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„Jonavos garsas“ 
išeis:

Gruodžio 5 d. (Reklama priima-
ma iki gruodžio 2 d. 17 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,  
el. paštas info@joneda.lt

Sertifikatu „Sipriausi Lie-
tuvoje 2014“ patvirtinama, 
kad uždaroji akcinė bendro-
vė „Joneda“ yra finansiškai 
patikima ir atitinka visus ver-
tinimo kriterijus. „Šiuo serti-
fikatu pažymime, kad įmonė 
turi aukštą mokumo reitingą. 
Tokį reitingą turi 4 proc. Lie-
tuvoje veikiančių įmonių“, - 
sakoma serifikate, pasirašy-
tame UAB „Creditinfo Lie-
tuva“ generalinio direkto-
riaus Andriaus Bogdanovi-
čiaus. Sertifikatas „Stipriau-
si Lietuvoje 2014“ suteikia-
mas patikimoms įmonėms, 
kurios laiku vykdo ir yra di-
delė tikimybė, kad vykdys 
savo finansinius įsipareigo-
jimus. Tokių įmonių vertini-
mą atlieka ir sertifikatą su-
teikia kreditų biuras „Credi-
tinfo“. UAB „Joneda“ Credi-
tinfo reitinge turi aukščiau-
sią įvertinimą.

Pasak „Creditinfo Lietuva“, 
svarbiausias vertinimo kriteri-
jus suteikiant „Stipriausi Lietu-
voje 2014“ sertifikatą – aukštas 
mokumo reitingas, kuris parodo 
mažą prognozuojamą statistinę 
tikimybę nevykdyti įsipareigoji-
mų 90 ir daugiau dienų per at-
einančius 12 mėnesių. Įmonių 
mokumas vertinamas ir reitin-
gas nustatomas pagal kredito 
istoriją (finansinius įsipareigoji-
mus ir mokėjimų istoriją), finan-
sinius rezultatus ir jų pokyčius 
(pajamų, pelno, likvidumo, nuo-
savo kapitalo ir kt.), verslo są-
sajų, taip pat turto areštų, kitą 
informaciją.

„Mums, kreditų biurui Cre-
ditinfo, įmonių mokumas yra 
daugiau nei įmonės finansi-
nė padėtis. Moki įmonė mums 
yra tokia, kuri suderina palan-
kius savo finansinius rezulta-
tus su pagarba tiekėjams ir ki-
tiems verslo partneriams, geba 
ir nori valdyti atsiskaitymo pro-
cesus. Jaučiame pareigą padė-
ti šioms įmonėms parodyti savo 
pranašumą prieš konkurentus. 
Todėl taikydami pažangiausius 
ekonometrinius metodus, kurie 
nuolat tobulinami, remdamie-
si griežtais vertinimo kriterijais, 
suteikiame gerą mokumą pažy-

mintį sertifikatą „Stipriausi Lie-
tuvoje 2014".

Šis sertifikatas skirtas pa-
demonstruoti įmonės finansi-
nį stabilumą bei patikimumą. 
Sertifikuota įmonė gali tiek esa-
miems, tiek ir potencialiems 
verslo partneriams ar klientams 
įrodyti, kad yra finansiškai pati-
kima, tai yra, gali laiku įvykdy-
ti savo prisiimtus finansinius įsi-
pareigojimus“, - sako „Creditin-

fo Lietuva“ generalinis direkto-
rius A. Bogdanovičius.

UAB „Joneda“ Creditinfo rei-
tinge turi aukščiausią įvertinimą 
„puiki būklė“– rizikos klasė I, t.y. 
tikimybė neatsiskaityti nesiekia 
nė 1 proc. „Puiki būklė“ – tokiu 
reitingu įvertintos įmonės, kurių 
tikimybė vėluoti sudaro tik 0 – 
1,5 proc. 

UAB „Joneda“ įkurta 1996 
m. gegužės 6 d. Per 18 veiklos 

metų uždaroji akcinė bendrovė 
„Joneda“ niekada neturėjo jo-
kių mokestinių įsiskolinimų nei 
valstybinėms institucijoms, nei 
juridiniams bei privatiems as-
menims.

Nuo pat įsikūrimo bendro-
vė užsiima nekilnojamojo turto 
tvarkyba: tarpininkauja perkant 
– parduodant nekilnojamąjį tur-
tą, sutvarko nekilnojamojo turto 
dokumentus.

Mandagus ir civilizuotas ap-
tarnavimas – UAB „Joneda“, 
dirbančios jau antrą dešimtme-
tį, privalumas.

Nuo 1999 metų gegužės 
mėnesio UAB „Joneda“ leidžia 
rajono laikraštį „Jonavos gar-
sas“ (iki 2014 m. rugsėjo - pa-
vadinimu "Joneda"), išeinan-
tį didžiausiu Jonavos rajone ti-
ražu - 14 000 - 15000 egzem-
pliorių. Absoliučiai visas tiražas 
pasiekia skaitytojus, kadangi 
„Jonavos garsas“ miesto ir kai-
mo gyventojams jau penkiolika 
metų išplatinamas nemokamai 
- daugumai Jonavos miesto ir 
kaimo gyventojų tai yra vienin-
telis skaitomas laikraštis. Jau 
beveik dešimt metų tapatų po-
pieriniam galima skaityti elek-
troninį laikraštį interneto sve-
tainėje www.joneda.lt (laikraš-
čio maketas su visa tekstine ir 
reklamine medžiaga). Papildo-
mas mokestis už reklamos ir 
užsakomųjų straipsnių patalpi-
nimą internete neimamas. Lai-
kraštį skaito ne tik jonaviečiai, 
bet ir kitų miestų bei rajonų gy-
ventojai bei užsienyje gyvenan-
tys lietuviai. Reklamos užsako-
vams tai dviguba nauda už tą 
pačią kainą. 

„Joneda“ yra ta įmonė, kuri 
ne deklaruoja, o sąžiningai ir 
skaidriai dirba visada.

Jonedai“ suteiktas sertifikatas  
„stipriausi Lietuvoje 2014“.

JONAVOS VETERINARIJOS 
CENTRAS 

Tik su šia skrajute dovanojame didžiausias rudens - žiemos nuolaidas 
(iki gruodžio 31 d.):

Šunų, kačių sterilizacija/kastracija – 20 %. 
Gyvūnų vakcinacija – 20 %. 

Nagų karpymas – NEMOKAMAI!
Ausų valymas – NEMOKAMAI!

Antiparazitinėms priemonėms nuo erkių ir blusų - 10 %
Dermatologės konsultacija dėl ausų ir odos problemų – NEMOKAMAI!

Profilaktinis kraujo tyrimas – 20 %
Profilaktinis vidaus organų echoskopinis tyrimas – 20 %

Skelbiame naują paslaugą mūsų klinikoje - JAUNŲ ŠUNIUKŲ 
MOKYKLĖLĖ, kurios metu bus individualiai papasakota apie šuns 
charakterio ir dresūros ypatumus, apkalbėti auginimo, priežiūros, 

mitybos klausimai.
Kaina tik 10 Lt (2,90 Eur). 

Registruokitės Jums patogiu metu tel. 8 600 34409
Mus rasite: Sodų g. 19, Jonava (buvęs Jonapolis) www.vetpet.lt

Gruodžio 1-ąJą bus 
įsižiebta Jonavos eGLė
Kaip informavo Jonavos 

kultūros centras, gruodžio 
1-ąją Sąjūdžio aikštėje stebu-
klų kupinas Šventinės eglu-
tės įžiebimo vakaras su Jo-
navos muzikos padangės an-
gelais: A. Vilčinsku, V. Veri-
kiene, L. Kernagiu ir Š. Ker-
nagyte, „Šuldu Buldu“, „Kir 
Vir Bam“, „Nuo DO iki DO“ ir, 
be abejo, Kalėdų seneliu. 

Be to, rengėjai garantuoja: 
snigs fejerverkais, o sušalti ne-
leis grupė DAR!

JubiLieJinis Labdaros 
koncertas, skirtas 

mažaJam Jonaviečiui
Gruodžio 5 d. 17.30 val. 

– labdaros ir paramos fon-
do „Gerumo sparnai“ organi-
zuojama V išsipildymo akcija 
„Iš širdies į širdį“ ir jubilieji-
nis koncertas Jonavos kultū-
ros centro didžiojoje salėje. 
Visa išsami informacija apie 
koncerto dalyvius „Jonavos 
garso“ 7 psl.

Kaip „Jonavos garsui“ sakė 
„Gerumo sparnų“ įkūrėja ir va-
dovė Loreta Velch, šiemet lab-
daros koncertas skirtas maža-
jam jonaviečiui - pusantrų me-
tukų Arnukui paremti, kuris turi 
įgimtą displaziją – neturi deši-
nės rankos dilbio ir plaštakos.

JonavoJe karaLiavo 
teatraLai

Praėjusį savaitgalį (lap-
kričio 14 – 16 d.) tris dienas 
Jonavoje vyko XXII Lietu-
vos suaugusiųjų mėgėjų tea-
trų apžiūra – šventė „Atspin-
džiai“, kurioje per 20 teatrų 
iš įvairių Lietuvos kampelių 
pademonstravo savo kūry-
bą. Jonavos rajono savival-
dybės teatras apžiūroje daly-
vavo su naujausiu spektakliu 
„Namo...“. Scenarijaus auto-
rius ir režisierius Jonas An-
driulevičius.

Mėgėjų teatrų apžiūroje - 
šventėje „Atspindžiai 2014“, 
vykstančioje nuo spalio 25 iki 
gruodžio 14-osios, keturiuose 
regionuose - Jonavoje, Telšiuo-
se, Šakiuose ir Pasvalyje - žiū-
rovams ir komisijai bus pristaty-
ti 76 spektakliai. Geriausiai pa-
sirodę teatrai vaidins per bai-
giamąsias šventes, vyksiančias 
gruodį Radviliškyje, kur susi-
rinks geriausi kaimų ir miestelių 
mėgėjų teatrai, ir Birštone, kuris 
taps geriausiųjų teatrų iš mies-
tų ir rajonų centrų meka. Tiki-
masi, kad tarp tokių bus ir Jo-
navos savivaldybės teatras, ki-
tąmet švęsiantis kūrybinės vei-
klos trisdešimtmetį.

Mėgėjų teatrų apžiūra - 
šventė „Atspindžiai 2014“ – tai 
puiki proga patiems dalyviams 
bei žiūrovams pasižiūrėti ir paly-
ginti įvairių autorių, skirtingų žan-
rų, stilių spektaklius, kuriuose 
vaidina mėgėjai – pačių įvairiau-
sių profesijų žmonės, savo lais-
valaikį pašventę teatro menui. 
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Žvilgsnis

Po to, kai rašėme

Edmundas Gedvila
Jonavos r. savivaldybės 
tarybos narys
UAB „Joneda“ atstovas 
ryšiams su visuomene

Pastaruoju laikotarpiu su-
žinoti apie europarlamenta-
rų, Seimo narių, ministrų apsi-
lankymą rajone beveik neįma-
noma. Visas išvardytas politi-
kos formavimo valstybėje eli-
tas, galima sakyti, vengia su-
sitikimo su eiliniais žmonėmis. 
Teisybės dėlei buvo vienas su-
sitikimas su miesto gyvento-
jais, kurį surengė Aplinkos mi-
nisterijos klerkai, tai su tuometi-
niu LR aplinkos ministru V. Ma-
zuroniu Jonavos kultūros cen-
tro didžiojoje salėje. Susitiki-
mas nebuvo ypatingai išviešin-
tas, o pagrindinė tema, kurią tu-
rėjo nagrinėti, - daugiabučių re-
novacija. Pradžiai buvo suruoš-
tas gerai surežisuotas šou vieti-
nei partinei organizacijai „Tvar-
ka ir teisingumas“ pareklamuo-
ti, o po to, kiek liko laiko, pakal-
bėta apie daugiabučių renova-
ciją (mano manymu, šiuo metu 
šis klausimas gali būti iš dalies 

sužlugdytas). Renginys vyko 
prieš Prezidento ir Europarla-
mento rinkimus, nors, mano 
įsitikinimu, V. Mazuronis ir taip 
būtų išrinktas, nes jis buvo vie-
nas iš dviejų ministrų (kitas – 
buvęs sveikatos apsaugos mi-
nistras V.P. Andriukaitis), kurie 
norėjo ir iš dalies bandė pakeis-
ti iš esmės susidariusią šlykščią 
padėtį valstybės valdyme jų mi-
nisterijų kompetencijos ribose.

O šiaip apie politinio elito ap-
silankymą sužinodavau iš nuo-
girdų arba iš įmonių kolektyvų, 
per kurias jie prabėgdavo kartu 
su šių įmonių vadovais. Nenori 
bendrauti, oi nenori mūsų poli-
tinis elitas su eiliniais piliečiais.

Ir štai sulaukėme net paties 
Finansų ministro pono R. Ša-
džiaus. Rajono savivaldybės 
saliukė buvo pilna mokyklų, dar-
želių direktorių, savivaldybės 
klerkų. Dalyvavo ir vienas kitas 
verslininkas. Vietiniams, taip va-
dinamiems politikams, atstova-
vo rajono meras, aš ir Tarybos 
narys K. Macionis, kuris, kaip 
dažnai būna, tuojau pat išėjo 
(užsiėmęs). Manau, kad kiti Ta-
rybos nariai apie susitikimą net 
nežinojo. Matyt, kad ministrui 
neuždavinėtų „kvailų“ klausimų.

Ir šis Finansų ministro ap-
silankymas su palyda yra ne 
šiaip apsilankymas viename iš 
rajonų, kad pasiaiškintų susi-
dariusią finansinę ir ekonominę 
padėtį vietoje, išgirstų proble-
mas iš pirmų lūpų, o iš anksto 
parengtas projektas prieš euro 

įvedimą, finansuojamas iš Eu-
ropos socialinio fondo, Euro-
pos regiono plėtros fondo, San-
glaudos fondo. Na, o Finan-
sų ministro apsilankymus rajo-
nuose rengia ir organizuoja vie-
na įvykių rinkodaros kompanija 
bei jos už visuomeninius ir so-
cialinius projektus atsakingas 
žmogus. Pasirodo, nieko mes 
jau nesugebame padaryti pa-
tys ir tiesiogiai – be gerai ap-
mokamų, visokius viešuosius 
konkursus laimėjusių tarpinin-
kų, nors kiekviena ministerija 
ar kita valstybinė institucija turi 
viešųjų ryšių skyrius, o kai ku-
rios net ir departamentus.

Jonava – jau septyniolikta-
sis rajonas, kuriame lankėsi šio 
projekto desantas. Susitikimas 
prasidėjo ES fondų investici-
jų eiliniu kartojimu, užduodant 
auditorijai klausimus. Iš pradžių 
pagalvojau, kad gal taip ir ne-
teks išgirsti pagrindinės temos 
– tai yra apie investicijų nau-
dą Jonavos rajone. Bet klydau. 
Išgirdom ne tik apie investicijų 
naudą, bet ir apie galingai per 
pasaulį žengiantį eurą. Mano 
iš vietos leptelėjimas apie į pa-
saulinę rinką besiveržiantį Kini-
jos juanį, ministro buvo atmes-
tas. Supratau, kad pono minis-
tro matymas šioje sferoje apsi-
riboja tik šiandiena.

Finansų ministras taip pat 
nemažai dėmesio skyrė įgy-
vendintiems projektams Jona-
voje, labai girdamas merą dėl 
daugiabučių renovacijos, su-

plakdamas į krūvą Vidaus rei-
kalų ministerijos jau seniai įgy-
vendinamą projektą su taip va-
dinamu Mazuronio projektu ir 
priskirdamas visus šiuos dar-
bus dabartiniam merui. Pagal 
Finansų ministerijos duomenis 
2007-2013 metais rajone įgy-
vendinti arba įgyvendinami 143 
projektai, kuriuos finansuoja ES 
fondai, bendra vertė paminė-
to skaičiaus projektų – 357 mi-
lijonai litų (kas gali paneigti, kad 
nevertėtų paskaičiuoti ir apie 
5-10 proc. nuo šios sumos į ki-
šenes. Gal ne be reikalo minis-
tras, kalbėdamas apie Europos 
Sąjungos lėšų panaudojimą, ty-
čia ar netyčia vis klydo - ne kar-
tą vis prasprūdo sąvoka „pasi-
savinom“ ir čia pat su dvipras-
miška šypsenėle vis pasitaisy-
davo - „įsisavinom“. Kaip liau-
dies išmintis sako: „Kas galvoj, 
tas ir ant liežuvio galo“...). Deja, 
dauguma šių projektų skirta ne 
ekonominei aplinkai pagerinti. 
Prisiimdamas ir buvusio mero 
klaidas, dabartinis rajono me-
ras pradėjo viešai barstyti pe-
lenais galvą bei muštis į krūti-
nę dėl to, kad kiti rajonai šio-
je sferoje sugebėjo ES skiria-
mas bei savas lėšas panaudoti 
ne tik aplinkos gražinimui, bet ir 
objektams, kurie teikia ekono-
minę naudą valstybės bei savi-
valdybių biudžetams.

Iš Finansų ministro kalbos 
paaiškėjo, kad ES klerkai ap-
sižiūrėjo, kad Lietuvoje pinigai 
taškomi ne visada kur reikia ir 

matyt, kad 2014-2020 metais 
ne tik kad bus sumažintas fi-
nansavimas, bet bus numatyti 
ir kiti finansavimo prioritetai.

Tenka pastebėti, kad da-
lis Finansų ministro pasisaky-
mų buvo gana su primityviais 
pavyzdžiais bei pamąstymais 
ir sukėlė pagrįstų abejonių dėl 
pastarojo kompetencijos, nors 
galbūt jis suabejojo mūsų audi-
torijos kompetencija ir suprimi-
tyvino savo informaciją.

Uždavus konkretų klausi-
mą ministrui, ar jis žino, kas 
trukdo investicijoms Lietuvo-
je ir kas trukdo dirbti smulkio-
sioms bei vidutinėms įmonėms, 
iš dalies atsakė, bet Vyriausy-
bės nuomonės, kaip konkre-
čiai su šiais reiškiniais susido-
roti, išgirsti nepavyko. Nepavy-
ko gauti išsamaus atsakymo ir 
apie valstybės įsiskolinimus bei 
perspektyvas, išskyrus, kad Vy-
riausybei pavyko pasiskolinti už 
mažesnes palūkanas, negu tą 
darė ankstesnė valdžia.

Spaudos konferencijo-
je sunkiai pavyko daug ko pa-
klausti tiek mero, tiek Finansų 
ministro. Pastarieji išsidresira-
vę ne glaustai ir aiškiai atsaky-
ti į užduodamus klausimus, bet 
kaip man besimokant aukšto-
joje mokykloje vienas iš profe-
sorių daug ir primityviai (daž-
nai ne į temą) tuščiažodžiavu-
sių studentų kalbą apibūdinda-
vo – papilstė vandenėlį. Matyt ir 
stengėsi, kad tų klausimų būtų 
kuo mažiau.

apie susitikimą, greičiau dėl „paukščiuko“

„Vaikai nėra mažučiai as-
menys su mini teisėmis,

mini jausmais ir mini žmo-
gaus orumu.

Jie yra augantys žmonės, 
su visomis žmogui priklausan-
čiomis teisėmis,

numatančiomis jiems dau-
giau saugumo nei suaugu-
siems.“

(Maud de Boer-Buquicchio)

Perskaičius Jonavos ra-
jono mero pavaduotojo Re-
migijaus Osausko straips-
nį „Kitokie vaikai – iššūkis ir 
tėvams, ir savivaldybei“, iš-
spausdintą 2014 m. lapkričio 
7 d. Jonavos rajono laikraš-
tyje „Jonavos garsas“, Nr.17 
(198), norėtųsi išsakyti savo 
mintis apie kitokių vaikų ug-
dymą.

Realizuojant įvairių sociali-
nių rizikos grupių vaikų teisę į 
kokybišką mokymąsi ir išsilavi-
nimą, Jonavoje nuo 1995 metų 
veikia Jonavos jaunimo moky-
kla. Ši mokykla yra kaip alter-
natyva tradicinei mokyklai. Mo-
kykloje vadovaujamasi savita 
ugdymo filosofija, kadangi ug-
dymo esmė – orientacija į vai-
ko socialinę, kultūrinę, kogni-
tyvinę patirtį, numatant visoke-
riopą pagalbą, skatinančią vai-
ką lankyti mokyklą ir sėkmingai 
ją baigti.

Jaunimo mokykla skirta mo-
kiniams, stokojantiems moky-
mosi motyvacijos, socialinių 

įgūdžių, turintiems mokymo-
si sunkumų, linkusiems į prak-
tinę veiklą. Mokomasi pagal 
pagrindinio ugdymo progra-
mą, teikiama resocializacijos 
pagalba, kurios tikslas - padė-
ti vaikams ir jaunuoliams grįž-
ti į nuosekliojo mokymosi sis-
temą, keliant mokymosi moty-
vaciją, sudarant sąlygas pažin-
ti save, mokant spręsti gyveni-
me kylančias problemas ir ug-
dant atsparumą neigiamai soci-
alinei įtakai. 

Nuo 2006 metų rugsėjo 1 
dienos mokykla įgijo ir kitą pa-
skirtį. Tai pagrindinės mokyklos 
tipo specialioji mokykla, skir-
ta intelekto sutrikimą turintiems 
mokiniams.

Šiuo metu mokykloje veikia 
3 specialiosios (lavinamosios) 
klasės, kurias lanko mokiniai, 
turintys vidutinį, žymų ar labai 
žymų intelekto sutrikimą. Jose 
mokosi 31 mokinys iš Jonavos 
rajono. Šiems mokiniams, bai-
gusiems 10 klasių, tačiau neį-
gijusiems pagrindinio išsilavini-
mo, yra sudaryta galimybė to-
liau tęsti mokslą dar trejus me-
tus specialiojoje (socialinių įgū-
džių) klasėje, kurioje mokiniai 
ugdomi pagal socialinių įgūdžių 
ugdymo programą iki 21 metų. 
Dabar šioje klasėje mokosi 11 
mokinių.

Mokykloje šiems moki-
niams, turintiems didelių ir la-
bai didelių specialiųjų ugdymo-
si poreikių, rengiamos ir vykdo-
mos pagrindinio ugdymo pir-
mosios ir antrosios dalies indi-
vidualizuotos, neformaliojo vai-

kų švietimo, socialinių įgūdžių 
ugdymo programos. Specialio-
siose klasėse visus mokomuo-
sius dalykus (išskyrus gydomą-
ją kūno kultūrą) moko vienas 
mokytojas, turintis specialio-
jo pedagogo kvalifikaciją. Sie-
kiant užtikrinti specialiųjų porei-
kių mokinių ugdymo kokybę ir 
veiksmingumą, teikiamos mo-
kytojų padėjėjų paslaugos (dir-
ba 5 mokytojų padėjėjai). Mo-
kytojo padėjėjo paslaugos tei-
kiamos mokiniams, turintiems 
vidutinių, didelių ar labai dide-
lių specialiųjų ugdymosi porei-
kių ir dėl įgytų ar įgimtų sutri-
kimų negalintiems savarankiš-
kai dalyvauti ugdymo proce-
se (mokykla dalyvavo Speci-
aliojo ugdymo paslaugų teiki-
mo programoje, kuri patvirtinta 
Lietuvos Respublikos Vyriausy-
bės 2004 m. lapkričio 22 d. nu-
tarimu Nr. 1475 (Žin., 2004, Nr. 
170-6263), buvo įsteigti moky-
tojų padėjėjų etatai, gautas fi-
nansavimas).

Visi specialiųjų poreikių mo-
kiniai, kurie nepajėgia (nega-
li savarankiškai vaikščioti, dėl 
didelių sutrikimų yra nesaugūs 
gatvėje) patys atvykti į moky-
klą, yra atvežami ir parvežami 
su mokyklos geltonaisiais auto-
busais (mokykla dalyvavo Mo-
kyklų aprūpinimo geltonaisiais 
autobusais 2006-2009 ir 2009–
2012 metų programoje, ku-
rios tikslas – specialiųjų porei-
kių mokinių vežiojimas į jauni-
mo mokyklą pritaikytu autobu-

ir kitokie vaikai turi teisĘ  
į kokYbiŠką uGdYmą

Nuo lapkričio 25 d. iki gruo-
džio 20 d. bus išmokėta pirmoji 
kompensacijų dalis.

Kompensuojamas šių rūšių 
pensijų sumažinimas 2010 ir 
2011 metais: senatvės, išanks-
tinės senatvės, netekto darbin-
gumo, invalidumo. Kitų rūšių 
pensijos pagal minėtąjį įstaty-
mą nėra kompensuojamos.

Kiekvienam asmeniui, ku-
riam priklauso kompensaci-
ja, „Lietuvos pašto“ darbuoto-
jai pristatys „Sodros“ ženklu 
pažymėtą registruotą laišką su 
sprendimu apie tikslią kompen-
suojamą sumą ir jos išmokėji-
mo terminus.

Kartu su sprendimu voke 
bus ir unikalus kliento identifi-
kavimo numeris (jį gaus tik tie, 
kurie dar neturi). Dėl to pašti-
ninkas gali paprašyti atplėšti 
voką, pasirašyti ant dokumen-
to ir dalį jo nuplėšti bei pasiim-
ti su savimi.

Prireikus, gyventojai su 
šiuo kodu galės gauti as-
meninę informaciją telefonu 
1883 arba (8-5) 250 0883. Jei-
gu klausimų nekyla, skam-
binti nėra būtina.

Jeigu dėl kokių nors prie-
žasčių sprendimas nepasieks 
adresato, jo nuorašą vėliau bus 
galima atsiimti bet kuriame „So-
dros“ teritoriniame skyriuje pa-
teikus asmens tapatybės doku-
mentą.

Specialiai laukti paštininko 
su sprendimu nėra būtina. Kar-
tą neradęs laiško gavėjo, pašti-
ninkas ateis kitą dieną. Net jei-
gu neras ir kitą dieną, kompen-
sacija vis tiek bus išmokėta.

Pinigai bus išmokėti (prista-
tyti) tokiu pačiu būdu, kokiu iš-

mokama pensija – tai yra į ban-
ko sąskaitą, į namus arba mo-
kėjimo įstaigą.

Prašymų dėl kompensaci-
jų apskaičiavimo ir išmokėjimo 
teikti nereikia. Nebent asmuo 
išvyko į užsienį arba pasibaigė 
jam mokėtos netekto darbingu-
mo (invalidumo) pensijos skyri-
mo terminas. Tokiu atveju pra-
šymą reikėtų pateikti artimiau-
siame „Sodros“ teritoriniame 
skyriuje.

Šiemet bus išmokėta 20 
proc. visos apskaičiuotos kom-
pensuojamos sumos. Po 40 
proc. sumos lygiomis dalimis 
bus išmokėta 2015 m. ir 2016 
m. – kovo, birželio, rugsėjo ir 
gruodžio mėnesiais.

Pavyzdžiui, jeigu apskai-
čiuota kompensuojamoji suma 
yra 1000 Lt, tai šiemet bus iš-
mokėta 200 Lt, o 2015-2016 m. 
kovo, birželio, rugsėjo ir gruo-
džio mėnesiais – po 100 Lt.

Iš viso kompensacijos ap-
skaičiuotos apie 500 tūkst. as-
menų. Bendra kompensaci-
joms numatytų lėšų suma – 450 
mln. Lt. 2014 m. bus išmokėta 
90 mln. Lt iš „Sodros“ biudže-
to, 2015 m. ir 2016 m. – po 180 
mln. Lt iš valstybės biudžeto. 
Vidutinė kompensuojama suma 
– beveik 1000 Lt.

Primename, kad dirbu-
siems pensininkams pensijos 
buvo mažintos du kartus. Šie-
met pradedamu kompensavi-
mu kompensuojamas tik vie-
nas sumažinimas (toks pats, 
kaip ir nedirbusiems pensinin-
kams). Pensijos iki 650 Lt ne-
buvo mažintos.

„Sodros“ inf.

Pradedamos mokėti 
pensijų kompensacijos

Nukelta į 5 psl.
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Darius Ulkštinas

Lapkričio pradžioje Jonavos 
liberalai pakvietė rajono gyven-
tojus į diskusiją ,,Suburk ben-
druomenę“. Renginio modera-
torius - Jonavos r. savivaldy-
bės mero pavaduotojas Remi-
gijus Osauskas teigė, kad šios 
diskusijos tikslas – paskatin-
ti gyventojus kurti bendruome-
nes, kurių sėkmingai įgyvendin-
tų projektų dėka, galime gyven-
ti geriau, saugiau bei gražiau.

Diskusijoje dalyvavo mies-
to ir kaimo seniūnaitijų seniū-
naičiai, bendruomenių pirmi-
ninkai, verslininkai, Tarybos na-
riai, savivaldybės administraci-
jos atstovai, iniciatyvūs rajono 
gyventojai, planuojantys burtis 
į bendruomenes. 

Jonavos rajono kaimo ben-
druomenių asociacijos pirminin-
kas Petras Vyšniauskas pristatė 
susirinkusiems bendruomenių 
finansavimo galimybes 2014-
2020 metais. Pasak P. Vyš-
niausko, puikias galimybes įsi-
savinti ES struktūrinių fondų in-
vesticijas 2014-2020 m. periodu 
dabar turės ne tik kaimo, bet ir 
miesto vietovių bendruomenės, 
tik skirsis finansuotinos veiklos. 
,,Miestiečiai“ sieks įgyvendinti 

užimtumo skatinimo, neforma-
lios verslumą skatinančios inici-
atyvos ir bendradarbiavimo, in-
formacijos sklaidos tinklų kūri-
mo uždavinius. Kaimo bendruo-
menės gautas lėšas turės skirti: 
75 proc. - verslo kaimo vietovė-
se skatinimui, 25 proc. - infras-
truktūrai ir kitoms priemonėms. Į 
visas finansuojamas priemones 
būtinai bus įtrauktas jaunimas. 
P. Vyšniauskas teigė, kad mūsų 
kaimo ir miesto bendruomenės 
galės pretenduoti į 8 mln. Lt. 
sumą. Jis paragino visus akty-
vius žmones nebijoti kurti savo 
bendruomenę, nes visas savo 
idėjas galės įgyvendinti būtent 
strategijos ,,Europa 2020“ dėka.

Jonavos r. savivaldybės 
administracijos direktoriaus pa-
vaduotojas Audrius Šulga, pri-
statydamas savo pranešimą, 
priminė, kad, įgyvendinant 2013-
2015 m. vietos bendruomenių 

programą, kasmet iš valstybės 
biudžeto Jonavos r. savivaldy-
bei skiriama 111 000 Lt, iš kurių 
po 12 000 Lt skiriama kiekvie-
nai kaimo seniūnijai, 15 000 Lt 
miesto seniūnijai. Prie kiekvie-
nos seniūnijos sudaromos vie-
tos bendruomenių tarybos, ku-

rios vėliau pačios ir sprendžia, 
kur panaudoti skirtas lėšas: 
pvz., Užusalių seniūnijos vietos 
bendruomenių taryba nuspren-
dė visą sumą skirti vaikų žaidi-
mo aikštelei įrengti, Šilų - rengi-
nio, ekskursijos organizavimui, 

įrengė dvi vaizdo kameras, lau-
ko treniruoklius. A. Šulga akcen-
tavo, kad didžiausią lėšų nau-
dojimo efektyvumą ir skaidrumą 
galima pasiekti tik tuomet, kai 
pačios vietos bendruomenių ta-
rybos sprendžia, kur šias lėšas 
panaudoti. Todėl, liberalų siūly-
mu, būtų tikslinga VBT progra-
mos finansavimą padidinti 111 
000 Lt, o šias lėšas numatyti Jo-
navos rajono savivaldybės 2015 
metų biudžete.

Savo patirtimi, kaip kartu 
su būreliu iniciatyvių jonavie-
čių įkūrė miesto bendruome-
nę ,,Juodmeniečiai LT“, pasi-
dalino Jonavos r. savivaldybės 
tarybos narys Kęstutis Macio-
nis. Jis prisipažino, kad ku-
riant naują organizaciją bijo-
jo, kad reiks tam skirti daug lai-
ko ir lėšų. Pasirodo, įkurti ben-
druomenei užtenka vos 147 Lt. 
O informaciją kaip tai padaryti 
ir suruošti visus reikalingus do-
kumentus nemokamai gali at-
likti Jonavos turizmo ir vers-
lo informavimo centras. Cen-
tro darbuotojų konsultacijų 
dėka visa bendruomenės įkū-
rimo procedūra užtruko tik ke-
lias dienas. 

Savo sėkmės istorija pasi-
dalino Kulvos bendruomenės 

pirmininkė Danguolė Griniova. 
2009 m. projekto ,,Materialinės 
bazės stiprinimas Kulvos ben-
druomenėje“ lėšomis (24 843 
Lt) buvo įsigytas Kulvos ben-
druomenės namų inventorius. 
2011 m. įgyvendintas projektas 
,,Kulva ir lietuvių raštijos pradi-
ninkas Abraomas Kulvietis“ (50 
000 Lt). Paskutinis sėkmingas 
projektas - ,,Aplinkos tvarkymo 
paslaugų teikimas“, už kurio lė-
šas bendruomenė įsigijo trak-
torių. Įsigyta priemonė leidžia 
spręsti aktualius vietos ben-
druomenės aplinkos tvarkymo 
klausimus, skatina verslumą, 
bendruomeniškumą. 

Apie įgyvendintus verslumą 
skatinančius projektus pasidali-
no Šilų, Turžėnų bei Venecijos 
bendruomenių atstovai.

Diskusijos pabaigoje R. 
Osauskas padėkojo visiems 
susirinkusiems, kad yra neabe-
jingi savo miesto ar kaimo pro-
blemoms bei išreiškė viltį, kad 
greitu laiku įsikurs dar daugiau 
bendruomenių. 

Politinė reklama. Užs. Nr.3
Bus apmokėta iš Lietuvos Respu-

blikos liberalų sąjūdžio Jonavos rajo-
no rinkimų apygardos Nr. 10 kandidatų 

sąrašo sąskaitos 

todėL, LiberaLų siūLYmu, 
būtų tiksLinGa vbt 

ProGramos finansavimą 
Padidinti 111 000 Lt, o 
Šias LėŠas numatYti 

Jonavos raJono 
savivaLdYbės 2015 metų 

biudžete.

diskusija ,,suburk bendruomenę“ -  
galimybė pakeisti savo aplinką

Lapkričio 14 d. Jonavos 
Janinos Miščiukaitės meno 
mokykloje vyko IV tarptauti-
nis jaunųjų pianistų konkur-
sas „Mano vaikystės drau-
gas – fortepijonas“, kuriame 
dalyvavo 48 dalyviai iš pen-
kių Estijos, Latvijos ir Lenki-
jos bei iš penkiolikos mūsų 
šalies miestų. Dalyvių pasi-
rodymus vertino itin profe-
sionali ir garbinga vertini-
mo komisija, kuriai vadova-
vo Vytauto Didžiojo universi-
teto Muzikos akademijos pro-
fesorius, tarptautinių konkur-
sų laureatas, ordino „Už nuo-
pelnus Lietuvai“ Riterio kry-
žiaus kavalierius, M.K. Čiur-
lionio provaikaitis bei grafų 
Zubovų palikuonis, pianistas 
Rokas Zubovas. Pirmą kartą 
konkurso istorijoje Didysis 
prizas atiteko organizatorių 
atstovei, mūsų rajono meno 
mokyklos ugdytinei Emilijai 
Šeštokaitei. Konkurso nuga-
lėtojos fortepijono mokytoja 
Rita Trimonienė.

Tarptautinio jaunųjų pia-
nistų konkurso „Mano vai-
kystės draugas – fortepijo-
nas“, jau ketvirtą kartą su-
rengto Jonavos meno moky-
klos pedagogų, tikslas - at-

skleisti fortepijono instru-
mento, ugdytinių individua-
lumą, atlikėjišką meistrišku-
mą, tęsti bendradarbiavimą 
tarp respublikos ir kitų šalių 
muzikos ir meno mokyklų pe-
dagogų bei pasidalinti gerąja 
dalykine patirtimi. 

Aldona Skaisgirytė

„Emilija - labai gera mergai-
tė, labai stropi mokinė, nebi-
janti darbo. Kad pasiektų tokių 
rezultatų, neužtenka tų įpras-
tų dviejų pamokų per savai-
tę. Ruošdamosi konkursui, dir-
bome ir savaitgaliais, o pasku-
tines savaites – kasdien. Sa-
vaitę prieš konkursą į kiekvie-
ną repeticiją salėje kviečiausi 
tiek ugdytinius, tiek mokytojus. 
Išskirtinį dėmesį skyrėme psi-
chologiniam pasirengimui sce-
nai. Galbūt tas psichologinis 
pasirengimas ir davė rezultatą, 
kad Emilija šįkart jautėsi stabi-
liai, pasitikinti savi. Tai dar kartą 
įrodė, kad neužtenka vien tech-
niškai užtikrintai parengti kon-
kurso programą, tą programą 
dar reikia išmokti psichologiš-
kai pateikti klausytojui“, - „Jo-
navos garsui“ apie darbo takti-
ką ir metodus pasakojo Didžio-

jo prizo laimėtojos E. Šešto-
kaitės pianino mokytoja R. Tri-
monienė, šiemet pažyminti 35 
metų pedagoginės veiklos su-
kaktį ir tokį pat jubiliejų mininti 
kaip šios mokyklos direktoriaus 
pavaduotoja ugdymui.

Kaip pastebėjo talentingos 
jaunosios pianistės mokytoja, 
ugdytinė iki šio rezultato augo 
laipsniškai: E. Šeštokaitė yra 
tapusi III šio tarptautinio kon-
kurso laureate, tarp kitų kon-
kursų ji dalyvavo N. Rubinštei-
no konkurse Prancūzijoje, kur 
laimėjo trečiąją vietą, yra dvie-

jų ansamblių konkursų „Skam-
binu su draugu“ laureatė. „Pas-
kutinysis konkursas buvo tar-
si atpildas už visą įdėtą triū-
są, stropumą“, - džiaugėsi di-
delę darbo praktiką turinti for-
tepijono pedagogė R. Trimonie-
nė, su savo ugdytiniais ne kartą 
sėkmingai dalyvavusi prestiži-
niuose jaunųjų pianistų konkur-
suose Italijoje, Ispanijoje, Pran-
cūzijoje bei kitose Europos ša-
lyse. 

„Nežinau, ar meno moky-
kla mano antrieji, ar jau pirmieji 
namai. Beveik visas laikas pra-

leidžiamas čia. Aš džiaugiuo-
si, kad labai myliu savo darbą ir 
einu į jį kaip į šventę. Mano mo-
kinio sėkmė – didžiausias man 
atpildas ir pasitenkinimas. O 
kad ne vienas mano ugdytinis 
dar pasirinko ir profesionalaus 
muzikanto kelią - didžiausia ko-
kia tik gali būti grąža už įdėtą 
darbą“, - sakė gyvenimo pilna-
tvę darbe ir savo mokiniuose 
kasdien atrandanti Jonavos J. 
Miščiukaitės meno mokyklos 
direktoriaus pavaduotoja ug-
dymui, fortepijono mokytoja R. 
Trimonienė.

nugalėjo ugdytinės darbštumas ir mokytojos patirtis

Nuotrauka atminčiai. Priekyje - IV tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso „Mano vaikystės draugas – fortepijonas“ 
Didžiojo prizo laimėtoja - Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytinė Emilija Šeštokaitė. Iš kairės šio 
konkurso vertinimo komisijos narys, Škotijos karališkosios konservatorijos studentas ir koncertmeisteris, tarp-
tautinių konkursų laureatas, pianistas Paulius Rudokas, Emilijos fortepijono mokytoja, Jonavos Janinos Miščiu-
kaitės meno mokyklos direktoriaus pavaduotoja ugdymui Rita Trimonienė, vertinimo komisijos pirmininkas, Vy-
tauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos profesorius, tarptautinių konkursų laureatas, ordino „Už nuopel-
nus Lietuvai“ Riterio kryžiaus kavalierius, M.K. Čiurlionio provaikaitis bei grafų Zubovų palikuonis, pianistas Ro-
kas Zubovas ir dar vienas konkurso vertinimo komisijos narys - Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijos 
lektorius, Nacionalinės M. K. Čiurlionio menų mokyklos mokytojas metodininkas Donaldas Račys.

sveikiname Jonaviečius – iv tarPtautinio 
JaunųJų Pianistų konkurso „mano vaikYstės 

drauGas – fortePiJonas“ nuGaLėtoJus:
laureates - 
Juliją Rockiną (mokyt. Roma Balienė) ir
Ievą Gezevičiūtę (mokyt. Jolanta Šukienė);

diplomantes – 
Mildą Narkauskaitę ir Medą Arlauskaitę 
(mokyt. Liudmila Petrakova),
Rugilę Gabševičiūtę (mokyt. Lina Žiegienė),
Deimantę Šimbaraitę (mokyt. Elena Kubrakovskaya),
Kristiną Chlastauskaitę (mokyt. Skaidrė Reznikovienė),
Arvydą Krasauską (mokyt. Regina Juškienė),
Ievą Borisovaitę (mokyt. Daiva Petrošienė).
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Besibaigiant 2014-iesiems, 
draudimo rinkoje pastebima 
augančio gyventojų pasitikė-
jimo draudimo bendrovėmis 
tendencija. Draudžiantis pa-
sirinkimą vis dar lemia kaina, 
tačiau į turto saugumą nebe-
žiūrima pro pirštus.

baseinas bute

Draudimo bendrovės „Com-
pensa TU S. A. Vienna Insuran-
ce Group“ duomenimis, dau-
giau nei 80 proc. draudžiamų-
jų įvykių šiemet – užliejimai. 
Nesusidūrusiems su tokia pro-
blema gali kilti nuostaba – kaip 
gali pratrūkti metaliniai vamz-
džiai, kurie jau tarnauja per dvi-
dešimt, o kartais net ir keturias-
dešimt metų? Atsakymas pa-
prastas - kuo ilgesnis laikotar-
pis, tuo didesnė tikimybė, kad 
vamzdis, paveiktas korozijos, 
ims ir netikėtai pratrūks, taip 
užliedamas kaimynus – jei pa-
siseks, tik vieno aukšto, jei ne ir 
visus esančius apačioje. O to-
kiu atveju nuostolius turės at-
lyginti asmuo, kuriam priklau-
so butas. „Compensa“ Jonavos 
skyriaus vadovė Janina Stan-
kevičienė prisimena gana ko-
mišką situaciją, kai žaisdami 
vonioje vaikai ją gerokai perpy-
lė ir po gero pusvalandžio kai-
mynai apačioje turėjo nuosavą 
baseiną savo bute. Žaidimų pa-
sekmė – užlietas kaimynų vo-
nios kambarys ir koridorius. Ži-
noma, tuomet situacija niekam 
juoko nekėlė, ko gero, gyvento-
jai su atlaidžia šypsena į vaikų 

išdaigas pažiūrėjo tik draudimui 
apmokėjus buto remontą.

Genda technika

Įdomu, kad šiemet draudi-
kai iš apsidraudusiųjų visų rizi-
kų draudimu sulaukia pagausė-
jusių prašymų atlyginti žalą su-
gedus įvairiems technikos prie-
taisams. O prietaisai genda vi-
sokie – nuo kavos aparato, kai 
klientai skundžiasi, kad sun-
ku žvaliai pradėti rytą be mėgs-
tamiausio puodelio kavos, iki 
kompiuterio, kuriame prasmen-
ga labai svarbūs dokumentai. 
Žinoma, nuotaika labiausiai su-
bjūra tuomet, kai tenka pirkti 
naują prietaisą ir krapštyti sun-
kiai uždirbtus pinigus, greičiau-
siai taupytus visai kitam pirki-
niui. O tokių atvejų juk nesu-
planuosi. Turbūt ne vienas, ap-
silankęs tualete, esame susi-
mąstę, kas būtų jei pasilenkus 
staiga iš kišenės iškristų mo-
bilusis telefonas. „Compensa“ 
Jonavos skyriaus vadovė šyp-
sosi: „Visai neseniai turėjome 
tokį draudžiamąjį įvykį. Į kloze-
tą įkritęs išmanusis telefonas 
nepataisomai sugedo. Jei ne 
draudimas, klientui būtų tekę 
sumokėti nemažą sumą per-
kant naują. O be telefono šiais 
laikais – kaip be rankų.“

visiems suPrantama 
akciJa

Draudimo bendrovė „Com-
pensa“ iki 2015 metų sausio 
24 dienos skelbia akciją, ku-

rios metu visų rizikų turto drau-
dimo kainos 1 m2 gyvenamojo 
ploto – butui 0,59 Eur (2,04 Lt), 
o namui – 0,49 Eur (1,69 Lt). 
Bendrovės atstovė tokį akcijos 
sprendimą aiškina taip: „Sukū-
rėme paprastą ir kiekvienam 
gyventojui lengvai suprantamą 
akciją. Paprasčiausiai nereikia 
gaišti laiko einant į „Compen-
sa“ biurą norint sužinoti, kiek 
kainuoja namo ar buto draudi-
mas. Pakanka žinoti savo buto 
ar namo plotą ir labai greitai 
pasiskaičiuosite draudimo kai-
ną. Pavyzdžiui, vidutinio 50 m2 
mūrinio buto draudimo kaina 
– vos 102 Lt (29,54 Eur), o vi-
dutinio 150 m2 namo – tik 306 
Lt (88,62 Eur) metams. Akcijos 
metu taikoma net iki 20% nuo-
laida, o žinant tai, kad mūsų 
bendrovė ir anksčiau draudi-
mo paslaugas teikė konkuren-
cingomis kainomis, pasiūlymas 
tampa dar labiau vertas dėme-
sio. Šiuo atveju nereikia galvoti, 
kad jei pigu – bus nekokybiška. 
Priešingai – draudimo bendro-

vė suteikia apsaugą plačiau-
siu Lietuvoje žinomu visų rizi-
kų draudimo variantu, kuomet 
draudimo apsauga apima ne tik 
išvardintus įvykius.“ 

dovanos kLientams

Akcijos laikotarpiu kiekvie-
nam apsidraudusiam gyventojų 
turto draudimu, dovanojamas 
civilinės atsakomybės draudi-
mas nemenkai 5 000 Lt sumai. 
Ši draudimo paslauga ypač ak-
tuali nenumatyto įvykio metu 
nenorintiems pabloginti san-
tykių su kaimynams. Turto sa-
vininko civilinės atsakomybės 
draudimas aktualus ir daugia-
bučių namų, ir nuosavų namų 
kvartalų gyventojams. Aktualus 
todėl, kad daugiabučiuose dėl 
vandentiekio avarijos didelė ti-
kimybė užlieti apačioje esančių 
kaimynų turtą, o nuosavų namų 
gyventojams – dėl gaisro pavo-
jaus, nes kilus gaisrui, liepsna 
labai greitai pasiekia ir kaimynų 
namus.

PasitikėJimas auGa

Preliminariais „Compen-
sa“ duomenimis, šiemet turto 
draudimo įmokos ir apdraus-
tų namų skaičius bendrovėje 
paaugs net 40 proc. Vadinasi, 
įmone pasitiki vis daugiau ša-
lies gyventojų. Taip pat pastebi-
ma tendencija, kad apskritai vis 
daugiau žmonių pradeda rūpin-
tis savo turto saugumu ir į drau-
dimą nebenumoja ranka, kaip 
anksčiau. Anot J. Stankevičie-
nės, gyventojai labiausiai lin-
kę įsigyti paslaugas akcijos lai-
kotarpiu ir kol kas svarbiausias 
pasirinkimą skatinantis veiks-
nys – kaina. „Nuo akcijos pra-
džios pastebime, kad sudaro-
mų gyventojų turto draudimo 
sutarčių skaičius jau išaugo 20 
proc., tad prognozuojame, kad 
iki akcijos pabaigos šis skaičius 
dar labiau augs ir dar daugiau 
gyventojų džiaugsis saugiais 
namais“, – tikina Jonavos sky-
riaus vadovė.

Užs. Nr.42

apsidraudusiems turto draudimu – 
civilinės atsakomybės draudimas dovanų

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

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

Tel. 8 672 34241

Už dovanas 
gautas iš sutuok-
tinių, vaikų, įvai-
kių, tėvų, įtėvių, 

brolių, seserų, vaikaičių ir senelių 
mokesčių mokėti nereikia. Iš šių gy-
ventojų gautos dovanos yra neap-
mokestinamos, nesvarbu, kokio dy-
džio, kokia forma (pinigais ar natū-
ra) ir kiek kartų per kalendorinius 
metus jos gautos, tačiau prievolė 
deklaruoti pajamas pasibaigus me-
tams, kuriais gautos dovanos, atsi-
randa, jeigu tokių pajamų suma per 
kalendorinius metus yra didesnė 
kaip 10 000 litų.

Per kalendorinius metus gautos 
iš kitų gyventojų dovanos, kurios ne-
viršija 8 000 litų yra taip pat neapmo-
kestinamos. Tačiau, jei gautų dova-
nų vertė didesnė nei 8 000 litų (ne-
svarbu ar iš nuolatinių Lietuvos gy-

ventojų ar nenuolatinių), tai už 8 000 
litų viršijančią sumą teks susimokė-
ti 15 proc. gyventojų pajamų mokes-
tį. Pareiga deklaruoti pajamas ir su-
simokėti pajamų mokestį tenka pa-
čiam apdovanotajam pasibaigus 
metams, kuriais gautos dovanos, iki 
kitų metų gegužės 1 dienos.

Lengvata dėl 8 000 Lt pajamų 
neapmokestinimo yra taikoma tik 
iš gyventojų gautoms dovanoms. Iš 
juridinių asmenų (Lietuvos ar užsie-
nio valstybės) gautos dovanos ap-
mokestinamos 15 proc. nuo pirmo 
lito. Neapmokestinamos tik nepi-
niginės, iki 320 Lt vertės dovanos, 
gautos iš juridinio asmens, nesan-
čio darbdaviu. Kai dovanos davė-
jas yra Lietuvos ar užsienio įmonė, 
veikianti per nuolatinę buveinę Lie-
tuvoje, mokestį už dovaną sumo-
ka ją dovanojusi įmonė. Apdova-

notam gyventojui pareiga sumokė-
ti pajamų mokestį tenka tokiu atve-
ju, kai dovanos davėjas yra užsie-
nio įmonė. Gavęs dovanų iš užsie-
nio juridinio asmens, veikiančio ne 
per nuolatinę buveinę Lietuvoje, gy-
ventojas turės pateikti tų kalendori-
nių metų, kuriais gavo dovaną, pa-
jamų deklaraciją, joje deklaruoti vi-
sas tais metais gautas pajamas bei 
sumokėti deklaracijoje apskaičiuotą 
pajamų mokestį iki kitų metų gegu-
žės 1 dienos. 

Daugiau informacijos mokes-
čių mokėtojai gali rasti Valstybinės 
mokesčių inspekcijos interneto sve-
tainėje www.vmi.lt ar paskambinę 
trumpuoju Mokesčių informacijos 
centro telefonu 1882. Telefonu su-
teikta konsultacija yra lygiavertė ra-
šytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei 
saugomi 5 metus.

už Gautas dovanas iŠ artimų Giminaičių  
mokesčių mokėti nereikia

Valstybinė mokesčių inspekci-
ja informuoja, kaip reikėtų dirbti ka-
sos aparatais pereinamuoju euro 
įvedimo laikotarpiu (2015 01 01 – 
2015 01 15) ir po jo. Visą išsamią 
informaciją rasite VMI interneto 
svetainės www.vmi.lt skyriuje „Eu-
ras ir mokesčiai“: http://www.vmi.lt/
cms/euras-ir-mokesciai.

VMI paaiškina, kad grynųjų pi-
nigų litų fiksavimas kasos aparatu 
pereinamuoju laikotarpiu priklau-
so nuo kasos aparato funkciona-
lumo:

a) jeigu kasos aparatai turi 
techninę galimybę būti užprogra-
muoti dirbti dviejomis (eurais ir li-
tais) valiutomis (t. y. kasos aparato 
funkcijos yra pritaikytos fiksuoti at-
siskaitymus tiek litais, tiek eurais), 
litų konvertuoti į eurus nereikės;

b) jeigu kasos aparatai netu-
ri techninės galimybės būti užpro-

gramuoti dirbti dviejomis valiuto-
mis, sumos pereinamuoju laikotar-
piu (iki 2015 m. sausio 15 d. įskai-
tytinai) kasos aparato kvituose nu-
rodomos litais arba eurais, atsi-
žvelgiant į tai, kurios valiutos — lito 
ar euro — simboliai užprogramuoti 
kasos aparate, t. y.:

- jeigu kasos aparatas užpro-
gramuotas spausdinti tik litus, tai 
kasos aparato kvite mokėtinos su-
mos nurodomos litais;

- jeigu kasos aparatas užpro-
gramuotas spausdinti tik eurus, tai 
atsiskaitant gauti litai konvertuoja-
mi į eurus ir kvite pardavimo suma 
fiksuojama eurais; 

- jeigu kasos aparatas kvite ne-
spausdina valiutos pavadinimo arba 
jos santrumpos, arba ženklo, tai ka-
sos aparato kvite nurodyta mokėti-
na suma laikoma išreikšta eurais.

Pasibaigus pereinamajam lai-

kotarpiui, t. y. nuo 2015 m. sausio 
16 d., sumos nurodomos tik eurais, 
jeigu kasos aparatas turi techni-
nę galimybę nurodyti euro simbolį. 
Jeigu nėra galimybės nurodyti euro 
simbolį, tai kasos aparato kvite nu-
rodyta suma (tiek su lito simboliu, 
tiek be jokio simbolio) laikoma iš-
reikšta eurais. 

VMI pažymi, kad daugiau in-
formacijos apie kasos aparatų 
perprogramavimą, kasos žurna-
lų pildymą, praktiniai klausimai 
– atsakymai ir kita naudinga in-
formacija mokesčių mokėtojams, 
norintiems tinkamai pasiruoš-
ti euro įvedimui – VMI interneto 
svetainės skyriuje „Euras ir mo-
kesčiai“ http://www.vmi.lt/cms/
euras-ir-mokesciai, o konsulta-
cijas visais mokesčių klausimais 
teikia VMI Mokesčių informacijos 
centras telefonu 1882.

informaciJa aPie kasos aParatus įvedus eurą

Skaityk "Jonavos garsą" internete – 
www.JONEDA.LT
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su; mokykla gavo du mokykli-
nius 19 ir 11 vietų autobusus).

Mokykla, siekdama kuo ko-
kybiškiau užtikrinti kitokių vai-
kų ugdymą, aktyviai dalyvau-
ja Specialiosios pedagogikos ir 
psichologijos centro, Lietuvos 
Respublikos Švietimo ir moks-
lo ministerijos, Švietimo aprūpi-
nimo centro organizuojamuose 
ir kt. projektuose.

Mokiniams, turintiems jude-
sio ir padėties sutrikimų, pagal-
bą teikia gydomosios kūno kul-
tūros mokytojas (kineziterapeu-
tas). Atidžiai ir atsakingai įsigi-
linus į kiekvieno ugdytinio pro-
blemą, taikomas individualus ir 
kompleksinis gydymas. Moki-
niams vyksta gydomosios kūno 
kultūros užsiėmimai, atlieka-
mi masažai, kurie atpalaiduo-
ja, padeda sumažinti skausmą 
ir tikslingiau taikyti kineziterapi-
ją. Gydomosios kūno kultūros 
užsiėmimų metu naudojamos 
priemonės, skirtos smulkiajai 
motorikai, erdviniam suvokimui 
lavinti. Gydomosios kūno kultū-
ros salėje yra įvairių treniruoklių 
(širdies darbą gerinantis treni-
ruoklis ir kt.), švediška sienelė. 
Priemonių gausa užtikrina spe-
cialiųjų poreikių asmenų psichi-
nių ir fizinių galių puoselėjimą.

Tenkinant prigimtinius, kul-
tūrinius, socialinius ir pažinti-
nius mokinių poreikius, moky-
kloje sukurta saugi, informaty-
vi, funkcionali, dalykiška ir este-
tiška aplinka, skatinanti, aktyvi-

nanti mokinių norą mokytis kū-
rybiškai. Klasėse gausu stan-
dartinių ir originalių, pačių mo-
kytojų gamintų, metodinių prie-
monių visoms kompetencijoms, 
kūrybiškumui ugdyti ir plėto-
ti, negalioms kompensuoti; ka-
binetuose yra namų kino sis-
temos, kompiuteriai, „Smart“ 
(protingosios) lentos, nauji bal-
dai; pritaikytos rūbinės su tuale-
tais, įrengtas liftas ir kt.

Mokyklos vadovai, pagalbos 
specialistai (socialinis pedago-
gas, specialieji pedagogai, lo-
gopedai, gydomosios kūno kul-
tūros mokytojai) dalinasi gerą-
ja patirtimi dalyvaudami įvairiuo-
se seminaruose, respublikinėse 
bei tarptautinėse konferencijose, 
kursuose, pristatydami praneši-
mus apie darbą su kitokiais mo-
kiniais. Mokytojai kelia kvalifika-
ciją tiek Lietuvoje, tiek užsienyje 
(pvz., šiemet pagalbos specialis-
tai, mokytojai, mokyklos vadovai 
dalyvavo stažuotėje Suomijoje ir 
susipažino su kompleksinės pa-
galbos kitokiems vaikams teiki-
mo metodais).

Jaunimo mokyklos ben-
druomenė mano, kad Jona-
vos rajone yra sukurtas pui-
kus formaliojo švietimo tin-
klas, kuriame randama vie-
tos ir kitokiems vaikams (tu-
rintiems specialiųjų ugdymo-
si poreikių, pavyzdžiui, inte-
lekto, judesio ir padėties su-
trikimų, autizmo, dauno sin-
dromą, sergantiems epilep-
sija, cerebriniu paralyžiu-
mi ar kt. ligomis) ugdyti. Ki-

tokie vaikai gali ugdytis iki-
mokyklinėje įstaigoje (lopše-
lis – darželis „Lakštingalėlė“) 
pagal ikimokyklinio ugdymo 
pritaikytą programą, pradinė-
je mokykloje-darželyje (mo-
kykla - darželis „Bitutė“) pa-
gal ikimokyklinio, priešmoky-
klinio ir pradinio ugdymo in-
dividualizuotą programą, Jo-
navos jaunimo mokyklos 5- 
10 klasėse pagal pagrindi-
nio ugdymo individualizuo-
to ugdymo programą. Baigu-
siems 10 klasių, tačiau neįgi-
jusiems pagrindinio išsilavi-
nimo, yra sudaryta galimybė 
toliau tęsti mokslą jaunimo 
mokyklos specialiojoje (soci-
alinių įgūdžių) klasėje dar tre-
jus metus. Vėliau ugdymas 
vyksta Jonavos rajono neįga-
liųjų veiklos centre. Taip pat 
šiems vaikams yra galimybė 
mokytis bet kurioje Jonavos 
miesto ar rajono mokykloje, 
integruojantis į bendrojo ug-
dymo klases. Taigi Jonavos 
miesto ir rajono vaikai bei jų 
tėvai, atsižvelgdami į vaikų 
gebėjimus ir galias, turi tei-
sę rinktis mokyklą (ar speci-
aliąją bendrojo lavinimo mo-
kyklą, skirtą mokiniams, tu-
rintiems intelekto, emocijų ar 
elgesio sutrikimų, ar bendro-
jo lavinimo mokyklą).

Rolandas Bulotas,
Jonavos jaunimo mokyklos 
direktorius,
VDU socialinių mokslų 
(edukologijos) doktorantas

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

Gydytojo R. Kvedaravičiaus
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Tel. 8-685 24354
Dantų gydymas
gyd. odontologė Sonata  
Giedraitienė, tel.: 60016, 
8-600 23963

Rudeninė akcija!
Bemetalės keramikos (cirkonio) dantų  

vainiko kaina – tik 650 Lt/188Eur
Dantų protezavimas, implantologija
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354

Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, 
dantų papuošalai). Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė,  

tel.: 60202, 8-640 55506
Dantų rentgeno nuotraukos
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 19 val.
J. Ralio g. 8-3 (prie Sąjūdžio aikštės), Jonava

Už odontologijos paslaugas  
galima atsiskaityti Šiaulių  

banko, Snoro lizingu,  
Medlizingu (12% palūkanos  

be pradinio įnašo)

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

VISĄ GRUODŽIO MĖNESĮ 
VISOMS PREKĖMS 
DIDŽIAUSIOS METŲ NUOLAIDOS
Pastaba. Akcijos galioja ir „Soninetos“ optikos filiale Jo-
navos ligoninės patalpose (Žeimių g.19, prie rūbinės).

Akių diagnostika, akispūdžio matavimas, krislo šalinimas, akių 
dugno tyrimas, profilaktinis patikrinimas, regėjimo nustatymas, 
akinių bei kontaktinių lęšių parinkimas.
Pas akių gydytoją pageidautina išankstinė registracija 
tel.: 53021, 8-656 09224
Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną 14 – 18 val. 

ir kitokie vaikai turi teisĘ  
į kokYbiŠką uGdYmą

Nukelta iš 2 psl.

Sveikata ir grožis

NAUJIENA! Masažo 
kabinetas “Achemos” 

mokymo centre, 
Kosmonautų g. 15 

(II a, 207 kab.). 
Tel. 8-684 01688 

(Virginija).

iŠ sveikos mitYbos versiJų

Lietuvoje viešėję gydytojai iš 
Ukrainos – chemikas, gydytojas 
onkologas Jurijus Šulga ir gydy-
tojas gastroenterologas Dmitri-
jus Naumovas – teigė, jeigu no-
rime būti sveiki, turime atsigręžti 
į savo protėvių mitybą.

Norint pastatyti gerą namą, 
anot J. Šulgos, reikia geros ko-
kybės plytų. „Kokybiškos plytos“ 
organizmui pirmiausia yra gy-
vulinės amino rūgštys. Žuvys ir 
žuvų taukai – idealus produktas, 
kuriame yra visų amino rūgščių, 
būtinų žmogaus organizmui, ir 
kurias organizmas lengvai pa-
sisavina. Negana to, žuvų tau-
kuose yra omega-6 ir omega-3 
molekulių, kurios, patekusios į 
organizmą su augaliniais rieba-
lais, gali būti pavojingos, o su 
žuvų taukais – tiesiog būtinos.

Tarp produktų, kurių nerei-
kėtų vartoti nei suaugusiems, 
nei juo labiau vaikams, J.Šulga 
pirmiausiai pamini parduotuvė-
se parduodamą pasterizuotą 
pieną. 

„Negana to, kad tas pienas 
pasterizuotas, jis dar ir gauna-
mas melžiant karves kasdien, 
nors kaimo sąlygomis augina-
ma karvė melžiama tik 160—
180 dienų per metus – likusį lai-
ką ji būna užtrūkusi, maitina pa-
likuonis ir t.t. Iš kur toks fermo-
se auginamų karvių produktyvu-
mas? Į pašarus dedama tam ti-
krų moteriškų hormonų, - sako 
J. Šulga. –Tas „stimuliuotas“ 
pienas žalingas žmogaus orga-
nizmui, ypač – berniukams, nes 
tai peilis jų vaisingumui.“

Ūkininkų primelžiamame 
piene tų hormonų nėra, taigi iš 
bėdos jį gerti galima, tačiau tai 
nėra organizmui kuo nors nau-
dingas produktas. Kas kita – 
rauginti pieno produktai, varškė 
bei minkšti varškės sūreliai, to-
kie kaip brinza.

Medikų teigimu, vaikams 
ypač nereikėtų duoti maisto su 
konservantais, nes vaikų orga-
nizmas nepajėgia jų neutrali-
zuoti. Dar vienas didelis pavojus 
tiek vaikams, tiek suaugusiems 
– emulgatoriai, nes aliejaus jo-
kiu būdu negalima plakti, tad 
sveikatai labai pavojingas pro-
duktas yra majonezas, net jei jis 
ir gamintas namuose.

„Vaikams nereikėtų duo-
ti saldumynų – kur kas geriau 
nuo mažumės juos pratinti prie 
kartaus, rūgštaus ir sūraus sko-
nio, kaip tai daroma Azijos šaly-
se, nes toks maistas padeda or-
ganizmui gaminti fermentus, ap-
saugančius nuo lėtinių civilizaci-
jos ligų, - teigia D. Naumovas. 
– Jei kasdien suvalgysite porci-
ją raugintų daržovių, išvengsite 
daugybės sutrikimų, nes pasi-
keitusi jų struktūra papildo mūsų 
organizmą reikiamais fermen-
tais. Žalių vaisių, daržovių taip 
pat reikia valgyti, tačiau juos bū-
tina pasūdyti“.

Gydytojai ragina neveng-
ti druskos – natrio chloridas su-
daro 82 proc. limfos sistemos. 
Tik jie rekomenduoja vartoti pa-
prasčiausią, o ne joduotą drus-
ką, nes kalio jodidas – vystytis 
vėžį skatinanti medžiaga. 

Pasak medikų, galima drą-
siai teigti, kad visos sveikatos 

problemos prasideda žmogaus 
galvoje, nes būtent ten gimsta 
įvairios klaidingos mitybos teo-
rijos. Pavyzdžiui, šiuo metu po-
puliarūs vegetarizmas ir žalia-
valgystė – anot jų, tai labai pa-
vojingos mitybos tendencijos.

J. Šulga augalinės mity-
bos pavojų aiškina remdamasis 
chemijos mokslu: žmogaus or-
ganizme ir augaliniame maiste 
esantys izomerai sukasi į prie-
šingas puse, todėl organizmui 
reikia labai daug energijos, kad 
šiuos izomerus „persuktų“ jam 
tinkama kryptimi. Energiją or-
ganizmas gauna iš riebalų, tad 
maitinantis vien žalumynais tos 
energijos jam tiesiog nėra iš kur 
gauti.

Tad su žalumynais šie medi-
kai pataria elgtis labai atsargiai. 
D. Naumovo teigimu, daržoves 
reikia rauginti ir taip paversti rie-
balų rūgštimis, acto turinčiais 
produktais. Negana to, raugina-
mose daržovėse susidaro orga-
nizmui reikalingų vitaminų – ten 
jų gerokai daugiau nei žaliose 
daržovėse.

Parengta pagal  
„Vakaro žinias“

duobę sau kasame šakute ir šaukštu
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1 kamb.
Kulviečio g. 20 (5 a. renovuojamas blok. 
namas, V a. bendr. pl. 35,91 m², virtuvės pl. 
8,55 m², įstiklintas balkonas, šarvuotosios 
durys, laminuotos grindys, name rengiami 
saulės kolektoriai vandens šildymui. Na-
mas gražioje vietoje, šalia dviračių tako). 
Kaina: 33000 Lt, 9557,46 Eur. Tel.: 8-655 
54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas IV a., bendr. 
pl. 31,38 m², kamb. pl. 13,95m², virtuvės pl. 
9,40 m², WC ir vonia atskirai, plastikiniai 
langai, šarvo durys, naujai suremontuo-
tas, daliniai baldai, rūsys). Kaina 44000 Lt, 
12743,28 Eur. Tel. 8-612 11896
Chemikų g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 35,64 m², virtuvės pl. 9 m², įstiklintas, 
plytelėmis išklotas balkonas, WC ir vonia 
atskirai (išklijuota plytelėmis), pakeisti lan-
gai ir durys, laminuotos grindys, dažytos 
kambario sienos, suremontuotas. Pro 
langus atsiveria graži miesto panorama. 
Parduodama su daliniais baldais ir buitine 
technika). Kaina: 40000 Lt,11584,80 Eur. 
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, dalinai pakeistas vamzdynas, 
plastikiniai langai, šarvo durys, medinės 
vidaus durys). Kaina: 34000 Lt (9847,08 
Eur). 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 
45000 Lt, 13032,9 Eur. Tel.: 8-612 11896
Kauno g. (5 a. mūr. namas, II a., bendr. pl. 
28,15 m², virtuvės pl. 6,81 m², WC ir vonia 
kartu, išklijuoti plytelėmis, pakeistas kam-
bario langas, laminuotos grindys, medinės 
durys). Kaina: 23000 Lt, 6661,26 Eur. Tel.: 
8-655 54404
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 13000 Lt, 3765,06 Eur. 
Tel.: 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, III a, 
bendr. pl. 27,6 m², virtuvės pl. 6,55 m², 
WC ir vonia kartu, plastikiniai langai, me-
dinės durys. Šalia vaikų darželis, mokykla, 
poliklinika).Kaina: 27000 Lt, 7819,74 Eur. 
Galimas keitimas į butą Elektrėnuose. Tel.: 
8-612 11896
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: 37000 Lt, 1071,59 Eur. 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: 25000 Lt, 7240,50 
Eur. 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 42000 Lt, 12164 Eur. 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 31000 Lt, 8978,22 Eur. 
Tel.: 8-655 54404
2 kamb.
Vaičiūno g. (9 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 51,29 m², virtuvės pl. 8,64 m², balkonas, 
langai į priešingas puses, virtuvė ir vonios 
kambarys išklijuoti plytelėmis, laminuotos 
grindys, sienos naujai išklijuotos tapetais). 
Kaina 50000 Lt, 14481,00 Eur). Tel. 8-655 
54404
Prezidento g. (5 a. renovuotas namas, I a., 

bendr. pl. 43,86 m², kamb. pl. 15,7 ir 13,78 
m², virtuvės pl. 6,03 m², WC ir vonia kartu 
(2,81 m²). Butas suremontuotas, renova-
cija išmokėta, parduodama su kai kuriais 
baldais). Kaina 68000 Lt, 19694,16 Eur. 
Tel.: 8-612 11896
Žemaitės g. (5 a. mūr. naujos statybos na-
mas, I a., vidinis, bendr.pl. 55,22 m², dalinė 
apdaila, įstiklintas balkonas, bute šilumos 
sunaudojimo apskaita, triukšmo bei šilu-
mos izoliacija, yra požeminės automobilių 
stovėjimo aikštelės, iš kurių įrengtas paki-
limas liftu, automatiškai valdomi kiemo ir 
automobilių aikštelės įvažiavimų užtvarai). 
Kaina 76000 Lt (22011,12 Eur). Tel.: 8-655 
54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., vidinis, 
bendr. pl. 50,57 m², langai į priešingas pu-
ses, įstiklintas balkonas, šarvuotos durys, 
medinės vidaus durys, plastikiniai langai, 
pakeistas vamzdynas, virtuvė ir vonios 
kambarys išklijuoti plytelėmis, dušo kabina, 
suremontuotas). Kaina 59000 Lt (17087,59 
Eur). Tel.: 8655 54404
Žalioji g.(5 a. mūr. namas, bendr.pl. 50,25 
m², virtuvės pl. 6,37 m², kamb. pl. 20,39 ir 
15,26 m², WC ir vonia atskirai, plastik. lan-
gai, įstiklintas balkonas. Kaina 46000 Lt, 
13322,52 Eur. Tel.: 8-612 11896
Chemikų g.(4 a. mūr. namas, I a., vidinis, 
bendr.pl. 49,09 m², virtuvės pl. 8,31 m², įsti-
klintas balkonas, sandėliukas, WC ir vonia 
atskirai, pakeisti langai, šarvuotos durys, 
naujos medinės vidaus durys, laminuotos 
grindys, rūsys. Kaina 55000 Lt, 15929,10 
Eur. Tel.: 8-655 54404
Žemaitės g. (5 a. blok. namas, II a., vidinis, 
bendr.pl. 50,02 m², virtuvės pl. 9,47 m², su-
remontuotas, WC ir vonia atskirai, išklijuoti 
plytelėmis, balkonas apšiltintas, sujungtas 
su kambariu, pakeisti langai, šarvuotosios 
durys, medinės vidaus durys, laminuotos 
grindys. Butas šiltas, mažos šildymo kai-
nos. Kooperatinis, namo bendrija. Parduo-
dama su virtuvės baldais). Kaina 61000 Lt, 
1766,82 Eur. Tel.: 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., vidinis, 
bendr. pl. 50,67 m², virtuvės pl. 9,44m², įsti-
klintas balkonas, pakeistas virtuvės langas, 
dvigubos medinės durys, butas šiltas, žemi 
šildymo mokesčiai, šalia prekybos centrai, 
namas bus renovuojamas). Kaina  55000 
Lt, 15928,10 Eur. Tel.: 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. blok. namas, V a., bendr. 
pl. 50,39 m², virtuvės pl. 9,46 m², WC ir 
vonia atskirai (išklijuota plytelėmis, dalinai 
pakeista santechnika), laminuotos kamba-
rio grindys šarvuotos durys, plastik. langai, į 
priešingas puses, įstiklintas balkonas, maži 
šildymo mokesčiai, renovuotas namo sto-
gas, didelis rūsys, namo bendrija). Kaina 
56000 Lt, 16218,72 Eur. 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, koridoriaus 
šarvuotos durys rakinamos. Kaina 20000 
Lt, 5792,40 Eur. Tel.: 8-655 54404
3 kamb.
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 59000 Lt, 
17087,58 Eur. Tel.: 8-612 11896 
Vasario 16-osios g (5 a. renovuojamas 
blok. namas, 1 a., vidinis, bendr. pl. 65 m² 
virtuvės pl. 9,38 m², įstiklintas balkonas, 
WC ir vonia atskirai, maži šildymo mokes-
čiai, tinka komercinei veiklai). Kaina 62000 
Lt, 18825,30 Eur. Tel.: 8-655 54404
Chemikų g (5 a. blokinis namas, IV a., ben-
dr. pl. 64.41 m² ,virtuvės pl. 9,33 m², dalinai 
pakeisti langai, balkonas, ąžuolinės vidaus 
durys, vonia ir WC atskirai. Kaina: 71000 
Lt, 20563,02 Eur. 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 namas, 

maži šildymo mokesčiai). Kaina 65000 Lt, 
18825,30 Eur. Tel.: 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 61 m², WC ir vonia atskirai, dide-
lis balkonas, tvarkingas). Kaina: 59000 Lt, 
17087,58 Eur. Tel.: 8-612 11896
Chemikų g. (9 a. blok. namas, VII a., 2 bal-
konai, dalis baldų, suremontuotas). Kaina 
69000 Lt, 19983,78 Eur. Tel.: 8-655 54404
Piliakalnio g. (5 a. blokinis namas, IV a., 
bendr. pl. 64,78 m², virtuvės pl. 9,31; kamb. 
pl. 14,12; 17,48; 13,97 m², WC ir vonia ats-
kirai, balkonas). Kaina 22000 Lt, 6371,65 
Eur. Tel.: 8-612 11896
4 kamb. 
Lietavos g. ( 5 a. mūr. namas, II a., bendr. 
pl. 71, 27 m², vonia ir WC atskirai, šarvo du-
rys, dalis plastikinių langų, įstiklintas balko-
nas, tvarkingas). Kaina 60000 Lt, 17377,20 
Eur. Tel.: 8-655 54404
namai
Namą Šviesos g., Jonavoje (bendr. pl. 
112,82 m², šildomas kietu kuru, elektrinis 
boileris vandens šildymui, miesto vanden-
tiekis, vietinės nuotekos. Yra ūkinis pas-
tatas, garažas, šulinys, stiklinis šiltnamis, 
0,1057 ha žemės. Prie sklypo privesta 
miesto kanalizacijos trasa, dujotiekis). 
Kaina 145000 Lt, 41994,90 Eur. Tel.: 8612 
11896
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 112 000 Lt, 32437,45 Eur. 
Tel.: 8-612 11896
Namą Bukonyse, Vaiškonių g. (mūrinis na-
mas (bendr. pl. 58,86 m², kamb. pl. 8,63; 
9,92 ir 14,73, virtuvė, WC ir vonia, šildo-
mas krosnimis); mūrinis ūkinis pastatas, 
medinės su karkasu daržinė, mūrinė lauko 
virtuvė, nuotekos centralizuotos, vanduo 
iš šulinio su hidroforu, 17 a namų valda). 
Kaina 53000 Lt, 15349,86 Eur. Tel.: 8-612 
11896
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. mūr. 
namas su mansarda, 130 m², baigiamas 
renovuoti, vandentiekis, kanalizacija, lauko 
virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, sodas, 17 a 
žemės). Kaina 105000 Lt, 30410,10 Eur. 
Tel.: 8-612 11896
sodYbos
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis rąstų 
namas, apšiltintas, dengtas medinėmis 
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, boi-
leris vandens šildymui, krosninio šildymo 
lauko virtuvė su kambariu, ūkinis pastatas, 
pirtis, lauko pavėsinė, stoginė-džiovykla, 
du šiltnamiai. Gražiai sutvarkyta aplinka 
gamtos prieglobstyje, jauni vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, 0,49 ha žemės sklypas, 10 
kilometrų nuo Jonavos). Kaina 85000 Lt, 
24617,70 Eur. 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). Kaina 
75000 Lt, 21721,50 Eur. Tel.: 8-655 54404
Parko g., Markutiškių k., Šilų sen. (medinis 
1 a. namas, bendr. pl. 51 m², naujas stogas, 
krosninis šildymas, šulinys, sodas, ūkiniai 
pastatai, garažas, 18 a. žemės, 10 km nuo 
Jonavos). Kaina 72000 Lt, 20852,64 Eur. 
Tel.: 8-655 54404
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( reno-
vuotas gyvenamasis namas 1 a., rąstinis, 
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 Jonavos. 
Kaina 120000 Lt, 34754,40 Eur. Tel.: 8-612 
11896.

sodai
Sodą s/b „Užuovėja“, Užuovėjos g.(6,67 
a žemės, medinis vasarnamis, elektra). 
Kaina 19000 Lt, 5502,78 Eur. Tel.: 8-655 
54404
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįrengtas 
mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 6 a 
žemės). Kaina 23000 Lt, 6661,26 Eur. Tel.: 
8-655 54404
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a že-
mės, vandentiekis, įrankinė, vaismedžiai ir 
gėlynai). Kaina 25000 Lt, 7240,50 Eur. Tel.: 
8-655 54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos r. ( 
mūrinis namas su mansarda, bendr. pl. 45 
m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
12 arų žemės sklypas, prie Šventosios 
upės). Kaina 47000 Lt, 13612,14 Eur. Tel.: 
8-612 11896
Sodą s/b „Ežerėlis“, Kaštonų g. (medinis 
vasarnamis, elektra, vaismedžiai, 5 a že-
mės). Kaina 20000 Lt, 5792,40 Eur. Tel.: 
8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (me-
dinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², elek-
tra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 27000 
Lt, 7819,74 Eur. Tel.: 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos 
r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai ma-
tavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 20000 
Lt, 5792,40 Eur. 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). Kaina 
35000 Lt, 10136,70 Eur. Tel.: 8-612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai 
žemės). Kaina 24000 Lt, 6950,88 Eur. Tel.: 
8-655 54404
skLYPai
3 x 16 a; 24,3 a; 30,7 a gyvenamosios 
paskirties sklypus Plento g., prie Jonavos 
miesto ribos (Kauno kryptimi), šalia komu-
nikacijos, yra geodeziniai matavimai, žen-
klinimai, leidimai naujos gatvės tiesimui). 
Kaina 3000 - 3500 Lt/a; 868,86-1013,67 
Eur/a. Tel.: 8-655 54404
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Ragožių 
k. Kaina 12000 Lt, 3475,44 Eur. Tel.: 8-655 
54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir 
miesto riba, šalia pastatyti gyvenamieji na-
mai, geras privažiavimas). Kaina 40000 Lt, 
11584,80 Eur. Tel.: 8-655 54404
Žemės sklypą Lankų g. Praulių k. Šilų sen.
(15 a namų valda, atlikti geodeziniai mata-
vimai, 2 km nuo Jonavos). Kaina 28000 Lt, 
8109,36 Eur. Tel.: 8-612 11896
Žemės sklypą Lankų, Praulių k. Šilų sen.
(13 a namų valda, geodeziniai matavi-
mai, 2 km nuo Jonavos). Kaina 25000 Lt, 
7240,50 Eur. Tel.: 8-655 54404
Žemės sklypą Užusalių k. ( 0,5 ha, pačioje 
gyvenvietėje, graži vieta) Kaina 10000 Lt, 
2896,21 Eur. Tel.: 8-612 11896
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jona-
vos raj.(0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, gera 
vieta) Kaina 29000 Lt, 8398,99 Eur. Tel.: 
8-612 11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. (že-
mės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, miškas, 
4 km nuo miesto). Kaina 11000 Lt, 3185,82 
Eur. Tel.: 8-655 54404
Žemės sklypus Varpių k. Dumsių sen. (70 
a, 24 a, 40 a, 15 a žemės ūkio paskirtis, 
graži vieta). Kaina nuo 500 Lt iki 2000 Lt/a; 
144,81-579,24 Eur/a. Tel.: 8-655 54404
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k., 
Šilų sen., Jonavos r. (4 km nuo Jonavos, 
7 a jaunas sodas su derančiais vaisme-
džiais ir vaiskrūmiais. Privažiavimas prie 
sklypo asfaltuotu keliu, šalia – elektros 
linija ir Šilų  kaimo vandentiekio ir kanali-

zacijos trasos. Sklype yra šulinys). Kaina 
45000 Lt, 13032,90 Eur. Tel.: 8-612 11896
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą 
Varpių k., Dumsių sen. Kaina 40000 Lt, 
11584,80 Eur. Tel.: 8655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 arų žemės ūkio 
žemės, ribojasi su Juodmena). Kaina 400 
Lt/a, 115,85 Eur. Tel.: 8-655 54404
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio 
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos ko-
munikacijos). Kaina 3500 Lt/a; 1013,67 
Eur. Tel.: 8-612 11896
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. 
(0,33 ha, namo pamatai). Kaina: 27000 
Lt, 7819,74 Eur. Tel.: 8-612 11896
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 
ha, žemės ūkio paskirties). Kaina: 40000 
Lt, 11584,80 Eur. 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 600 000 Lt, 
173772,01 Eur. Tel.: 8-612 11896
administracinės  
PataLPos
Komercinės paskirties patalpos miesto 
centre J. Ralio g., Jonavoje. (3 a mūr. 
namo III a, bendr. pl. 196,55 m²: 8,64 m², 
16,82 m², 76,02 m², 13,90 m², 15,10 m², 
54,48 m², suremontuotas WC su prieš-
kambariu; ½ 9,29 m², 11,67 m², 2,22 
m² bendro naudojimo patalpų, pakeisti 
langai, sienos išklijuotos tapetais). Kai-
na 75000 Lt (380 Lt/ m²)/21721,50 Eur, 
110,06 Eur/ m²). Kartu parduodami 2 di-
deli netoliese esantys garažai Panerių g. 
(bendr. pl. 51,90 m², duobė). Kaina 20000 
Lt/vnt.; 5792 Eur/vnt. Tel.: 8-655 54404
GamYbinės PataLPos
Gamybines patalpas - buvusias stalių 
dirbtuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 
339,3 m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. ga-
ražą  su buitinėmis patalpomis 2 aukšte. 
Centrinis šildymas, vandentiekis, kanali-
zacija, 0,2498 ha žemės sklypas. Kaina 
150 000 Lt, 43443,00 Eur. Tel.: 8-655 
54404
Garažai
Garažą g/b „Topolis“ Lietavos g. (duobė, 
metaliniai vartai, nauja stogo danga). 
Kaina 15000 Lt, 4344.30 Eur. Tel.: 8-655 
54404
Garažą g/b „Viltis“ Virbalų g. (standartinis, 
duobė, metaliniai vartai, trifazė elektra). 
Kaina 14000 Lt, 4054,68 Eur. 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

Vanda Rameikienė
Tel.: 54607;
8-612 11896

nekiLnoJamasis turtas uab „Joneda”    J.raLio G. 5 (ii a.), Jonava         teL.: 54607; 8-612 11896; 8-655 54404    www.Joneda.Lt
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Kas? Kur? Kada? susitikimas su  
kĘstučiu navaku

Lapkričio 25 d., antradie-
nį, 17 val. Jonavos rajono vie-
šojoje bibliotekoje vyks projekto 
„Auksinis laureatų ruduo“ rengi-
nys – susitikimas su poetu, ese-
istu, vertėju, Nacionalinės pre-
mijos laureatu Kęstučiu Navaku.

K. Navako apdovanojimų są-
rašas vėl pasipildė – šiais me-
tais jis tapo jubiliejinio, 50-ojo, 
tarptautinio poezijos festivalio 
„Poezijos pavasaris“ laureatu. 
Įvertintas už naujausius kūrinius 
– poezijos knygą „100 du“ bei 
esė ir eilėraščių rinkinį „Lorelei. 
50 meilės laiškų + 50 meilės ei-
lėraščių“ – poetas nesutinka su 
šmaikščiu pastebėjimu, jog jam 
„nebeliko, ko gauti“. Juk, anot 
autoriaus, rašąs ne dėl premijų, 
todėl vis dar tikisi... naujų knygų. 

Jonavos auditorijai poetą pri-
statys ir kalbins žurnalistė Au-
dronė Meškauskaitė. 

Įėjimas nemokamas.

Ar teko kada regėti vienoje vietoje meilę, aistrą, šokį ir užve-
dančius muzikos ritmus? Keturi scenos džentelmenai: Andrius 
Butkus, Dainius Dimša, Vytautas Mackonis ir Tadas Rimgaila 
pristato naują kraują kaitinančią programą „Deganti aistra“, kuri 
nuneš Jus į kitą erdvę... 

Kviečiame niūrų rudens vakarą praleisti šių temperamentin-
gų vyrukų kompanijoje ir paskęsti aistros sūkuryje... 

Koncerte Jūsų laukia staigmenos ir siurprizai!
Daugiau informacijos rasite www.zuzi.lt.

GruPė „dženteLmenai“ Pristato nauJą aistra ir 
karŠčiu PuLsuoJančią ProGramą „deGanti aistra“

Gracingų ir elegantiškų šio nuostabaus miesto valsų, lendle-
rių, dainų bei duetų pasiklausyti Jus kviečia III Lietuvos kamerinės 
muzikos festivalis. 

Festivalį organizuoja koncertinė agentūra "Muzika Festiva".
Ypatingą nuotaiką kamerinės muzikos gurmanams sukurs Rita 

Novikaitė (mecosopranas), Rytis Janilionis (baritonas), Da-
rius Krapikas (smuikas) ir Dainius Kepežinskas (fortepijo-
nas). Skambanti koncerto metu muzika glaudžiai susieta su vieno 
gražiausių Europos miestų istorija. 

Koncerto programoje skambės E.Eyslerio, E.Kalmano, 
G.Kreislerio, F.Leharo, J.Strauso ir kitų kompozitorių muzika.

Aksominio mecosoprano savininkė, solistė R.Novikaitė dėsty-
tojos darbą Vytauto Didžiojo universiteto Muzikos akademijoje ir 
Vienos (Austrija) Prayner muzikos ir taikomųjų menų konservato-
rijoje derina su koncertine veikla. Ji kuria vaidmenis Austrijos, Itali-
jos ir Anglijos teatruose, dalyvauja įvairiuose muzikiniuose projek-
tuose ir festivaliuose. Dainininkės repertuare – "Lied" žanro dai-
nos, kamerinė muzika, oratorijų ir mišių partijos, jos įdainuotų kūri-
nių yra Lietuvos ir Austrijos ORF radijo fonduose, solistė yra išlei-
dusi keletą kompaktinių kamerinės-vokalinės muzikos plokštelių.

Bilietų kaina 20 Lt (5,79 Eur). Senjorams, moksleiviams, 
studentams 15 Lt (4,34 Eur). Perkant 2 bilietus iš karto bilietų 
kaina 15 Lt (4,34 Eur).

lll
kuLtūros centro

meno GaLeriJa „homo 
Ludens“

Šiuo metu eksponuojama Ai-
daro Merkevičiaus personalinė 
tapybos darbų paroda. Paroda 
veiks iki gruodžio 4 d.

Lapkričio 22 d. 16 val. - Me-
ninio kino vakaras.

Gruodžio 6 d. 13 val. - Edu-
kaciniai dailės užsiėmimai pa-
geidaujantiems įgyti tapybos 
meno pradmenų (mokymai skirti 
asmenims nuo 25 m. amžiaus).

didžioJi saLė
Lapkričio 21 d. 18 val. Lie-

tuvos muzikos ir teatro akade-
mijos bigbendo koncertas. Va-
dovas Dmitrijus Golovanovas. 
Koncertas nemokamas.

kinas
Lapkričio 23 d. 16 val., 25 

d. 12 val. „Didžioji skruzdėlyčių 
karalystė“, Prancūzija. Anima-
cinis nuotykių filmas. Įgarsintas 
lietuviškai.

Lapkričio 30 d. 16 val. „Tar-
zanas“, Vokietija. Nuotykių fil-
mas. Įgarsintas lietuviškai.

Bilieto kaina - 6 Lt/1,74 Eur, 
grupėms (daugiau kaip 10 žmo-
nių) ir neįgaliesiems – 4 Lt/1,16 
Eur.

foJė
Kiekvieną sekmadienį nuo 

18 val. – šokių vakarai sen-
jorams. Bilieto kaina – 3,50 
Lt/1,01 Eur. 

Policija prašo 
pagalbos

kauno aPskrities 
vPk Jonavos raJono 

PoLiciJos komisariatas 
ieŠko:
Vitalijaus 
Kamarausko,
gim. 1973 m.,
pasislėpusio nuo 
bausmės atlikimo.
 
Romano 
Safonovo,
gim.1983 m.,
pasislėpusio nuo 
ikiteisminio tyrimo.

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.
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Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

  

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

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

©„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

Parduodu įvairių 
rūšių malkas 3 m ilgio 

rąstais. Atvežame 
miškavežiu po 30 ir 60 

erdvinių kubų. 
Tel. 8 680 91919

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

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

Įdiegia programinę įrangą 
ir remontuoja kompiute-

rius. Valo virusus, atnaujina 
programas.  

Gali atvykti į namus.
Tel. 8-653 66214

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

Buitinių šaldytuvų,  
šaldiklių ir skalbyklių  

remontas
Tel. 8-601 92887

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799

Perka

siūLo darbą

Brangiai perkame 
mišką arba mišką 

išsikirtimui.
Tel: 8-613-74861

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

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

(8-349) 50005

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

mob. 8 617 46151

    

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

baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas? autoservisas viską 
sutvarkys: tereikia palikti automobilį, o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus. 
žieminės PadanGos Jau PrekYboJe

TAPETŲ 
KLIJAVIMAS

Tel. 8-681 40349

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

UAB „Baldai Jums“ reikalingi
Medienos apdirbimo staklininkai, 

šlifuotojai-apdailininkai.
Darbas dviejų pamainų. Atlyginimas 

mokamas laiku, du kartus per mėnesį. 
Kaimuose gyvenantiems darbuoto-

jams taikomos papildomos lengvatos.

Kreiptis: 
UAB „Baldai Jums“, Fabriko g.-3 , II –as aukštas, 
8 kabinetas.
Darbo dienomis: 7,30val. – 16,00 val.
Tel. : 8-349-59214, mob. 8-618-10957.

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

arba internete: WWW.BIGBOX.LT

AKCIJA!

DIENINĖS IR NAKTINĖS  

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

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

dėmesio! sodininkų bendriJos “ežerėLis” 
sodininkams - skoLininkams

Š. m. spalio 29 d. valdybos posėdžio nutarimu, skolininkai iki 2014 
m. gruodžio 31 d. turi susimokėti skolas, priešingu atveju 2015 m sau-
sio mėn. bus perduoti skolų išieškotojams.             Valdyba

Siuvimo įmonė, siuvanti paltus ir švarkus priims į darbą 
patyrusias siuvėjas (-us).

Darbas viena pamaina, geros darbo sąlygos. Darbas 
Ukmergėje. Vežame savo transportu. Atlyginimas sutartinis.

Tel. 8-67974448.

Įmonė ieško prekybos partnerio grandininiais pjū-
klais, vejapjovėmis, krūmapjovėmis bei kita sodo ir miško 
technika Jūsų mieste. Jeigu Jus domina bendradarbiavi-
mas, susisiekite su mumis. info@klovas.lt, www.klovas.lt

Perku tarybinius medalius 
ir ženkliukus, uniformas 

bei sidabro gaminius.

Tel. 8-652 05694

Parduodamas 15 arų 
žemės sklypas Kaune, 
Aleksote (Veisiejų/Griš-

kabūdžio g. kampas, 
apie 300 metrų nuo Vei-
verių plento, netoli PC 

„IKI“, MAXIMA bazė) su 
statiniais.  

Tel. 8-614 21112

Išnuomojamas  
2 kamb. butas  

Jonavos centre reno-
vuojamame name.

Maži mokesčiai 
už šildymą.

Tel. 8-687 47057


