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PERVEŽU KROVINIUS 
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO 
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799

Rūta Evelina Šutinytė
Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros 
ministerijos

Kultūros vertybių registrą 
papildė naujas archeologinio 
paveldo objektas ─ Stašė-
nų piliakalnis Jonavos rajo-
ne, Dumsių seniūnijoje. Apie 
šį piliakalnį Kultūros pavel-
do centro archeologams pra-
nešė Lietuvos archeologijos 
draugija, gavusi žinią iš Sta-
šėnų piliakalnį suradusio bi-
ologo dr. Dariaus Stončiaus. 

„Darius Stončius per pas-
kutinįjį dešimtmetį Lietuvo-
je yra suradęs daug naujų pi-
liakalnių ir senųjų gyvenvie-
čių ežerų salose. Stašėnų pi-
liakalnis yra vienas iš naujau-
sių jo atradimų. Tai yra nedide-
lis gynybinis piliakalnis, kurio 
aikštelė trikampė, 11 metrų il-
gio ir 10 metrų pločio, kiek že-
mėjanti Šiaurės rytų kryptimi ir 
į šonus. Nuo senų laikų, dar iki 
Kryžiuočių laikotarpio, pro Nerį 
ėjo daug kelių. Tad Stašėnų pi-
liakalnis yra aiškiai susijęs su 
Neries slėnio ir ten gyvenu-
sių žmonių gynybiniais tikslais 
įrengta struktūra, gyventojų ir 
kelių apsauga“, - teigia arche-

ologas dr. Gintautas Zabiela, 
4-osios (archeologinės) Nekil-
nojamojo kultūros paveldo ver-
tinimo tarybos narys.

Kultūros paveldo departa-
mento prie Kultūros ministeri-
jos pavedimu apžiūrėję Stašė-
nų piliakalnį, Kultūros pavel-
do centro archeologai pažy-

mėjo, kad pagal išvaizdą pilia-
kalnį galima datuoti I tūkstan-
tmečiu po Kr. - II tūkstantme-
čio pradžia. Anot Gintauto Za-
bielos, tikslią chronologiją bus 
galima nustatyti tik tyrinėjimų 
metu. Svarbiausia, archeologo 
nuomone, yra tai, kad piliakalnį 
įrašius į Kultūros vertybių regis-
trą, bus rūpinamasi jo tvarky-
mu ir apsauga. Juk Stašėnų pi-
liakalnis yra nukentėjęs Antrojo 

pasaulinio karo metais, kadan-
gi jo šone yra iškastas lenktas 
apkasas. Reikėtų sutvirtinti pi-
liakalnį ir sutvarkyti ant jo esan-
čius želdinius. 

„Iš viso esu suradęs 17 pi-
liakalnių per pastaruosius pen-
kerius metus. Šie metai yra 
ypač „derlingi“ naujų atradimų“, 
- džiaugiasi biologas dr. Darius 
Stončius. Tyrinėdamas moksli-
nę literatūrą, topografi nes nuo-

traukas ir aeronuotraukas, jis 
pastebėjo, kad Stašėnų pilia-
kalnio vietoje yra įtartinas ky-
šulys ir nuvažiavo jo patikrin-
ti, - taip buvo atrastas Stašėnų 
piliakalnis. Dešimtmetį tyrinė-
jęs miškus biologas D.Stončius 
nuo vaikystės domėjosi arche-
ologija ir svajojo atrasti naujų 
piliakalnių. 

Jo rastas Stašėnų piliakal-
nis Jonavos rajone yra įrengtas 
Neries aukštutinės terasos iš-
kyšulyje, kurį iš šiaurinės pusės 
supa Neries slėnis, iš Pietryčių 
ir Rytų - Užtvinimo upelio dau-
ba, o Vakaruose ir Pietvaka-
riuose toliau tęsiasi spygliuočių 
mišku apaugusi aukštuma. Jis 
yra apie 1 kilometrą į Šiaurės 
Vakarus nuo Kauno-Jonavos 
kelio, apytiksliai tokiu pačiu ats-
tumu nuo ir Bartoni-Stašėnų-
Varpių kelio. Piliakalnio pylimo 
paviršiuje buvo aptiktas degto 
molio gabalėlis, kuris veikiau-
siai yra iš degto ir plūkto pyli-
mo sluoksnio. Dabar piliakalnis 
yra apaugęs daugiausia lapuo-
čiais medžiais ir krūmais - lie-
pomis su pavienių beržų prie-
maiša, lazdynais, o pomiškyje 
auga eglės. 

Lietuvoje yra apie 1000 pi-
liakalnių, Jonavos rajone – 13. 
Archeologas tikisi, kad šiame 
rajone ir Neries slėnyje jų bus 
atrasta dar daugiau, kadangi 
juos užstoja ir slepia želdiniai. 

Aptiktas stašėnų piliakalnis 
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JONAVOS POLITECHNIKOS MOKYKLA

BAIGUSIUS 8 KLASES Į 9 (I GIMNAZIJOS) KLASĘ.
BAIGUSIUS 9 KLASES Į 10 (II GIMNAZIJOS) KLASĘ.

PRIIMA Į ŠIAS SPECIALYBES:

Baigusius 10 klasių (mokymosi trukmė 3 m.):

1.Virėjo mokymo programa;
2.Automobilių mechaniko mokymo programa;
3. Elektros įrenginių elektromechaniko mokymo programa;
4. Suvirintojo mokymo programa;
5. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo (siuvėjo) mokymo programa;
6. Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa;
7. Apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programa;
8. Sekretoriaus mokymo programa;
9. Padavėjo – barmeno mokymo programa.

Baigusius 12 klasių (mokymosi trukmė 2 m.):

1. Automobilių mechaniko mokymo programa;
2. Elektros įrenginių elektromechaniko mokymo programa;
3. Dailiųjų tekstilės dirbinių gamintojo (siuvėjo) mokymo 
programa;
4. Statybos verslo paslaugų teikėjo mokymo programa;
5. Apeigų ir švenčių organizatoriaus mokymo programa;
6. Floristo mokymo programa.

Baigusius 12 klasių (mokymosi trukmė 1,5 m.):

1. Suvirintojo mokymo programa;
2. Padavėjo – barmeno mokymo programa.

Stojant reikalingi 
dokumentai:

        * prašymas (pildomas mokykloje);
        * asmens dokumentas;
        * mokslo baigimo pažymėjimas
                                               (originalas);
        * pažyma apie užsienio kalbos 
           mokėjimo lygį (baigusiems 10 klasių);
        * 3 nuotraukos (3x4 cm);

       
* sveikatos pažymos (visiems) 
                               (086/a forma; 
   nepilnamečiams - 086/a ir 
                           027-1/a formos).

Kauno g. 75, Jonava, Tel./faks. (8 349) 52 968, 52 144, 52 261 

http://www.jpm.lt            el. p. jpm@jpm.lt

Atlieka įvairius darbus aukštyje:
medžių genėjimas ir šalinimas,

stogų remontas ir priežiūra,
oro kondencionierių montavi-
mas. Aukštalipio paslaugos.

Pavojingų
Medžių

TEL. 8-621 11210
ŠalinimasNATŪRALŪS PRODUKTAI JUMS 

IR JŪSŲ NAMAMS
• ETERINIAI IR KOSMETINIAI ALIEJAI
• KOSMETIKA IR KŪNO PRIEŽIŪROS PRIEMONĖS
• RANKŲ DARBO VIENETINIAI PAPUOŠALAI
• LIEKNINANTI ŽALIA KAVA IR JOS PRODUKTAI
• SKALBIMO IR VALYMO PRIEMONĖS.
MB "Mano sveikata"
Vasario 16-osios g. 9, Jonava
(Verslo parkas ElektroBig)
Tel. 8 612 12178

Su mūsų Lojalumo kortele* – 
pastovi 5,5 % nuolaida visoms,  
net ir akcijinėms prekėms. 
(*Kortelė išduodama nemokamai).

www.mano-sveikata.lt
Darbo laikas 

I-V 11-19 val.; 
VI 10-14 val.

Šią savaitę Joninių slėny-
je poilsiaujantys žmonės, dvi-
ratininkai jau galėjo numalšin-
ti troškulį: UAB „Jonavos van-
denys" netoli Joninių tvenkinio 
įrengė geriamojo vandens ko-
lonėlę. 

„Norėtume, kad jonaviečiai 
ne tik mėgautųsi gaiviu van-

dens gurkšniu karštomis va-
saros dienomis, bet ir saugotų 
fontanėlį", - sakė „Jonavos van-
denys" direktorius Vytautas Ku-
dokas.

Kristina Lukoševičiūtė 
Savivaldybės ryšiams su 
visuomene specialistė

šalia joninių slėnio – 
geriamojo vandens kolonėlė
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Žurnalistės Aldonos Skais-
girytės pokalbis su naujuo-
ju UAB „Jonavos paslaugos“ 
direktoriumi Edmundu Mulo-
ku, šiai įmonei vadovaujančiu 
nuo gegužės pradžios.

- Koks pirmas įspūdis atė-
jus į naująjį kolektyvą ir susi-
pažinus su veiklos sritimis? 
Seniai dirbantieji nepastebi 
to, ką pastebi šviežia akis...

- Aš per pirmąjį susipažini-
mą su darbuotojais ir papra-
šiau, kad jie, grįžę į savo ka-
binetus, pasižiūrėtų į viską lyg 
būtų įėję pirmą kartą – šviežia 
akimi. Kai dirbi ilgai, apsipran-
ti ir daug ko nepastebi. Man, 
kaip vadovui, pirmas įspūdis la-
bai svarbus, nes iš praktikos ži-
nau, kad jau praėjus 2-3 mėne-
siams, prie daug ko apsipran-
ti: „Ai, kas buvo gerai, negerai 
– tegu būna kaip buvę“. Kai ką 
mėgstu daryti greitai, kad pats 
neapsiprasčiau. Pagrindinis 
varikliukas ir yra tas, kad kie-
kvienas naujas vadovas, atėjęs 
į naują vietą, pamato tai, ko ne-
mato ilgai dirbdamas.

Pirmiausia, uždarojoje akci-
nėje bendrovėje „Jonavos pa-
slaugos“ yra labai daug sričių. 
Nežinau, ar dar yra Lietuvo-
je kita tokia įmonė, kuri apimtų 
tiek sričių – netgi komunalines 
paslaugas. Lietuvoje – arba 
atskirai butų ūkis ir komunali-
nės paslaugos, arba funkcijos 
daug siauresnės. Mūsų rajo-
ne šios įmonės išties labai pla-
čios funkcijos. Tai be abejo ap-
sunkina galimybę greitai įsigi-
linti į kiekvieną sritį. Tačiau, jei-
gu sakykim, daugiabučių namų 
administravimas, renovavimas 
vyksta, mano manymu, lyg ir 
gerai, tai į tas sritis mažiau ir 
kišuosi. Aš jau ne kartą sakiau 
ir visur kartoju, kad tai didžiu-
lis nuopelnas anksčiau dirbu-
sio Edmundo Gedvilos, direk-
toriaus pavaduotojo daugiabu-
čių administravimui, kuris iš pa-
grindų sutvarkė šias sritis. 

- Žmonėms užkliūva la-
biausiai matoma miesto tvar-
kymo sritis.

- Turbūt pirmiausiai ir dau-
giausiai dėmesio pirmomis die-
nomis aš skyriau būtent šiai sri-
čiai.

Negali sakyt, kad Jonava 
tvarkoma blogai. Manyčiau, 
kad palyginti su kitais miestais, 
kad ir gretimai esančiu Kauno 
didmiesčiu, tai Jonava tvarko-
ma iš tikrųjų neblogai. Jona-
viečiams kaip piktžaizdė, sa-
kyčiau, yra šiukšlės prie kon-
teinerių. Šioje srityje nuo pir-
mų dienų ir ėmiausi tam tikrų 
pertvarkų. Visų pirma, valytojų-
kiemsargių darbo sugriežtini-
mo. Prie to galima būtų pridė-

ti ir laiptinių valymą – tai, ką la-
biausiai žmonės mato. Be abe-
jo, ta problema išlieka, kadangi 
priklauso ne tik nuo mūsų, bet 
ir nuo pačių gyventojų. Neįma-
noma, kad visąlaik valytoja sto-
vėtų prie konteinerio ir tvarkytų 
nevalyvų jonaviečių šiukšles. 
Dabar bus žymiai dažniau ap-
tvarkoma konteinerių aplinka. 
Tai vienas dalykas. Kitas, nors 
ir ne mūsų funkcija, nors yra ir 
daugiau institucijų, kurios gali 
tuo užsiimti, tačiau ir mes ėmė-
mės gyventojų drausminimo 
bei stengiamės, kad miestelė-
nai taptų sąmoningesni. Suda-
ryta sutartis su saugos tarny-
ba, kuri nuo birželio 1 d. pradė-
jo epizodiškai budėti prie pasi-
rinktinų atliekų surinkimo aikš-
telių - t.y. konteinerių. 

- Kokie rezultatai?
- Pradžiai esmė - ne baus-

ti, tik įspėti. Per 4 darbo dienas 
įspėta 14 gyventojų. Surašytas 
vienas protokolas. Tačiau ne-
buvo jokių konfliktų su tais gy-
ventojais, kurie bandė atneš-
ti vienokias ar kitokias atlie-
kas. Atliekos yra kelių rūšių. 
Vieni tingi paprasčiausiai mai-
šelį įmesti į konteinerį, nume-
ta šalia – paukščiai ar katės iš-
drasko, išdraiko keliolikos me-
trų spinduliu. Tai viena priežas-
tis. Kita – baldų, televizorių ir 
visokių kitokių daiktų ir namų 
apyvokos reikmenų tempimas 
iš namų ir statymas prie kontei-
nerių, nors yra nustatyta tvar-
ka, kad pirmadieniais ryte iš-
vežama, o gyventojams suteik-
ta galimybė tokias atliekas at-
nešti sekmadieniais ir tvarkin-
gai palikti prie konteinerio. Ko-
kias atliekas galima palikti prie 
konteinerio arba kur jas gali-
ma vežti – prie visų konteine-
rių aikštelių yra pritvirtintos in-
formacinės lentelės. Tačiau ne 
vienas įspėtas gyventojas die-
vagojosi, kad neskaitęs, nieko 
nežino. Gal kartais ir ne iš pik-
tos valios, o iš senų įpročių – 
neša bet kurią savaitės dieną, 
kada tik šauna į galvą. Saugos 
tarnyba perspėjo gyventojus, 
atnešusius nesilaikant nusta-
tytos tvarkos namų ūkyje susi-
dariusias atliekas, šie susine-
šė atgal. Buvo atvejis, kai gy-
ventojai pradėjo nešti prie kon-
teinerio šiokią dieną baldus, ta-
čiau perspėjus juos, susirado 
transportą ir juos išgabeno pa-
tys.

- Gegužės pabaigoje - bir-
želio pradžioje gyventojai 
pastebėjo, kad kažkodėl šie-
met nenušienauta Jonava. 
Kokia priežastis?

- Žolės pjovimas buvo ne 
visai gerai organizuotas. Kaip 
mane patikino, kad ir anks-
čiau būdavo nušienaujama tik 
iki Joninių, tai šiemet pirmasis 
šienavimas baigtas anksčiau – 
ne tik gyvenamieji rajonai, bet 
ir pakraščiai – likus dešimčiai 
dienų iki šios vasaros šventės.

Kai pradėjau dirbti, jau buvo 
suplanuoti ir atlikti kai kurie pir-
kimai. Todėl, kad darbas vyktų 
taip, kaip aš norėčiau, jau buvo 
per vėlu. 

- Kas blogai? 
- Mano manymu, kad ne 

visai gerai organizuotas dar-
bas. Gal ne nuo ten, kur reikė-
tų, pradėta šienauti, tokiais ga-
balais, mikrorajonais – griebta, 
nebaigta, apdaila neatlikta. Tai 

ir sudarė bendrą netvarkingo 
miesto įspūdį, negu būtų šie-
naujama eilės tvarka. Kita prie-
žastis – šiemet buvo drėgnas 
pavasaris. Šiuo laikotarpiu la-
bai smarkiai augo žolė. Dabar, 
kaip matot, augimas susto-
jo. Todėl birželio 1-ąją atrodė, 
kad miestas nenušienautas, 
kai kitais metais, esant sauses-
niems orams, tai nekrito į akis.

Dar vienas dalykas. Buvo 
rengiamasi „Achemos“ jubilie-
jui. Tai iš mūsų atėmė taip pat 
tam tikrus pajėgumus – keletą 
kartų teko šienauti Joninių slė-
nį ir aplinkines teritorijas. Be 
to, buvo raginami žmonės, kad 
viskas būtų gražu. Įmonė ne-
buvo pasirengusi, kad iki šios 
šventės viskas būtų nušienau-
ta. Iš to ateinantiems metams 
darysime išvadas. Manau, kad 

kitais metais pirmasis šienavi-
mas turės būti užbaigtas ne vė-
liau kaip iki birželio 1 d.

Be to, atsirado ir tam tikrų 
nenumatytų trukdžių. Šienau-
jant rankine žoliapjove („trime-
riu“), atsirado reikalavimas tu-
rėti atitinkamą pažymėjimą. 
Anksčiau būdavo, Darbo birža 
atsiunčia žmones, šie paima 
žoliapjoves – ir šienauja. Dar-
bo birža šį sezoną surado tik 4 
asmenis, kurie galėtų dirbti su 
vadinamaisiais „trimeriais“. Bet 
čia jau mūsų pasiruošimo pro-
blemos.

- Keičiasi ir poilsio zonų 
veidas...

 - Galbūt jau gyventojai pa-
stebėjo, kurie vaikšto į poilsio 
zonas, trumpai tariant, į mau-
dymosi vietą, kad ir jos atnau-
jintos iš pagrindų. Ne tik kad 
perdažytos persirengimo kabi-
nos, bet ir pastatytas visai nau-
jas gelbėtojų ir poilsio zonos 
prižiūrėtojų namelis. Šiam tiks-
lui panaudojome namelį, ku-
ris tarnavo kaip puošmena prie 
miesto kalėdinės eglės. Medi-
nis namelis perdažytas, pritai-
kytas šiai paskirčiai – visai ki-
tas vaizdas. Anksčiau stovė-
jo toks žalias neišvaizdus me-
talinis.

Atkreipiau dėmesį ir į tai, 
kad prižiūrėtojas dėvėtų marš-
kinėlius su skiriamuoju „Jona-
vos paslaugų“ logotipu ir būtų 
atpažįstamas poilsiautojų.

- Kiek teko girdėti, ir dau-
giau įdiegėte naujovių darbo 
kultūros srityje

 - Iš praktikos pastebėjau, 
kai įeina į butą santechnikas ar 
avarinės tarnybos darbuotojas, 
prieš tai turėjęs reikalų rūsyje 
dėl nuotekų ar pan., su batais, 
kurių nenusiausi, nesmagiai 
pasijunta tiek jis pats, tiek buto 
šeimininkai. Dar pirmomis dar-

bo dienomis buvo duotas nuro-
dymas tokiais atvejais naudo-
ti vienkartinius polietileninius 
antbačius. Labai paprastas ir 
lengvai įgyvendinamas darbo 
kultūros momentas. Jei ne vi-
sąlaik taip būna, gyventojų pa-
prašysiu apie tai informuoti.

Iki šiol bendrovėje buvo nu-
sistovėjusi tokia tvarka, kad 
darbuotojai - staliai, santechni-
kai, valytojai ir pan. - darbo ap-
rangą skalbiasi ir prižiūri patys. 
Tai nėra patogu, be to, kas išsi-
skalbia, o kas ir ne... Artimiau-
siu metu ruošiamės sudaryti 
sutartį dėl darbo drabužių nuo-
mos – taikyti šiuolaikiškesnį ir 
daugelio įmonių naudojamą 
būdą. Darbo drabužius ne tik 
reguliariai išskalbtų, bet ir pati-
krintų jų būklę, jei reiktų susiūtų 
ir pan. Tai taip pat yra, be abe-

jo, darbo kultūros dalis.
Ir valytojų-kiemsargių po-

žiūrį norim pakeisti iš esmės. 
Kai kurios valytojos ir iki šiol 
dirbo gerai, jų nereikėtų auklė-
ti ar mokyti ir pan. Tačiau buvo 
valytojų, kuriomis dalis gyven-
tojų buvo nepatenkinta. Mes 
sugriežtinome ir meistrų, pri-
žiūrinčių valytojų darbą, požiū-
rį į jų pareigas. Turime supras-
ti, kad mes tarnaujam jonavie-
čiams, o ne dirbame taip, kaip 
mums patogiau.

 - Galbūt numatyta poky-
čių ir bendrovės darbuotojų 
struktūroje?

 - Struktūrai įvertinti reikia 
šiek tiek daugiau laiko: kas, 
kaip ir ką daro, kaip organizuo-
jamas darbas. Atėjęs naujom 
akim iš tikrųjų matau nemažai 
trūkumų – ne tik organizacinių. 
Įsisenėjusios tiek darbo organi-
zavimo, tiek apmokėjimo, tiek 
skatinimo formos, egzistuojan-
čios po 20 ir daugiau metų, yra 
keistinos. Kai kur ir struktūra. 
Struktūrą iš esmės labiau per-
žiūriu komunalinio ūkio padali-
nyje. Aš nesu tas vadovas, ku-
ris iškart linkęs keisti ar atleis-
ti darbuotojus. Pirmiausia reik-
tų sutvarkyti darbo apmokėji-
mo principus – tai viena. An-
tras dalykas. Matau, kad kai 
kurie etatai galbūt nereikalin-
gi, bet neskubu atleisti. Išeina 
vienas ar kitas darbuotojas dėl 
įvairių priežasčių iš darbo, tai 
mintyse jau turiu, kur ką paskir-
ti, kad nereiktų atleisti, o surast 
jam kitą darbo vietą, žinoma, 
jei tas žmogus sutiks, norės ir 
sugebės dirbti. 

Pagrindinis pakeitimas ben-
drovės struktūroje tas, kad pa-
sikeitė direktoriaus pavaduo-
tojas komunaliniam ūkiui. Nuo 
birželio 2 d. šalių susitarimu 
nutraukus darbo sutartį su Vir-
gilijumi Vitkausku, komunali-

nio ūkio padalinio miesto tvar-
kymo skyriaus vedėjo parei-
gas ėjęs Ričardas Laboga pa-
skirtas direktoriaus pavaduo-
toju komunaliniam ūkiui. Nuo 
birželio 15 d. Atliekų tvarkymo 
skyriaus vedėjas Edgaras Ruz-
gaitis pradėjo vadovauti Mies-
to tvarkymo skyriui. O į Atliekų 
tvarkymo skyriaus vedėjo par-
eigas pasikvietėme prieš kele-
tą metų iš įmonės išėjusią, dir-
busią (2009-2011 m.) tą patį 
darbą ir gerai užsirekomenda-
vusią, pastaruoju metu triūsiu-
sią Kaune auditore, Audronę 
Buzienę. Kadangi atliekų tvar-
kymo sritis šiuo metu taip pat 
labai svarbi: kuo toliau, tuo ak-
tualesnis taps atliekų rūšiavi-
mas, kuo toliau, tuo branges-
nis bus nerūšiuotų atliekų pri-
davimas į sąvartynus. Ir kar-
tu brangiau kainuos. Tarp kit-
ko, artimiausiu laiku bus išda-
linta rajono gyventojams apie 
13 tūkst. konteinerių antrinėms 
atliekoms rūšiuoti.

Noriu atkreipti dėmesį, kad 
nuo birželio pradžios pasikei-
tė Kosmonautų ir Chemikų g. 
esančių kasų darbo laikas. Gy-
ventojų patogumui, kad nerei-
kėtų gaišti laiko, atsiskaitymų 
piko metu, t. y nuo kiekvieno 
mėnesio 12 dienos, nuo 8 iki 
18 val. dirbs po dvi kasininkes. 
Keičiasi ir „Jonavos paslaugų“ 
pastate esančios kasos darbo 
laikas – dirbs nuo 7 iki 18 val. 

Artimiausiu metu bus atnau-
jinta „Jonavos paslaugų“ inter-
neto svetainė. Gyventojai ga-
lės tiesiogiai išsakyti savo pas-
tabas, nuomonę apie atlieka-
mas paslaugas bei jų kokybę, 
darbo kultūrą. Visą šią, mums 
svarbią informaciją, galėsite 
pateikti per bendrovės interne-
to svetainę. Bus iškart reaguo-
jama.

- „Jonavos paslaugos“ - 
viena iš tų specifinių darbo 
sričių, kad kaip besisteng-
tum, vis tiek kažkam neįtik-
si...

Nedėkinga ši sritis kaip va-
dovui, nes niekada nebus taip, 
kad viskas būtų gerai. Kaip ne-
darysi gerai, vis tiek bus trūku-
mų. Neįmanoma vienu metu vi-
sur nušienauti ar vienu metu vi-
sas gatves ir šaligatvius nuva-
lyti.

Mes esam tik vykdytojai, o 
lėšos, pavyzdžiui, miesto tvar-
kymo yra seniūnijos žinioje. 
Miesto seniūnija yra paslaugų 
užsakovė, mes taip pat pririš-
ti“ prie finansinių išteklių ir ga-
limybių. Labai norėtųsi, kad 
tai gyventojai suprastų. Gali ir 
prie konteinerių pastatyti žmo-
gų, kad visada švaru būtų, bet 
tada reiktų didinti už atliekų 
tvarkymą mokestį. Dalis pas-
laugų, tiek kokybės, tiek jų pa-
gerinimo, didele dalimi priklau-
so nuo mūsų sugebėjimo tin-
kamai darbus organizuoti, bet 
kita dalis, be abejo, priklauso 
nuo finansinių išteklių. Tą dalį, 
kuri priklauso nuo mūsų, mes 
stengsimės, kiek įmanoma, ge-
riau padaryti.

 - Dar vis sėdite ant dvie-
jų kėdžių – dar vadovaujate 
ir išpuoselėtiems „Jonavos 
autobusams“?

 - Taip, dar šiuo metu vado-
vauju UAB „Jonavos autobu-
sai“. 

Apie pokyčius ir naujoves 

Pasikeitė UAB „Jonavos paslaugos“
kasų darbo laikas

Kasos, esančios Chemikų g.8, Kosmonautų g.28, dirbs
mėnesio 2 - 11 dienomis:

8.30 - 12.00 val.
15.00 – 18.00 val.

mėnesio 1 ir 12-31 dienomis:
8.00-18.00 val.

Du paskutinius mėn. šeštadienius: 7.30-13.30 val. 
Sekmadienį – nedirba.

Pagrindinė kasa, esanti administraciniame 
pastate (Klaipėdos g.17)

kiekvieną darbo dieną dirbs
7.00 - 18.00 val.

Du paskutinius mėn. šeštadienius nuo 7.30 iki 13.30 val. 
Sekmadienį – nedirba.

Nukelta į 5 psl.
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Gegužės 26 d. vykusiame 
Jonavos rajono savivaldybės 
tarybos posėdyje patvirtintas 
degalinių išdėstymo Jonavos 
mieste planas. Vietos, kuriose 
galės būti įrengtos degalinės, 
numatytos P.Vaičiūno gatvė-
je prie prekybos centro “Iki”, 
Lietavos gatvėje prie „Biku-
vos“ prekybos centro, Žeimių 
gatvėje, aikštelėje netoli ligo-
ninės ir J.Basanavičiaus ga-
tvės pabaigoje, važiuojant į 
Ukmergę. Dėl per mažos te-
ritorijos kai kuriose vietose 
įmanoma tik automatinės de-
galinės statyba. 

Lietuvos liberalų sąjūdžio 
frakcija sprendimui priešinosi, 
tiesa, dėl viešųjų ir privačių in-
teresų konflikto nuo balsavimo 
nusišalino 2 iš 3 frakcijos narių 
(Reda Zakarauskaitė – nusišali-
no, nes degalinių klausimą Tary-
bai pristatinėjo jos brolis, rajono 

architektas Vaidas Zakarauskas, 
Kęstutis Macionis nusišalino, 
nes P.Vaičiūno gatvėje numatyta 
vieta degalinei nuosavybes teise 
priklauso jam). Liberalų sąjūdžio 
atstovai teigė, kad trys iš 4 numa-
tytų vietų degalinėms tinkamos ir 
priimtinos (Rimkuose prie „IKI“, 
prie „Bikuvos“ parduotuvės Lie-
tavos gatvėje, J.Basanavičiaus 
gatvės pabaigoje), tačiau vieta 
šalia ligoninės yra visiškai netin-
kama. Motyvas – dideli pėsčiųjų 
srautai J.Ralio gimnazijos ir ligo-
ninės link, todėl degalinės įren-
gimas keltų pavojų pėstiesiems, 
be to, padidėjusi tarša kenktų li-
goninės pacientams, galiausiai – 
degalinė tokioje vietoje vizualiai 
būtų nepatraukli. 

Rajono meras Mindaugas 
Sinkevičius papildomų degali-
nių atsiradimo mieste idėją pa-
laiko ir sako, kad situacija dėl 
vienos vietos visiškai nėra tokia 
dramatiška, kokią bando „nu-
piešti“ opozicija.

„Turbūt visi jonaviečiai be 
išimties sutiks, kad kuro tie-
kėjų pasirinkimas Jonavos 
mieste yra labai ribotas. Nevy-
niojant į vatą reikia pasakyti - 
mieste dominuoja vienas kuro 
tiekėjas, mums žinomas „Ži-
balas“. Ar tokia situacija, kuri 
egzistuoja jau daugiau nei de-
šimtmetį, tenkina jonaviečių 
poreikius? Negaliu atsakyti už 
visus, bet daugelio miestiečių, 
o ir manęs paties, tokia padė-
tis netenkina jau labai seniai.

Aš siekiu ir sieksiu, kad 
jonaviečiai  turėtų pasirinki-
mo teisę, pvz., kaip turi ją su 
Jonavoje veikiančiais preky-
bos centrais. Nepatinka „Iki“ 
-  gali nesunkiai pasiekti „Ma-
ximą“, „Rimi“, o ateityje ir – 
„Lidl“ arba tiesiog vietos vers-
lininko parduotuvėlę“, - sakė 
M.Sinkevičius.

Tačiau degalinių atveju, pa-
sak mero, situacija mažų ma-
žiausiai nepatogi. „Jei nepatinka 
„Žibalas“, esi priverstas važiuoti 
į užmiestį ar užsipilti kuro grįžda-
mas po darbo Kaune. Tokia situ-
acija yra nenormali, ir ji bus pa-
keista sudarant sąlygas visoje 
respublikoje veikiantiems dega-
linių tinklams įsikurti Jonavoje.

Reiktų pabrėžti, kad naujų 
degalinių įsikūrimo klausimas 
nėra naujas, jis buvo gvildentas 
ir praėjusios kadencijos metu. 

Šiandien dalies opozicijoje 
esančių politikų vieši pasvars-
tymai apie tai, kad Žeimių ga-
tvėje numatyta degalinės vieta 
yra netinkama, yra mažiausiai 
dviveidiška. Dabartinis opozi-
cijos lyderis ponas Remigijus 
Osauskas, 4 metus dirbdamas 
vicemeru, buvo atsakingas už 
teritorijų planavimo klausimus, 
o kartu ir degalinių specialiojo 
plano parengimą.

Tačiau realybė verčia pri-
pažinti, jog ketverių metų dar-
bo rezultatas šioje srityje lygus 
apskritam nuliui. Nuolat kaip 
mantra kartojami deklaratyvūs 
siekiai kurti didesnę konkuren-
ciją ir kartu siūloma atsisaky-
ti vienos iš numatytų vietų yra 
pigus politikavimas, reiškiantis, 
kad, kaip figos lapu prisiden-
giant dideliu susirūpinimu gy-
ventojų, ligonių sveikata, sau-
gumu ir t.t., bandoma ir toliau 
nieko nedaryti.

Esu tikras, kad ne vienas 
opozicijos atstovas lankėsi už-
sienyje ir matė, kad degalinės 
statomos ir šalia kalnų upių, 
ir daugiabučių pirmuosiuose 
aukštuose, ir kitur.

Postringauti, kaip nauja de-
galinės vieta sugadins miesto 
vaizdą, žmonių sveikatą ir pa-
našiai, gali kiekvienas. Bet kas 
iš tų kalbų, jei nėra pateikiama 
jokių alternatyvių pasiūlymų? 
Kur opozicijos atstovai siūlo nu-
matyti vietą ar vietas naujoms 
degalinėms?

Apmaudu, kad opozicija 
švaistosi kritika, o ne konstrukty-
viais pasiūlymais. Dar daugiau - 
galimi "siūlymai padarykim kaž-
kur atokiau, saugiau“ yra tušti, 
nes degalinių tinklai turi galimy-
bę rinktis ir niekada neinvestuos 
ten, kur pravažiuojančių mašinų 
yra keletas ar keli šimtai.

Štai kalbant su „Statoil“ tin-
klo atstovais, išgirdom realybę 
- jiems reikia ne mažesnio nei 
7-8 tūkst. automobilių per parą 

srauto bei galimybės kuro užsi-
pilti komerciniam transportui“, - 
sakė M. Sinkevičius.

Tokie srautai mieste egzis-
tuoja tik Žeimių ir J. Basana-
vičiaus gatvėse. Jei šiose vie-
tose degalinių dėl abstrakčių 
priežasčių jonaviečiai nenori, 
tai, pasak M.Sinkevičiaus, reiš-
kia vieną - degalinių tinklams 
politikai nesiūlo nieko, kas juos 
verstų vykdyti plėtrą Jonavoje.

„Jei nieko nesiūlome, vadi-
nasi, nenorim pokyčių ir toliau 
gyvenam "sveiki, saugūs, šva-
rūs", bet su tuo pačiu „Žibalu“. 
Norėtųsi sulaukti konkrečių, 
rimtų opozicijos pasiūlymų, o 
ne vien politinių išvedžiojimų“, - 
kalbėjo M. Sinkevičius.

Nauja degalinė mieste – nauda ar bėda?

OpOzicijA dANgstO sAvO Neveiklumą  
prAėjusiOs kAdeNcijOs metu?

Remigijus Osauskas, būdamas mero pavaduotoju 2011-
2015 m. kadencijoje, buvo atsakingas už teritorijų planavimą 
ir jau minėto specialiojo degalinių išdėstymo plano rengimą 
nuo 2012 metų: 

* Jonavos r.. sav. taryba 2012 metais priėmė sprendimą 
rengti analogišką spec. planą su 3 vietomis MIESTE: 1) prie 
"Bikuvos" Lietavos g.; 2) nuosavame sklype P.Vaičiūno g.; 3) 
nuosavame sklype vienoje iš miesto g.

* Taryba 2013 metais (po metų taip ir nepradėjusi reng-
ti jokio plano) taisė Tarybos sprendimą dėl degalinių mieste, 
nes vieno nuosavo sklypo savininkė persigalvojo ir degali-
nės kūrimosi idėjos atsisakė (privačių sklypų savininkai, norin-
tys, kad jų sklypuose galėtų būti įrengta degalinė, turi prisidė-
ti prie spec. plano rengimo nuosavomis lėšomis). Pataisytame 
sprendime belieka dvi vietos:1) prie „Bikuvos“ Lietavos g.; 2) 
nuosavame sklype P.Vaičiūno g.

* 2013-2014 metais specialiojo plano rengimo procese – 
visiškas sąstingis. Rangovas parengti spec. planui nerastas. 

* 2015-05-26 – socialdemokratų iniciatyva papildomas 
2013 m. klausimas dėl degalinių Jonavos mieste naujomis 
vietomis. Randamos dvi papildomos vietos. Degalinių klausi-
mas pajuda iš mirties taško.

Ar iš tiesų degAliNės 
įreNgimAs smArkiAi 
pAdidiNA ApliNkOs 

tAršą?

* Parengtas degalinės 
statybos ar rekonstrukcijos 
projektas (aplinkos apsau-
gos dalis) nustatyta tvarka 
derinamas aplinkosauginiu 
požiūriu;

* Naujai statoma degali-
nė turi atitikti specialiuosius 
techninius reikalavimus, rei-
kalavimus taršai mažinti, 
reikalavimus poveikio aplin-
kai kontrolei.

* Prieš pradedant dega-
linės eksploataciją, turi būti 
atliktas ir pagal galiojančius 
reikalavimus įformintas visų 
degalinės talpyklų ir sistemų 
sandarumo išbandymas. 

*Eksploatuojamose de-
galinėse pagal talpyklų 
techninės priežiūros sąly-
gas ir eksploatavimo doku-
mentaciją turi būti atliekami 
rezervuarų profilaktiniai va-
lymai, techninės apžiūros ir 
sistemų sandarumo išban-
dymai.

Birželio 2 dieną Kauno 
miesto savivaldybės viešųjų ry-
šių poskyris išplatino informa-
ciją apie išrinktus naujus Kau-
no regiono plėtros tarybos va-
dovus. Tarybos pirmininku vien-
balsiai išrinktas Jonavos rajono 
meras, LSDP Jonavos skyriaus 
pirmininkas Mindaugas Sinke-
vičius. 

Kauno regiono plėtros ta-
rybos posėdžio metu sudary-
ta ES struktūrinių fondų lėšų fi-
nansuotinų projektų koordinavi-
mo darbo grupė, patvirtintas jos 
reglamentas, taip pat patikslin-
ti Kauno regiono projektų sąra-
šai.

„Ačiū tarybos nariams už iš-
reikštą pasitikėjimą. Tikiuosi, 
pateisinsiu jūsų lūkesčius. Kau-

no regionams siekiant sėkmin-
gai pritraukti 2014-2020 metų 
Europos Sąjungos finansinio 
periodo lėšas, mūsų visų laukia 
nemažai darbų. Todėl tikiuosi 
glaudaus bendradarbiavimo su 
visomis Kauno regiono institu-
cijomis“, - sakė naujasis Kau-
no regiono plėtros tarybos pir-
mininkas M. Sinkevičius.

Kauno regiono plėtros tary-
ba yra iš regione esančių vals-
tybės valdymo ir vietos savival-
dos institucijų atstovų sudaryta 
kolegiali institucija, kurios pa-
grindinis uždavinys - spartin-
ti tolygią ir tvarią Kauno regio-
no plėtrą.

LSDP Jonavos skyriaus 
informacija

mindaugas sinkevičius - 
kauno regiono plėtros 

tarybos vadovas

Gertrūda Bučiūtė

Birželio 7-ąją ilgametis 
LSDP Jonavos skyriaus narys 
Jonas Ivaška paminėjo savo 
80-ies metų jubiliejų. Neeiline 
proga bičiulį sveikino Jonavos 
meras, LSDP Jonavos skyriaus 
pirmininkas Mindaugas Sinke-
vičius ir visa skyriaus taryba. 
Jubiliatui negailėta šiltų sveiki-
nimo žodžių, jam įteikta padė-
ka už svarų indėlį prisidedant 
prie LSDP Jonavos skyriaus 
veiklos.

J. Ivaška politinėje veiklo-

je dalyvauja dar nuo 1959 m. 
Visą gyvenimą dirbęs (sukau-
pęs net 47 darbo stažo metus!) 
ir aktyviai dalyvaujantis visuo-
meniniame bei politiniame gy-
venime, J. Ivaška spinduliuoja 
energija ir puikiu ūpu. Jonavoje 
jubiliatas – nuo 1983 m. Mūsų 
rajone J. Ivaška dirbo Jonavos 
rajono žemės ūkio valdybos 
viršininko pavaduotoju, Buko-
nių seniūnijos seniūnu, kitose 
pareigose, buvo išrinktas Jona-
vos rajono savivaldybės tary-
bos nariu.

Šventinį vakarą dalindama-

sis prisiminimais su bičiuliais, J. 
Ivaška pabrėžė, kad buvo išmo-
kytas gyvenime visur ir visada 
vertinti žmogų: „Visuomet pasi-
sakiau už kompetenciją, patir-
tį, dorą ir nuoširdų norą padė-
ti paprastam žmogui. Jaunystė-
je buvau patyręs baisią autoa-
variją, vilčių išgyventi buvo la-
bai mažai, tačiau man pavyko 
atsitiesti. Supratau, kad žmo-
gaus gyvenimas – trapus, jis tik 
vienas, todėl nugyventi jį reikia 
prasmingai“.

Užs. Nr. 12

lsdp jonavos skyrius pagerbė  
ilgametį bičiulį joną ivašką

Birželio 20 -ąją savo 30 
-ies metų jubiliejų švenčia 
socialdemokratas, Jona-
vos rajono savivaldybės ta-
rybos narys, Miesto reika-
lų komiteto pirmininkas Er-
landas Andrejevas.

LSDP Jonavos skyrius 
nuoširdžiai sveikina jauną ir 
energingą bičiulį. Naujų iššū-
kių, reikšmingų darbų, jauna-
tviško polėkio ir visokeriopos 
sėkmės!
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Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ visuomeninė sporto korespondentė

Tarptautinė olimpinė diena 
minima birželio 23-iąją tačiau 
visą mėnesį įvairiuose pasaulio 
kampeliuose vyksta šios die-
nos paminėjimo renginiai. Ant 
Jonavos kūno kultūros ir spor-
to centro (JKKSC) sienos pa-
kabinta informacija skelbė, kad 
pirmasis birželio šeštadienis – 
olimpinė diena mūsų rajone. 

Ši diena neįprastai prasidė-
jo daliai JKKSC jaunimo, kuris 
ne vienerius metus lankė treni-
ruotes, o dabar atėjo laikas at-
sisveikinti su šia įstaiga bei at-
siimti baigimo pažymėjimus. 

Visiems tądien sporto cen-
trą baigusiems absolventams 
buvo padėkota už bendravimą 
su treneriais, už prakaito lieji-
mą treniruotėse, už pasiektus 
rezultatus bei Jonavos vardo 
garsinimą šalyje ir už jos ribų. 
Daugeliui vyksta brandos egza-
minai, todėl palinkėta sėkmin-
gai juos išlaikyti ir surasti tikrąjį 
savo gyvenimo kelią. 

JKKSC direktorės pavaduo-
toja ugdymui Dalia Venckevi-
čienė perskaitė direktorės įsa-
kymą dėl šios įstaigos baigimo 
ir įvardijo net 42 absolventų pa-
vardes. Net du trečdaliai – tri-
jų sporto šakų sportininkai. Tarp 
10 futbolininkų, devyni buvo tre-
nerio Pauliaus Vizbaro auklėti-
niai ir viena futbolininkė, treni-
ruojama Eglės Kazlauskienės. 
Po devynis absolventus į gy-
venimą išleido krepšinio trene-
ris Tadas Šeštokas bei tinklinio 
trenerės Lija Darandovienė bei 
Dalia Budrikaitė. Be jų išlydė-
ti 3 boksininkai (treneriai Juo-

zas Vėjelis, Ramūnas Kulbis ir 
Aleksandras Mugenis), vienas 
šachmatininkas (trenerė Bro-
nislava Narakaitė) ir po 5 sta-
lo tenisininkus (treneriai Sau-
lius Bureika ir Astra Indrišiūnie-
nė) bei lengvaatlečius (trenerė 
Vidutė Lebeckienė). 

Už motinišką globą padė-
kota lengvosios atletikos trene-
rei V. Lebeckienei bei tinklinio 
trenerei L. Darandovienei, nes 
po jų sparneliu abi sporto ša-
kas lankydama Eglė Grundai-
tė augo, kartu tvirtėdama ir kaip 
lengvaatletė, ir kaip tinklininkė. 

„Kodėl ne krepšinis?“ – pa-
kvietusi atsiimti pažymėjimo D. 
Venckevičienė paklausė stalo 
tenisininko Justo Jeremičiaus. 
Smalsu buvo visiems, kodėl šis 
tenisininkas, pasižymintis itin 
dideliu ūgiu, pasirinko ne krep-
šinį.

Po oficialios dalies, pasta-

rieji absolventai ir visi norintie-
ji galėjo dalyvauti įveikiant olim-
pinę mylią (1988 m). Tačiau dar 
prieš startą, prie JKKSC pasta-
to susirinkę dalyviai galėjo pa-
sidabinti šios dienos atminimo 
ženkliukais, bet tam buvo viena 
sąlyga – atsakyti į su šia diena 
susijusius klausimus. 

Pamiklinę savo smegenis ir 
sužinoję tai, ko galbūt, neteko 
ir girdėti, olimpinės dienos da-
lyviai pasuko į Vasario 16-osios 
gatvę, kur savo pasirinktu būdu 
pasišovė įveikti šį nuotolį. Vieni 
važiavo dviračiais ar riedučiais, 
kiti bėgo ar ėjo pėsčiomis. Da-
lyvių paskutiniąsias gretas su-
darė mamytės ar tėveliai su ve-
žimėliuose esančiais mažyliais. 
Po finišo visi pasidabino simbo-
liniais šiai dienai skirtais meda-
liais, kurie užkabinti ir pirmuo-
sius mėnesius gyvenantiems 
mažyliams.

Jau nebe pirmus metus 
vyksta Baltijos krepšinio turny-
ras, kuriame tarpusavyje var-
žosi keturiolikos metų sulau-
kę jaunieji sportininkai. Pra-
ėjusiais metais toks turnyras 
vyko Latvijoje, o šiemet krep-
šinio aistros kunkuliavo Anykš-
čiuose. Šių metų Baltijos tau-
rės turnyre dalyvavo Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos keturiolikme-
čiai ir Lietuvos krepšinio fede-
racijos projekto „Talentų U15 
karta“ krepšininkai. Pastarieji 
turnyre dalyvavo be konkuren-
cijos bei laimėjo visas žaistas 
rungtynes. 

Jau nuo rudens daugu-
ma Lietuvos vaikinų ir mergi-
nų rinktinių narių dalyvaus at-
einančio sezono „Talentų U15 
kartos“ stovyklose. Jose jau-
nieji krepšininkai yra mokomi 
ir prižiūrimi geriausių Lietuvos 
krepšinio specialistų. 

Anykščiuose ši U14 rinktinė 
neturėjo vargo su varžovais iš 
Latvijos ir Estijos, bet nusileido 
savo vyresniems U15 žaidė-
jams. Šios rinktinės pagrindą 
sudaro Kauno ir Vilniaus jau-
nieji krepšininkai, tačiau joje 
turnyre pasirodė du perspek-
tyvūs žaidėjai iš Plungės ir po 
vieną iš Šiaulių ir Jonavos. 

Būtent JKKSC Edvino Zinio 
treniruojami 2001 metų gimi-
mo krepšininkai dalyvauja įvai-
riose moksleivių krepšinio ly-
gose. Vienas šios komandos 
narių 173 cm ūgio Nojus Pan-
kratjevas žengė didelį žingsnį 
savo, kaip krepšininko, karje-
roje. Keturiolikmetis sportinin-
kas mokosi „Lietavos“ pagrin-
dinėje mokykloje. Aštuntokas 
Nojus ne tik jau šešerius me-
tus lieja prakaitą salėje ir se-
miasi teorinių bei praktinių ži-
nių iš trenerio E.Zinio, bet ir 
neatsilieka moksluose. 

Pats panorėjęs ateiti į šią 
sporto šaką ir dabar Nojus, pa-
sirinkęs tokį žingsnį, nesigaili, 
pastangos treniruotėse ir var-
žybose jau davė jam naudos. 
Krepšininkui atsivėrė galimybė 
atstovauti šalies U14 rinktinei, 
aikštelėje rodant tikrai gerus 
rezultatus. Jis yra vienas tech-
niškiausių rinktinės žaidėjų.

2015 metų Lietuvos futbolo fe-
deracijos (LFF) pirmosios lygos 
čempionate vyko tryliktojo turo su-
sitikimai. Iki šio turo lygoje pirma-
vusi Jonavos „Lietava“ vėl savo 
aikštelėje susitiko su taip pat į 
aukštas pozicijas pretenduojančia 
„Palangos“ vienuolike. Mačas bai-
gėsi nulinėmis lygiosiomis (0:0).

„Lietava“ sudėtis – L. Vertelis, 
B. Spietinis, A. Gabulas, A. Rocys, 
D. Suslavičius, M. Stirbys, E. Uty-
ra (nuo 82 min. A.Vansevičius), 
L. Miščiukas (nuo 57 min. A. 
Gėgžna), V. Chernyakov, M. Ga-
nusauskas (nuo 67 min. M. Be-
zykornovas), L. Stonkus (nuo 72 
min. G. Juška). 

Kiti šio turo rezultatai: Vilniaus 
„Žalgiris B“ – Telšių „Džiugas“ 3:0, 
„Panevėžys“ – „Trakai-2“ 2:3, Vil-
niaus „MRU“ – Kretingos „Minija“ 
1:1, FBK „Kaunas“ – Kazlų Rū-
dos „Šilas“ 1:4, Kelmės „Kražan-
tė“ – Gargždų „Banga“ 0:0, Ra-
dviliškio „Lokomotyvas“ – Kė-
dainių „Nevėžis“ 1:6, Pakruojo 

„Kruoja-2“ – Alytaus „Auska“ 0:3, 
„Šilutė“ – Tauragės „Tauras“ 6:1 
(šiose rungtynėse „Šilutės“ ko-
mandos legionierius M. Lukashe-
vich įmušė net 5 įvarčius).

Po šių rungtynių lygoje pir-
mauja „Nevėžis“ (30 tšk.), „Lieta-
va“ (28 tšk.), „Šilas“ (27 tšk.).

Rezultatyviausiai lygoje rung-

tyniauja P. Lukšys („Panevėžys“) 
ir M. Lukashevich („Šilutė“) – po 
12, E. Grigaitis („Šilas“) – 11, M. 
Savėnas („Panevėžys“) – 10 įvar-
čių.

Birželio 21 d., sekmadie-
nį, 17.00 val. „Lietava“ rungty-
niaus Panevėžyje su šio mies-
to ekipa. 

lygiųjų seriją „lietava“ pratęsė su „palangos“ ekipa

Aldona Skaisgirytė

Birželio 5 d. Jonavos Ja-
ninos Miščiukaitės meno mo-
kykla iškilmingai paminėjo 
50 –ies metų veiklos jubilie-
jų ir įteikė Švietimo ir mokslo 
ministerijos neformaliojo ug-
dymo pažymėjimus 45-osios 
laidos absolventams.

Šventinė diena prasidė-
jo iškilmingu posėdžiu moky-
klos Koncertų salėje, kuriame 
be svečių iš Savivaldybės da-
lyvavo Vytauto didžiojo univer-
siteto muzikos akademijos pro-
fesorius Rokas Zubovas, Juo-
zo Gruodžio konservatorijos 
direktorius Kęstutis Bliujus ir 
šios muzikantų kalvės Pučia-
mųjų skyriaus vedėjas Vidman-
tas Krijauskas. Direktorė Roma 

Jurgilienė, šiai įstaigai vado-
vaujanti nuo 1998-ųjų, apžvel-
gė mokyklos istoriją. 

Per iškilmingą posėdį Jona-
vos rajono mero, savivaldybės 
administracijos Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vedėjo, 
Seimo nario Rimanto Sinkevi-
čiaus bei pačios ugdymo įstai-
gos direktorės padėkomis buvo 
apdovanotas visas būrys ugdy-
tinių bei jų pedagogų už Jona-
vos ir mokyklos vardo garsini-
mą respublikiniuose ir tarptauti-
niuose konkursuose. 

Išskirtinai pagerbti pen-
ki šios mokyklos mažieji talen-
tai – ryškiausi įvairių tarptauti-
nių konkursų nugalėtojai: Juli-
ja Rockina (fortepijono klasė, 
mokyt. Roma Balienė), Emili-
ja Šeštokaitė (fortepijono klasė, 
mokyt. Rita Trimonienė), Ugnė 

Rimkutė (dailės skyrius, mokyt. 
Violeta Lipinskienė), trimitinin-
kas Dovydas Drabavičius (mo-
kyt. Fiodoras Jančenko) ir akor-
deonininkas Karolis Leonas Lu-
koševičius (mokyt. Nikolajus 
Kolesnikovas). Jiems asmeni-
nes dovanėles su Mikalojaus 
Konstantino Čiurlionio citata ir 
paveikslu įteikė pats garbingo-
sios muzikų dinastijos atstovas, 
pianistas R. Zubovas. Tądien ir 
visiems, susirinkusiems į iškil-
mingą jubiliejinį gimtadienį, gar-
busis svečias įteikė nepakarto-
jamą ir išskirtinį – „Muzikinį at-
viruką“, atlikdamas keletą savo 
prosenelio M.K. Čiurlionio kūri-
nių.

Išskirtinio dėmesio ir pagar-
bos už ilgametį vaisingą dar-
bą sulaukė ir trys šios moky-
klos pedagogės: 35 metus mo-

kyklos direktoriaus pavaduoto-
ja ugdymui dirbanti buvusi šios 
mokyklos auklėtinė, fortepijo-
no mokytoja metodininkė, iš-
ugdžiusi ne vieną respublikinių 
ir tarptautinių konkurso laure-
atą, Rita Trimonienė; ilgametė 
mergaičių vokalinio ansamblio, 
daug metų sėkmingai dalyvau-
jančio Lietuvos vaikų ir moks-
leivių LTV konkurse „Dainų dai-
nelė“ ir patenkančio į konkurso 

televizijos etapą, bei jaunučių ir 
jaunių chorų, dalyvaujančių vi-
sose rengiamose dainų šventė-
se, chorų festivaliuose bei rajo-
no renginiuose, vadovė, nenu-
ilstančioji meilės dainai ir muzi-
kai vaikuose ugdytoja, muzikos 
mokytoja metodininkė Dalia 
Asadauskaitė; kūrybingoji reži-
sierė, aktorė, dainininkė, ren-

Kultūrinio gyvenimo naujienos

jonavos meno mokyklai - 50
jONAvOs meNO mOkyklOs pirmtAkė jONAvOs vAikų 

muzikOs mOkyklA įsikūrė 1965-AisiAis metAis 
tuOmečiAme BAldų kOmBiNAtO kluBe. prieš 25-erius 

metus, 1990-AisiAis, iš tuOmetės jONAvOs 2-OsiOs 
viduriNės mOkyklOs (dABAr – „Neries“ pAgriNdiNė 

mOkyklA) persikėlė į dABArtiNes istOriNes 
pAtAlpAs prestižiNėje miestO dAlyje. 1994 metAis 

mOkyklAi suteiktAs meNO mOkyklOs stAtusAs. 
2009-AisiAis mOkyklA pAvAdiNtA krAštietės 

dAiNiNiNkės gArBei – jANiNOs miščiukAitės vArdu.

Olimpinė diena paminėta absolventų 
palydomis ir simboliniu mylios įveikimu 

Šiemet JKKSC baigimo pažymėjimai įteikti 42 absolventams 

Baltijos šalių nugalėtoju šalies 
rinktinės sudėtyje tapo ir 

jaunasis jkksc krepšininkas

Jonavietis Nojus Pankratjevas - vienas 
techniškiausių rinktinės žaidėjų

Nukelta į 5 psl.
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 - Gegužė, birželis.
 - Jau trys mėnesiai, saky-

kim, taip. Iš tikrųjų yra gaila pa-
likti „Jonavos autobusų“ įmonę, 
gaila ne dėl to, kad bijau nau-
jo darbo, naujų iššūkių, o tie-
siog liūdna palikti tai, kas yra 
sukurta. Ten ir kažkada radau 
ne geriausią situaciją. Lygiai 7 
metus dirbau. Per tuos metus 
UAB „Jonavos autobusai“ tapo 
viena iš moderniausių ir pažan-
giausių keleivių vežėjų Lietu-
voje. Atnaujinta stotis, įsigyta 
naujų autobusų, daug pasiekta 
aptarnavimo kultūros srityje. Iš 
tikrųjų gaila palikti tai, į ką įdėta 

daug darbo, pastangų, širdies. 
Gaila atsisveikinti. Čia tas pats, 
kai pasistatai ar įsirengi butą. 
Kai viską susitvarkai, o belieka 
tik retkarčiais padailinti interje-
rą ar aplinką, jau pradeda jaus-
tis malonu, ir staiga – vėl tarsi 
turi pradėti statyti naują namą 
kokioje pelkėje. Iš vienos pu-
sės, galbūt pats kūrybinis pro-
cesas ir įdomus, bet tai yra išė-
jimas iš komforto būsenos, ku-
rią susikūrei, ir vėl viską pradė-
ti iš naujo.

- Kuris kolektyvas dides-
nis?

- „Jonavos autobusuose“ 
dirba apie 90 žmonių, „Jonavos 
paslaugose“ – apie 350.

jonavos meno mokyklai - 50
ginių vedėja, dramos mokyto-
ja metodininkė Živilė Martinai-
tienė bei ilgametė šios moky-
klos raštinės vedėja, visų reika-
lų žinovė ir tvarkytoja Zofi ja Zi-
gmantienė. Šios Jonavos meno 
mokyklos darbuotojos apdova-
notos LR Švietimo ir mokslo mi-
nisterijos padėkos raštais.

Tuo iškilmės nesibaigė. 
Šventinė mokyklos bendruo-
menės eisena, kaip ir kiekvie-
nais metais, pasuko į Kultūros 
centrą, kur Jonavos meno mo-
kyklos baigimo pažymėjimai 
buvo įteikti Muzikos, Dailės, 
Choreografi jos ir Teatro sky-
riaus absolventams. Absolven-
tus ir mokymo įstaigą jubilieji-

nės sukakties proga sveikino 
fi lmuotame atviruke buvę šios 
mokyklos auklėtiniai bei peda-
gogai – tarp jų dailininkas Re-
migijus Januškevičius, rengi-
nių režisierė, dailininkė, lėlių 
meistrė, aktorė, Klaipėdos lė-
lių teatro meno vadovė Gintarė 
Radvilavičiūtė. Iš ekrano svei-
kinimus siuntė Kauno J. Gruo-
džio konservatorijos styginių 
instrumentų orkestro vadovė 
Kristina Domarkienė ir Nacio-
nalinės M. K. Čiurlionio menų 
gimnazijos direktorius Romu-
aldas Kondrotas bei kiti par-
tneriai bei bičiuliai. „Penkias-
dešimt metų žmogaus gyveni-
me reiškia brandą, ugdymo įs-
taigai pusės amžiaus sukak-
tis byloja patį jėgų žydėjimą ir 

ateities planų kūrimą“, - buvo 
sakoma Meno mokyklos For-
tepijono skyriaus įkūrėjos Be-
atričės Stankienės sveikinime, 
perskaitytame jos mokinės R. 
Trimonienės.

Šventiniame koncerte susi-
liejo mokyklos buvusių ir šian-
dieninių absolventų muzikinės 
pynės. Muzikinę premjerą pri-
statė neseniai susikūręs Jona-
vos meno mokyklos styginių or-
kestras, vadovaujamas moky-
tojos Dianos Rimkutės.

Iškilmingą šventinį koncer-
tą vainikavo M. Čiurlionio menų 
gimnazijos smuikininkų ansam-
blio, vadovaujamo Artūro Šila-
lės, įstabus muzikavimas, su-
kėlęs salėje tikrą kulminacinę 
euforiją.

Birželio 6 d. popietę iškil-
minga choristų eisena per 
Jonavą į Kultūros centro di-
džiąją salę prasidėjo 9-asis 
tarptautinis chorų festivalis 
„Šviesa amžinoji dainos“, or-
ganizuojamas nuo 2004-ųjų 
metų. Festivalio krikštamo-
tėmis laikomos trys Jonavos 
kultūros darbuotojos – tuo-
metė mišraus choro „Žemy-
na“ vadovė Solveiga Kulie-
šienė, chormeisterė Violeta 
Michelkevičienė ir vyriausioji 
meno vadovė Elena Živaitie-
nė. Festivalyje dalyvavo jau-
nių, moterų ir mišrūs chorai 
ne tik iš Lietuvos, bet ir iš Es-
tijos ir Latvijos – Estijos Jo-
gevos mišrus kamerinis cho-
ras ir Latvijos Plavino kultū-
ros centro Klintainės fi lialo 
moterų vokalinis ansamblis 
„Dzirnas“.

Jauniesiems choristams be 
Jonavos Janinos Miščiukaitės 
meno mokyklos jaunių choro 
(vad. Dalia Asadauskaitė) ats-

tovavo Kauno Juozo Naujalio 
muzikos gimnazijos mokslei-
vių choras „Cantica“ (vad. Ro-
landas Daugėla) ir Ukmergės 
meno mokyklos jaunių choras 
(vad. Giedrė Karklelytė).

Be Jonavos moterų choro 
„Guoba“, vadovaujamo Nerin-
gos Kukarinienės, festivalyje 
dalyvavo moterų chorai iš Kau-
no r. Samylų kultūros centro - 
„Žaisa“ (vad. Laima Dzedara-
vičienė), Birštono kultūros cen-
tro - „Aušrinė“ (vad. Aldona Ar-
monienė) ir Ukmergės kultūros 
centro - „Žemyna“ (vad. Nerin-
ga Valinskienė).

Be mišraus Jonavos kultū-
ros centro choro „Žemyna“, va-
dovaujamo Violetos Michelke-
vičienės, šiai chorų grupei fes-
tivalyje atstovavo Panevėžio 
kultūros centro bendruomenių 
rūmų „Čiūto“ (vad. Dalia Gas-
pariūnienė), Prienų kultūros ir 
laisvalaikio centro „Šilas“ (vad. 
Aldona Šyvokienė), Kauno r. 
Domeikavos „Versmė“ (vad. 
Rsasa Endriukaitienė) ir Kauno 

r. Raudondavrio kultūros centro 
„Svajonė“ mišrus choras, va-
dovaujamas Renatos Mišeikie-
nės.

Chorams akomponavo pu-
čiamųjų orkestras „Panevėžio 
garsas“, diriguojamas Laimučio 
Raziūno.

9-ąjį tarptautinį festivalį vai-
nikavo visų į Jonavą suvažiavu-
sių chorų tradiciškai atlikti trys 
kūriniai – savotiški šios chorus 
vienijančios šventės himnai: 
Gintaro Abariaus ir Alberto An-
tanavičiaus daina „Širdžių kal-
ba“, Vytauto Kernagio „Baltas 
paukštis“ bei garsioji G. Aba-
riaus ir Vlado Braziūno „Šviesa 
amžinoji dainos“. 

Chorų šventei Jonavoje 
jau trečią kartą vadovavo po-
puliarusis Lietuvos atlikėjas, 
televizijos laidų ir renginių ve-
dėjas Deivis Norvilas, šįkart 
su žmona, taip pat daininin-
ke, Renata.

Nuo 2009 metų tarptautinis 
chorų festivalis Jonavoje orga-
nizuojamas kas dveji metai.

Aldona Skaisgirytė

Birželio 13 d. Jonavos suau-
gusiųjų švietimo centro kapela 
„Lankesa“, vadovaujama Anta-
no Kirvelevičiaus, dalyvavo res-
publikiniame bandonijų festiva-
lyje Eržvilke, kuriame atliko net 
penkis kūrinius, o vadovo su-
rengta armonikų paroda, kaip 
ir visur, sulaukė didelio susido-
mėjimo ir malonių atgarsių. 

Išvakarėse, birželio 12-ąją, 
Jonavos krašto armonikieriai jau 
antrą kartą sėkmingai dalyvavo 
LRT televizijos laidoje „Duokim 
garo“, šįkart fi nalinėse varžytu-
vėse. Bet pirmą kartą taip pasi-
vadinę. Beje, Jonavos krašto ar-
monikieriams buvo suteikta gar-
bė nuotaikingu maršu duoti star-
tą lemiamoms varžytuvėms. 

Prieš tai savaitgalį, birže-
lio 4-6 d., sėkmingai dalyvavo 
XVIII Lietuvos ir Latvijos kai-
mo muzikantų ir kapelijų festi-
valyje „Ant rubežiaus“, vykusia-
me Šiauliuose – Saulės mies-
to Pėsčiųjų bulvare. Čia pirmą 
kartą ir buvo pristatytas nau-
jas vardas, nuo šiol garsinantis 
mūsų rajoną – Jonavos armoni-
kieriai. Tą skelbė ir šio tarptau-
tinio festivalio afi šos. Su Jona-
vos armonikierių vardu debiuta-
vo – pats to sumanytojas – A. 
Kirvelevičius, Vincas Bieliūnas, 

Vaclovas Anuprevičius, Vytau-
tas Aleksandravičius, Danielius 
Jokubauskas ir Linas Budrec-
kis. Jonavos armonikierių va-
dovas Antanas džiaugiasi, kad 
krikštas buvo sėkmingas.

Beje, neseniai jonaviečiai iš-
garsėjo dar vienu negirdėtu trio 
muzikavimu: Antanas Kirvelevi-
čius – armonika, Algirdas Šu-
kys – pjūklu, Jonas Bilevičius – 
šaukštais.

“Lankesos“ kapelos ir Anta-
no su armonikieriais ne tik sa-
vaitgaliai toli į priekį suplanuoti, 
bet ir šiokiadieniais muzikantai 
dažnai kviečiami į įvairius ren-
ginius ir susibūrimus.

Štai Seimo narys Kazimie-
ras Starkevičius, atsidėkoda-
mas už „Lankesos“ kaip pagrin-
dinės kapelos linksmintojos ne 
pirmus metus sėkmingai atlik-
tą rolę minėto Seimo nario glo-
bojamoje kasmetinėje populia-
riojoje, sukviečiančioje tūkstan-
čius žiūrovų ir dalyvių, šventė-
je „Kaziuk, pagrok man valsų“, 
už nuoširdų dalyvavimą kasme-
tinėse „Kauno dienose“ bei už 
svarų indėlį bendradarbiaujant 
su Kauno tautinės kultūros cen-
tru, gegužės 5 dieną pakvietė 
apsilankyti LR Seime. Jonavie-
čiai ne tik susipažino su Seimo 
rūmais, bet čia surengė ir kon-
certą.

Birželio 26 d. „Jonavos vaistinėje“ (J.Ralio 1a) 
Kauno MU klinikų radiologas, echoskopuotojas gyd. 

K. STANKEVIČIUS ultragarsu tirs pilvo organus( kepenis, tul-
žies pūslę, kasą, blužnį, inkstus, antinksčius, pilvo aortą, šlapi-
mo pūslę, gimdą, kiaušides, prostatą). Sėklides, krūtis, skydliau-
kę, galūnių raumenis, sausgysles, sąnarius. Kaklo miego arte-
rijų, kojų arterijų, venų kraujotaką. Ultragarso kontrolėje atlieka 
skydliaukės, krūtų punkcines biopsijas. Išsamesnė informacija 
ir išankstinė registracija tel. 8-699-94473

•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

debiutavo jonavos armonikieriai, 
o „lankesa“ buvo pakviesta į seimą

Eržvilke vardinių dieną „Lankesos“ vado-
vas Antanas Kirvelevičius, griežęs įman-
triausias melodijas bandonija, buvo ap-
dovanotas originaliai iš medžio išdrožta 
bandonija su užrašu „Antanų polka“

iki NelAimės - vieNAs žiNgsNis
Miesto centre, prie prekybos centrų „Jonė“ (IKI) ir „Maxima“ 

reikėtų imtis specialių priemonių saugiam eismui užtikrinti. Čia 
vaikšto ir važinėja daugybė žmonių ir mašinų. Iki nelaimės - vie-
nas žingsnis. Aš vos nepakliuvau po mašina: čia gyvenu ir įpra-
tau vaikščioti per daug dėmesio nekreipdama į mašinas. Gal rei-
kėtų čia pastatyti ženklus, ribojančius automobilių greitį iki kokių 
20 ar 10 km per val., gal reikėtų daugiau pėsčiųjų perėjų ženklų, 
pvz., Birutės gatve kertant Prezidento gatvę, čia kažkodėl nuola-
tos atvažiavusios mašinos apsisuka ir važiuoja atgal prie“ Maxi-
mos“, nors paprasčiau būtų važiuoti sukant į Parko gatvę ir pasi-
statyti automobilį „Maximos“ kieme. O gal padėtų Gyvenamosios 
zonos ženklas? Reikia kažką daryti -  pokyčiai mirtinai reikalingi.

Sofi ja Kvietkauskaitė
Pastaba. Redakcija šį laišką persiuntė Savivaldybės saugaus eismo komisijai.

Skaitytojai dalinasi įspūdžiais, 
svarsto, piktinasi, siūlo

Apie pokyčius 
ir naujoves 

jonava buvo tapusi chorų sostine

Atkelta iš 2 psl.
Atkelta iš 4 psl.
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1 kAmB.
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6 m², didelis 
balkonas, WC ir vonia kartu, dušo kabina, 
pakeisti langai, vamzdynas, elektros ins-
taliacija, šarvo durys, laminuotos grindys, 
virtuvė ir vonios kambarys išklijuoti plyte-
lėmis. Namas bus renovuojamas. Parduo-
dama su integruotais virtuvės baldais. Kai-
na: 11500 Eur., 39707 Lt. Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. 3b (9 a. renovuotas. 
namas, II a., bendr. pl. 29,09 m², kamb. 
pl. 13,20 m², virtuvės pl. 6,78 m², įsti-
klintas balkonas su stiklo paketais, WC 
ir vonia kartu, pakeisti langai, į dvi pu-
ses, šarvo durys, virtuvėje suklijuotos 
plytelės, kamb. sienos naujai ištape-
tuotos, šiltas, maži šildymo mokesčiai. 
Šalia prekybos centrai, transporto sto-
telė, poliklinika, mokykla). 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 kamba-
rį ir virtuvę, WC ir vonia kartu). Kaina 
5500 Eur, 18990 Lt. Tel. 8-655 54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 36,13 m², kamb. pl. 17,25 m², virtuvės 
pl. 9,27 m², didelis koridorius (6,39 m²), WC 
ir vonia atskirai, yra balkonas. Butas šiuo-
laikiškai suremontuotas. Parduodamas su 
kambario baldais ir virtuvės įranga). Kaina 
13033 Eur, 45000 Lt. Tel. 8-612 11896
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 32,67 m², kamb. pl. 13,96 m², vir-
tuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). Kai-
na 10716 Eur, 37000 Lt. Tel.: 8-612 11896. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, V a., ben-
dr. pl. 31,55 m², virtuvės pl. 9,37 m², WC ir 
vonia atskirai, mediniai langai ir durys). Kai-
na: 7240 Eur, 25000 Lt. Tel. 8-655 54404. 
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, I a., ben-
dr. 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.
Chemikų g. (5 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 50,72 m², virtuvė pl. 9,38 m², balkonas, 
WC ir vonia atskirai, pakeisti langai, į prie-
šingas puses, sienos naujai išklijuotos 
tapetais). Kaina 15000 Eur, 51792 Lt. Tel. 
8-655 54404
P. Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 50,51 m², virtuvė pl. 9,47 m², 
balkonas, WC ir vonia atskirai, išklijuoti ply-
telėmis, pakeisti langai, į priešingas puses, 
šarvo durys, laminuotos grindys). Kaina 
16000 Eur, 55245 Lt. Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 49,96 m², virtuvė pl. 9,40 m², 
balkonas, WC ir vonia atskirai, pakeisti 
langai, į priešingas puses, dvigubos 
medinės durys, naujos medinės vi-
daus durys, laminuotos grindys). Kai-
na 16000 Eur, 55245 Lt. Tel. 8-655 54404
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,  
įstiklintas balkonas, WC sujungta su 
vonia (išklijuota plytelėmis), medinės 
vidaus durys, langai su stiklo pake-
tais, į priešingas puses, grindys - par-
ketlentės, sienų apdaila – dažymas. 
Parduodama su baldais ir buitine 

technika). Kaina 17800 Eur, 61460 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, arba keičia į 1 
kamb. butą. 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
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 
5800 Eur, 20026 Lt. Tel. 8-655 54404
3 kAmB.
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. bloki-
nis namas, V a., vidinis, du balkonai, 
bendr. pl. 60,93 m², kambarių pl. 13,98; 
17,02; 13,91 m², virtuvės pl. 6,92 m² 
(plytelės), WC ir vonia atskirai (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., ben-
dr. pl. 64,82 m². Bute atliktas euro remon-
tas, plastikiniai langai, šarvo durys, nauja 
santechnika ir elektros instaliacija, šildo-
mos grindys, signalizacija. Parduodama 
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 vidaus 
durys, vonia ir WC atskirai. Kaina 20563 
Eur, 71000 Lt. Tel. 8-655 54404
Parko g. (5 a. renovuotas namas, 4 a., vir-
tuvės pl. 5,58 m², kamb. pl. 10,70; 17,30; 
13,89 m², įstiklintas balkonas, renovuotas 
namas, 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, balkonas per 
du kambarius, pakeisti langai, suremontuo-
ta virtuvė ir vonios kambarys (su kampine 
vonia), šildomos grindys, naujos vidaus du-
rys. Parduodama su baldais). Kaina 21721 
Eur, 75000 Lt. Tel. 8-655 54404
NAmAi
Namą Pylimo g., Jonavoje (mūrinis, 
bendr. plotas 81,42 m², pirmame aukš-
te - 2 kamb., virtuvė, veranda, vonia 
su sanitariniu mazgu, antrame aukš-
te - du kambariai, virtuvė ir sandėliu-
kas, šildymas - centrinis kietu kuru ir 
dujomis, boileris vandens šildymui, 
vietinis vandentiekis ir kanalizacija, 
miesto vandentiekio ir kanalizacijos 
įvadai atvesti iki namo. Yra 3 mūriniai 
garažai su duobėmis, ūkinis pastatas, 
šulinys, pavėsinė, rūkykla, tvora, 0,11 
ha namų valdos sklypas, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, trifazė elektra name ir ga-
raže). Kaina 60000 Eur, 207168 Lt. Tel. 
8-655 54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansar-
da, rūsys, balkonas). Kaina 30000 Eur, 
103584 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 „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 že-
mės, vandentiekis, įrankinė, vaismedžiai 
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., Dum-
sių sen. ( mūrinis namas su mansarda, 
bendr. pl. 42,99m², šildomas kietuoju kuru 
(krosnis),  vietinė kanalizacija, rūsys, tinka 
gyventi žiemą, ūkinis pastatas, rūkykla,  
pirtis, šulinys, kampinis, šalia miško). Kai-
na 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, sauna, 
nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, pa-
togus privažiavimas). Kaina 173772 Eur, 
600 000 Lt. Tel. 8-612 11896
gAmyBiNės pAtAlpOs
Gamybines patalpas - buvusias stalių 
dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 
339,3 m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. ga-
ražą  su buitinėmis patalpomis 2 aukšte. 
Centrinis šildymas, vandentiekis, kanali-
zacija, 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 
pirkėjai aptarnaujami NemOkAmAi

DOVANOJA
Šaldytuvą „Minsk“. 
Tel. 8 676 48174

Veidrodį, šaldytuvą, virtuvės 
stalą, sofą, spinteles. 
Tel. 8 658 02243

PRAŠO DOVANOTI
Dvipusę mezgimo mašiną ir 
patefoną. Tel. 8-679 89780
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Kas? Kur? Kada?
jONAvOs krAštO muziejus 
19 d. 15 val. Svetlanos Pogo-

sian (Alekseiko) armėniškos kalybos 
parodos atidarymas (Istorijos skyriu-
je). Paroda veiks iki liepos 1 d.

meNO gAlerijA „HOmO ludeNs“
Birželio 19 d. 17 val. Valdo Ba-

ranausko poezijos vakaras „20 ei-
lučių be grimo“.

Birželio 19 d. 18 val. Gintarės 
Marčiulynaitės tapybos darbų par-
odos atidarymas. 

jONiNių slėNyje
Birželio 23 d. Didžioji Joninių 

šventė:
17 val. – prekybinė mugė, ama-

tininkų kiemelis, Jonų registracija;
18 val. – „Paparčiamobilių“ ka-

ravanas, Jonavos Pavasario choro 
pasirodymas;

19 val. – III respublikinis sūri-
ninkų čempionatas „Šventas Jonas 
– pieno ponas“;

20 val. – Koncertas su gru-
pe „Rollikai“, šokių grupe „Funny 
Beat“ ir grupe „Antis“;

21 – 23 val. – Senosios Rasos 
šventės tradicijos ir apeigos (prie 
pirmojo Varnutės tvenkinio);

23.15 val. – Jonų Respublikos 
iškilmės, Vasarvidžio misterija, fe-
jerverkai ir naktišokiai.

kiNAs 
Birželio 16 d. 17 val. „Stebu-

klų namai“, Belgija, įgarsintas lie-
tuviškai. Animacinis nuotykių fi l-
mas.

www.jonavospaslaugos.lt 

BuitiNių Atliekų suriNkimO 
grAFikAs jONAvOs rAjONe 
2015 m. liepos-gruodžio mėn.

Seniūni-
jos pava-
dinimas

Kaimo pavadinimas Liepa Rugpjūtis Rugsėjis Spalis Lapkritis Gruodis

Žeimių 
sen.

Juškonys, Kuiga-
liai, Žeimiai ir t.t. 

8 d.,
22 d.

5 d., 
19 d.

2 d., 
16 d., 
30 d.

14 d., 
28 d. 

11 d., 
25 d.

9 d., 
23 d.

pagal 
sutartį 2 k./
mėn.

22 d. 19 d. 30 d. 28 d. 25 d. 23 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Upninkų 
sen.

Upninkai, Keižio-
nys, Kunigiškiai 
ir t.t., Šilų sen. s/b 
„Stumbras“

14 d., 
28 d.

11 d., 
25 d. 

8 d., 
22 d.

6 d., 
20 d.

3 d., 
17 d.

1 d., 
15 d., 
29 d.

pagal 
sutartį 2 k/
mėn.

28 d. 25 d. 22 d. 20 d. 17d. 29 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Baltromiškė (prie 
kapinių), Kūniškiai, 
Kryžiauka

1 d., 
15 d., 
29 d.

12 d., 
26 d.

9 d., 
23 d. 

7 d.,
21 d. 

4 d., 
18 d.

2 d.,
16 d., 
30 d.

pagal 
sutartį  2 k/
mėn.

29 d. 26 d. 23 d. 21 d. 18 d. 30 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Kulvos 
sen.

Kulva, Batėgala, 
Ragožiai, Ručiūnai, 
Čičinai ir t.t.

1 d., 
15 d., 
29 d.

12 d., 
26 d.

9 d., 
23 d.

7 d., 
21 d.

4 d., 
18 d.

2 d., 
16 d., 
30 d.

pagal 
sutartį 2 k/
mėn.

29 d. 26 d. 23 d. 21 d. 18 d. 30 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Vanagiškiai 22 d. 19 d. 30 d. 28 d. 25 d. 23 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Šilų sen. Panoteriai, Šilai, 
Jaugeliškiai, Prau-
liai, Konceptas, Gu-
džionys

7 d. 4 d. 10 d. 8 d. 5 d. 8 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Bazilionys 29 d. 26 d. 23 d. 21 d. 18 d. 30 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Aklasis ežeras, 
Kaušanka, Ilgabra-
dai

28 d. 25 d. 22 d. 20 d. 17 d. 29 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Bukonių 
sen.

Bukonys, Liepiai, 
Vaivadiškiai ir t.t.

16 d. 13 d. 15 d. 13 d. 10 d. 17 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Užusalių 
sen.

Išorai, Užusa-
liai, Kalnėnai ir t.t., 
Dumsių sen. Skar-
binai, Gumbiškiai

9 d., 
23 d.

6 d., 
20 d. 

3 d., 
17 d.

1 d., 
15 d., 
29 d.

12 d.,
26 d.

10 d., 
24 d.

pagal 
sutartį 2 k/
mėn.

23 d. 20 d. 17 d. 29 d. 26 d. 24 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Dumsių 
sen.

Šveicarija, Bartonys, 
Gaižiūnų gelež. st., 
Gaižiūnai ir t.t., Dum-
sių sen. s/b “Pušy-
nas“, „Naujatrobiai“, 
„Ąžuolas“, „Ridi-
kas“, „Gojelis, Užu-
salių sen. ir s/b „Pa-
šiliai“ ir t.t.

13 d., 
27 d.

10 d., 
24 d.

7 d., 
21 d.

5 d., 
19 d.

2 d., 
16 d., 
30 d.

14 d., 
28 d.

pagal 
sutartį  2 k/
mėn.

27 d. 24 d. 21 d. 19 d. 30 d. 28 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Ruklos 
sen.

s/b „Neris“ 6 d.,
20 d.

3 d., 
17 d., 
31 d.

14 d., 
28 d.

12 d., 
26 d.

9 d., 
23 d.

7 d., 
21 d.

pagal 
sutartį 2 k/
mėn.

Ruklos kaimelis, 
Venecija

28 d. 25 d. 29 d. 27 d. 24 d. 29 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Ruklos miestelis Kiekvieną savaitės dieną, išskyrus penktadienį ir sekmadienį
Jonavos miesto gyventojams, s/b 
„Pušaitė“, s/b “Draugystė“, Šilų 
sen. (Liepos k., Konciapolio k.)

3 d., 
17 d., 
31 d.

14 d., 
28 d.

11 d., 
25 d.

9 d., 
23 d.

6 d., 
20 d.

4 d., 
18 d., 
31 d.

pagal 
sutartį 2/
mėn.

31 d. 28 d. 25 d. 23 d. 20 d. 31 d. pagal 
sutartį 1k/
mėn.

Atliekų tvarkymo skyrius, tel. 8 650 23437; 8 655 93611; 53689
Užs. Nr.13

Advokato Lino Mažono iš Kauno Teisinės paslaugos Jonavoje. 
Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.

Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241

KVIEČIA Į  AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE kat. 
VAIRAVIMO MOKYMO KURSUS

Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: nuo liepos ir rugpjūčio mėn. pradžios
Kursų kaina šiuo metu: 249 €, 859,75 Lt (ir teorija 40val, ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
249 €, 859,75 Lt (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)  

Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: nuo liepos ir rugpjūčio mėn. pradžios
Kursų kaina:  BE kat. 173,77 €, 600 Lt.  (teorija ir  praktinis vairavimas  10 ak.val.)
C kat. 318,58 €, 1100 Lt(teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
CE kat. 318,58 €, 1100 Lt (teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
D kat. 318,58 €, 1100Lt  (teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
Galimybė mokintis rusų kalba / Bозможно oбyчeнue на русском языке 
Į kursų kainą įskaičiuota ir metodinė medžiaga, ir neribotai spręsti KET prie 
kompiuterių! Grupės renkamos nuolat ! LAUKIAME JŪSŲ !

Teorijos užsiėmimai vyksta 2-3 kartus 
per savaitę, adresu: Vasario 16-osios g. 1, Jonava     
Išsamiau dėl mokymų 
teirautis tel.: 8 65781775, el.  paštu: jonava@rigveda.lt 

"Vičiūnų“ įmonių grupė –tai viena moderniausių, eko-
nomiškai stipriausių ir didžiausių verslo bendrovių Lietuvo-
je. Grupės įmonės plėtoja maisto produktų gamybos, plati-
nimo, pardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio 

verslus. 80 įmonių ir 12 modernių fabrikų veikia 17 Europos šalių, čia dirba daugiau 
nei 7500 žmonių. „Viči" ženklu pažymėta produkcija keliauja į daugiau nei 58 pasau-
lio šalis. „Vičiūnų" įmonių grupė nuolat investuoja į naujus verslo projektus, plečia 
veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.

„Vičiūnų" grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.

UAB "Baltic Fish Export" - moderni, žuvies per-
dirbimo įmonė Kauno LEZ'e , ES reikalavimus atitinkantys logisti-
kos sandėliai. Fabriko produkcija platinama Lietuvoje ir visame pa-
saulyje.

Šiuo metu reikalingi
GAMYBOS DARBININKAI

Darbo pobūdis:
Žuvies dorojimas, šaldymas, fasavimas, pakavimas.
Darbas +10 laipsnių temperatūros patalpose su šaldytais ir atvėsintais žu-

vies produktais. 
Dirbama pamainomis, slenkančiu darbo grafi ku.
Reikalavimai:
Atsakomybė, darbštumas;
Darbo drausmės laikymasis.

PREKIŲ ATRINKĖJAI
Darbo pobūdis:
Prekių priėmimas, išdavimas;
Prekių atrinkimas sandėlyje (-18 laipsnių temperatūrinis režimas).
Reikalavimai:
Atsakomybė, sąžiningumas, darbštumas;
Darbo drausmės laikymasis.
Privalumas – panašaus darbo patirtis.

Mes jums siūlome:
• Darbą naujoje modernioje įmonėje.
• Nuo darbo rezultatų priklausantį ir laiku mokamą darbo užmokestį.
• Geras darbo sąlygas ir visą darbui reikalingą aprangą.
• Nuvežimą į darbą bei parvežimą įmonės transportu.

Kita informacija: 
Visus besidominčius prašome kreiptis mob. tel. 8-614 40869 (darbo die-

nomis 8.00 - 17.00 val.) arba atvykti pokalbiui adresu: Kauno raj., Biruliškių 
km., Industrijos g. 1, (LEZ teritorijoje tarp Karmėlavos ir Kauno, didelis pasta-
tas su užrašu "Vičiūnų grupė").

“Vičiūnų“  įmonių grupė – tai viena mo-
derniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiau-
sių verslo bendrovių Lietuvoje. Grupės įmonės 
plėtoja maisto produktų gamybos, platinimo, 

pardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio verslus. 70 įmonių ir 
9 modernūs fabrikai veikia 17 Europos šalių, čia dirba daugiau nei 7500 
žmonių. „Viči” ženklu pažymėta produkcija keliauja į daugiau nei 56 pasaulio 
šalis. „Vičiūnų” įmonių grupė nuolat investuoja į naujus verslo projektus, ple-
čia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.
„Vičiūnų” grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.

UAB “Baltic Fish Export” - moderni, žuvies perdirbimo įmonė Kau-
no LEZ’e , ES reikalavimus atitinkantys logistikos sandėliai. Fabriko pro-
dukcija platinama Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Šiuo metu mums reikalingi 
GAMYBOS DARBININKAI.

Darbo pobūdis:
• žuvies dorojimas, šaldymas, fasavimas, pakavimas. 
• darbas +10 laipsnių temperatūros patalpose su šaldytais ir atvėsintais 

žuvies produktais. Dirbama pamainomis, slenkančiu darbo grafiku. Ge-
ros darbo sąlygos, moderni įranga.

Reikalavimai:
• pagrindinis išsilavinimas;
• atsakomybė, darbštumas;
• darbas gamybinėje įmonėje privalumas.

Mes jums siūlome:
• darbą naujoje modernioje įmonėje.
• visas socialines garantijas ir laiku mokamą darbo užmokestį.
• geras darbo sąlygas ir visą darbui reikalingą aprangą.
Nuvežimą į darbą  bei parvežimą įmonės transportu.

Kita informacija: visus besidominčius prašome kreiptis mob.tel. 8 - 614 
40869 (darbo dienomis 8.00 - 17.00 val.) arba atvykti pokalbiui  adresu: 
Kauno raj., Biruliškių km., Industrijos g. 1, (LEZ teritorijoje Karmėlavos 
link. Didelis pastatas su užrašu “Vičiūnų grupė”).

Pranešame, kad šalia žemės sklypo kad. Nr. 4630/0019:80, esan-
čio Bulotų k. Dumsių sen. Jonavos r., atliekami Agnės Volkienės že-
mės sklypo kad. Nr. 4630/0019:78 kadastriniai-geodeziniai matavimai.

Prašome šio sklypo paveldėtojus 2015 m. liepos 02 d. 10 val. at-
vykti prie žemės sklypo dėl sklypų ribos suderinimo.

Apie savo atvykimą ar neatvykimą prašau pranešti likus ne mažiau 
kaip 2 dienoms iki darbų pradžios UAB „Geodezininkai“ adresu Rau-
dondvario pl. 93 Kaune. Tel.: 8-37 267156, mob. 8-687 87314, el. p. 
geodezininkai@gmail.com

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

Mus rasite Jonavoje,
PLENTO G. 25.
Užsakymai priimami

tel.: 51379, 8-684 90252

• Kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų)
• Dirželių keitimas (pagrindinio, generatoriaus, kondicionieriaus)
• Važiuoklės ir pakabos remontas
• Stabdžių sistemos remontas, STABDŽIŲ PATIKRA STENDE
(stabdžių diskų tekinimas nenuimant nuo mašinos)
• Aušinimo sistemos remontas
• Išmetimo sistemos – duslintuvų remontas
• Kondicionierių remontas Vairo kolonėlių, turbinų restauravimas

UŽ JUS RUOŠIAME IR ATLIEKAME
AUTOMOBILIŲ TECHNINĘ APŽIŪRĄ
ELEKTRINĖS DALIES REMONTAS
KOMPIUTERINE ĮRANGA ATLIEKAME
AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKĄ

autoservisas

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
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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

perkA

siūlO pAslAugAs

siūlO dArBą

pArduOdA

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys 

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

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 %

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

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.MALKOS
Tel. 8 635 54215 GROŽIO MENEI (J. Ralio g.10)

REIKALINGA KIRPĖJA. Tel. 8-612 19947.

UAB „Baldai Jums“ reikalingi
Medienos apdirbimo staklininkai, 
šlifuotojai - apdailininkai.
Darbas dviejų pamainų. Atlyginimas mo-
kamas laiku, du kartus per mėnesį. 

Kreiptis: 
UAB „Baldai Jums“, Fabriko g.3, II aukštas, 8 kabinetas.
Darbo dienomis: 7.30 val. – 16 val.
Tel.: (8 349) 59214, mob. 8 618 10957.

    

 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

„AB „Audimas“ kviečia prie Jonavos kolektyvo prisijungti 
siuvėjus ir lygintojus su darbo patirtimi bei jonaviečius, norin-
čius išmokti siuvimo amato.

Darbo laikas I-VI 7:30-16:30, o penktadienį 7:30-14:00, švenčių 
dienos laisvos. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį.

Pasiteirauti dėl darbo galite numeriu 8 698 16563.

Tolimųjų reisų vairuotojui
Ieškome profesionalių vairuotojų su CE kategorija darbui su šal-

dytuvais po Europą. Galimybė važiuoti LT-EU-LT (3 savaitės) ir ka-
dencijomis (4-6 savaitės). Siūlome laiku ir stabiliai mokamą atlygini-
mą, visas socialines garantijas, naujausią techniką, profesionalią va-
dybą bei servisą.

Darbo vieta: Kauno r. Detalesnė informacija tel. 8-612 65805

Parduodu nestandartinę 
tachtą (naujas ortopedinis 
čiužinys) ir lenkišką 4 durų 
spintą. Tel. 8-645 69752.

Arklį (9 m. darbinis) ir veži-
mą, telyčią (2 m, veršinga). 
Tel. 8-600 99952.

PARDUODU 
Slazenger 
fi rmos kelnes. 
Turiu M ir L dydžių. 10 €. 
Tel. 8-633 52392


