiabučių gyvenamų-
jų namų renovacija bei perėjimas prie pigesnio vietinio biokuro. 

Tikimąsi, kad šilumos kainai Jonavoje įtakos turės šiuo metu 
bendrovės įgyvendinami projektai. 2013 m. pradžioje planuoja-
ma pradėti eksploatuoti 10 megavatų galios biokuro katilą, ku-
rio įrengimui gauta parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fon-
dų. 2012 m. rugpjūčio 30 d. bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 
direktorius A. Sadzevičius pasirašė 4,1 milijono finansinės para-
mos sutartį su Lietuvos Verslo Paramos Agentūra, įgyvendinant 
projektą „Naujo medienos kurą naudojančio katilo statyba Gire-
lės katilinėje“. 

Bendrovėje įgyvendinami dar du valstybės biudžeto Klimato 
kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojami projektai. Iki 
2013/2014 m. šildymo sezono pradžios Jonavoje bus pastaty-
ti du biokuro katilai po 5 megavatus. Šių projektų įgyvendinimui 
skirta atitinkamai 1,91 mln. Lt ir 1,97 mln. Lt paramos.

Įgyvendinus šiuos projektus Jonavoje bendrame kuro balan-
se biokuras sudarys apie 80 proc. Šiuo metu šilumininkai nau-
doja 99,6 proc. dujų, kurių 1000 kubinių metrų rugpjūčio viduryje 
kainavo 1446,68 litų be PVM.

Audra Odinienė, atstovė ryšiams su visuomene
Užs. Nr. 30

AB “JONAVOS šILUmOS  
tINKLAI” INFOrmUOJA

KINAS rUgSĖJO mĖNESį
11 d. 16 val. – “Loraksas” (JAV, įgarsintas lietuviškai, anima-

cinis nuotykių filmas visai šeimai)
16 ir 18 d. 17 val. – “Nakties šešėliai” (JAV, siaubo filmas).
23 ir 25 d. 17 val. – “Nepaprastas žmogus-voras” (JAV, 

veiksmo ir nuotykių trileris).

Kas? Kur? Kada?

Kavinė "Svetainė" 
(J.Ralio g. 14, Jonava)

Kviečiame paragauti 
kepsnių ant žarijų:

kiaulienos, vištienos, žuvies,
ŠAŠLYKŲ!

Jautienos sriuba (chašlama) 
bei kiti nauji patiekalai.

Kviečiame atšvęsti gimtadienį, 
vestuves, krikštynas
RUOŠIA GEDULINGUS PIETUS

Paruoštus patiekalus bet kokiai 
progai gali atvežti į kliento pageidau-
jamą vietą.

Užsakymai priimami ir 
teikiami inf. tel. 8-349 52663

SIŪLO DARBĄ
UAB „Agrošiltnamiai“ Kėdainiuose (Rytų gatvės kvartalas),
priima darbininkes(-us) darbams šiltnamiuose. Atlyginimas 

300-400 €/mėn. Kelionės išlaidas į Kėdainius įmonė apmoka.
Kreiptis į vyr. agronomę 8 616 59086 arba 

į direktorių 8 698 10875.
 
 

 Trinkelių klojimas, 
 Technikos nuoma 
 Prekyba trinkelėmis, plastikiniais bortais ir kt. 

  
tel:. +370 687 59030, +370 626 35000 
Kauno g.95A, Jonava 
 
 
 

 
  

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas

Tel. 8 672 34241

DIENINĖS IR NAKTINĖS 

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

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

MALKOS
Tel. 8 635 54215

PARDUODU Slazenger fi rmos kelnes. 
Turiu M ir L dydžių. 10 €. 

Tel. 8-633 52392

Parduodu vaikišką dvira-
tį 4-7 metų vaikui. Techniš-
kai tvarkingas. Kaina 10 €. 
Tel. 8 606 66697


