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KAVINĖ „SVETAINĖ“
Kviečia sutikti Naujuosius 

metus su šauniais ir linksmais 
muzikantais, Kalėdų Seneliu, 
kitais personažais.

Nuotaikingas salsos ir ba-
chatos šokių pamokėles ves 
profesionalūs treneriai.

Žaisim, šėlsim iki ryto!
Išankstiniai užsakymai ir informacija tel. (8-349) 52663

„Jonavos garsas“ 
išeis:

Gruodžio 19 d. (Reklama prii-
mama iki gruodžio 16 d. 17 val.).

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

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799

Edmundas Gedvila

Jonavos savivaldybės ad-
ministracija ir atskiri kolegos 
Taryboje pastaruoju metu taip 
įsisiautėjo „įsisavinti“ ES lė-
šas, kad pradėjo priiminė-
ti sprendimus, kurie gali pasi-
rodyti net darželinukui sunkiai 
suprantami. Jonaviečiai smal-
sūs, mėgsta pasivaikščioti – 
tad siūlau aplankyti Panerių 
g.7 numeriu pažymėtą namą, 

kurį nutarė renovuoti, kaip pa-
aiškino savivaldybės adminis-
tracijos Strateginio planavimoi 
ir investicijų skyriaus vedėja Li-
neta Jakimavičienė, dėl ten gy-
venančių socialinį būstą turin-
čių asmenų. 

Nesu statybininkas, bet pas-
tatą, pavirtusį aiškiai puvėsiais, 
sugebu atskirti. Mano manymu, 
šį pastatą būtina ne renovuoti, 
o nugriauti, o sklypą parduoti 
aukcione.Ten gyvenančias šei-

mas perkelti į socialinius būstus 
daugiabučiuose. Man jau daug 
metų labai įdomu, kodėl laiko-
mi tušti atskiri socialiniai butai, 
o savivaldybės įmonės už jų iš-
laikymą dar labiau prasiskolina, 
nes rajono savivaldybė savoms 
įmonėms, teikiančioms komu-
nalines paslaugas, jau skolinga 
per 800 tūkstančių litų, kurių net 
nesiruošia grąžinti.

Pinigų kaip šieno?Replika

„Su Arvydu Krasausku bendraujame 
ne tik geografijos pamokų metu, bet ir su-
sitinkame du kartus per savaitę po sep-
tynių pamokų Jaunųjų geologų būrelyje. 
Tiek geografijos pamokose, tiek Jaunų-
jų geologų būrelyje berniukas yra ne tik 
aktyvus, smalsus ir darbštus, bet ir par-
eigingas bei atsakingas, visas paskirtas 
užduotis atlieka laiku. Mokinys nebijo pa-
pildomo darbo. Visa tai davė puikius re-
zultatus. Septintokas tapo ne tik moky-
klinės jaunųjų geologų olimpiados, bet ir 
XXV šalies jaunųjų geologų olimpiados 
nugalėtoju. Džiaugiuosi tokį mokinį mo-
kydama“, - „Jonavos garsui“ sakė Jona-
vos „Neries“ pagrindinės mokyklos geo-
grafijos mokytoja Eugenija Bieliauskai-
tė. Beje, savaitę prieš geografų olimpi-
adą Arvydas kaip Jonavos Janinos Miš-
čiukaitės meno mokyklos ugdytinis tapo 
IV tarptautinio jaunųjų pianistų konkurso 
„Mano vaikystės draugas – fortepijonas“ 
diplomantu. Jo fortepijono mokytoja Re-
gina Juškienė.

XXV šalies jaunųjų geologų olimpiadą 
laimėjo septintokas iš Jonavos

Nukelta į 2 psl.

Nukelta į 4 psl.

Lapkričio 21–22 dienomis 
Vilniuje vyko XXV šalies jau-
nųjų geologų olimpiada, ku-
rioje dalyvavo ir jonaviečiai: 
„Neries“ pagrindinės moky-
klos komanda, vadovaujama 
geografijos mokytojos bei 
Jaunųjų geologų būrelio va-
dovės Eugenijos Bieliauskai-
tės, ir Senamiesčio gimnazi-
jos komanda, vadovaujama 
geografijos mokytojos meto-
dininkės Svetlanos Glušnio-
vos. Nors Jonavos „Neries“ 
pagrindinės mokyklos ko-

manda šalies jaunųjų geolo-
gų olimpiadoje dalyvavo pir-
mą kartą, tačiau užtikrintai – 
7 c klasės mokinys Arvydas 
Krasauskas laimėjo I vietą.

Aldona Skaisgirytė

Pirmiausiai lapkričio 21-ąją 
„Neries“ pagrindinės mokyklos 
komanda su mokytoja – vienin-
teliai iš šalies moksleivių daly-
vavo III nacionalinėje moksli-
nėje konferencijoje „Geogra-
fija: mokslas ir edukacija“ Lie-

tuvos edukologijos universite-
te, kur klausėsi mokslininkų ir 
savo mokytojos - „Neries“ pa-
grindinės mokyklos geografės 
E. Bieliauskaitės pranešimų. 
Docentas Rimantas Kontvai-
nas asmeniškai mokinius iš Jo-
navos supažindino su geogra-
fo profesija, geografijos žemė-
lapių istorija, lauko praktikoje 
naudojamais prietaisais. Moks-
linės konferencijos dalyviai taip 
pat turėjo gerą progą susipa-

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

elektronikos prietaisus.

Tel. 8 641 99 000
www.kaunakiemis.lt

tarP garsių šalies atlikėJų 
PrezidentūroJe – ir solistė 

iš JonaVos

Lapkričio 28 d. Lietuvos Res-
publikos Prezidentė Dalia Gry-
bauskaitė Baltojoje salėje kartu su 
vaikais iš visos Lietuvos įžiebė Ka-
lėdų eglę ir pradėjo „Knygų Kalė-
dų" skaitymus. Prisijungdami prie 
akcijos, moksleiviai iš lietuvių, rusų 
ir lenkų mokyklų skaitė mėgsta-
miausių lietuvių rašytojų kūrinius.

„Renginyje pasirodė garsūs 
šalies atlikėjai: Mantas Jankavi-
čius, Ieva Narkutė, Saulius Prūsai-

tis, Markas Palubenka, „Telebim-
bam", „Dainų dainelės" laureatė 
Saulė Imbrasaitė ir choras „Ąžuo-
liukas". Renginį vedė Dominykas 
Vaitiekūnas“, - rašoma LR Prezi-
dentės spaudos tarnybos prane-
šime.

Minima Saulė Imbrasaitė – 
tai jonaviečiams gerai pažįsta-
ma Panerio pradinės mokyklos 
trečiokėlė, įvairių respublikinių ir 
tarptautinių konkursų nugalėtoja 
bei dalyvė. Saulę dainuoti moko 
ir rengia konkursams jos mamy-
tė – muzikos mokytoja Solveiga 
Kuliešienė.

nominuoti raJono kultūros 
ir meno PuoselėtoJai

Lapkričio 28 d. dvidešimtą 
kartą vykusioje Kultūrnešio šven-
tėje dešimčiai rajono kultūros ir 
meno puoselėtojų įteiktos jona-
viečio menininko Andriaus Šuku-
čio sukurtos metalinės skulptūrė-
lės „Jonukas 2014“: „Už Jonavos 
vardo garsinimą“ – Jonavos Ja-
ninos Miščiukaitės meno moky-
klos tautinės muzikos ir šokių an-
sambliui „Ratilėlis“ (vadovės Vai-
va Andriulevičienė ir Asta Griga-
liūnienė); „Jaunasis talentas“ – 
tos pačios Meno mokyklos for-
tepijono skyriaus ugdytinei Juli-
jai Rockinai (mokytoja metodinin-
kė Roma Balienė); „Už įsiliejimą 
į kultūrnešių gretas“ – dainų au-

torei ir atlikėjai Polinai Glušnio-
vai; „Už etnokultūros puoselėji-
mą“ – Užusalių krašto tautodai-
lininkui Tomui Jančorui; „Už ak-
tyvią kultūrinę veiklą“ – Upninkų 
krašto poetui, daininkui ir šokė-
jui Mykolui Kručui; „Už geranoriš-
ką paramą kultūrnešiams“ – Kul-
vos krašto ūkininkui Jonui Chala-
dauskui; „Už dailės meno puose-
lėjimą“ – dailininkui Aidarui Mer-
kevičiui; „Už sielos audras poe-
zijoje“ – poezijos klubui „Šaltinis“ 
(pirmininkė Irena Nagulevičie-
nė). Nominacijos „Metų partne-
ris“ atiteko Jonavos rajono poli-
cijos komisariatui (viršininkas Vi-
gintas Lukošius), o „Metų rėmė-
ju“ tituluota AB „Achema“ (gene-
ralinis direktorius Ramūnas Mui-
liauskas).

molėtuose Polkos 
karaliaus Vardą Pelnė 
muzikantai iš JonaVos

Lapkričio 29 d. Molėtų kultū-
ros centre vyko jau trečioji tarp-
tautinė armonikos virtuozų šventė 
– varžytuvės „Armonikierių du@i“, 
kurioje tarp kitų Lietuvos ir Balta-
rusijos armonikierių dalyvavo ir 
du duetai iš jonaviškės „Lanke-
sos“ kapelos, vadovaujamos An-
tano Kirvelevičiaus. Vienam due-
tui atstovavo pats kapelos vado-
vas ir Danielius Jakubauskas, kitą 

duetą sudarė Valerijaus Posahko 
ir Vaclovo Anuprevičiaus tande-
mas. Iš gausybės dalyvių labiau-
siai savo virtuoziškumu ir profesi-
onalumu buvo išskirtas pastara-
sis jonaviečių duetas - V. Posah-
kas ir D. Jakubauskas buvo nomi-
nuoti virtuozų šventės – konkurso 
„Polkų karaliumi“.

Šventėje Molėtuose buvo pri-
statyta ir autorinė jonaviečio A. 
Kirvelevičiaus šešiolikos armoni-
kų paroda, kuri sulaukė didžiulio 
žiūrovų bei dalyvių susidomėjimo 
bei įvertinimo.
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Edmundas Gedvila

Lietuvos socialdemokratų 
sąjungos kaip atskiros parti-
nės organizacijos veikloje pa-
dėtas paskutinis taškas. Par-
tijos suvažiavimas, įvykęs 
lapkričio 29-ąją, nutarė su-
stabdyti partijos veiklą ir įsi-
lieti į Valstiečių ir žaliųjų są-
jungą Socialdemokratų frakci-
jos pavidalu. Teoriškai tokiam 
žingsniui pritarti galima, prak-
tiškai mūsų rajono sąlygomis, 
mano manymu – ne. Šian-
dien tik trumpai noriu išdės-
tyti dėl kokių priežasčių susi-
formavo man tokia nuomonė. 
Iš karto perspėju lengvai pa-
tikinčius įvairiomis versijomis, 
kad čia nei pyktis, nei nusis-
tatymas prieš žemiau išvardy-
tus vadovus, o aktyvios ilga-
metės partinio visuomeninio 
darbo patirties išdava. Tary-
bos nario - ne užrištomis aki-
mis ir ne partinės marionetės 
ar partinio statisto – pozicija 
leido tuometiniams merui B. 
Liutkui, dabar esančiam poli-
tinės partijos Valstiečių ir ža-
liųjų sąjunga Jonavos sky-
riaus vadovui, pareikšti viešą 
nepasitikėjimą juo (tą pada-
riau kaip tuometinis Tarybos 
narys 2008-ųjų metų pradžio-
je, „Joneda“ Nr.4 (105) 2008 
m. balandis). Viešai tai pada-
ryti mane paskatino be kitų ne 
mažiau svarbių bei išdėstytų 
tuomet pareiškime motyvuotų 

klausimų ir įsivyravusi korup-
cija, kurios pasėkoje du Tary-
bos nariai buvo nuteisti, atski-
ri savivaldybės administraci-
jos darbuotojai eilę metų buvo 
tampomi po teismus. Kaip 
vienas iš pavyzdžių, diriguo-
jant buvusiam merui B. Liut-
kui, pakartotinai Tarybos po-
sėdyje buvo pateikta balsavi-
mui Jonavos pirminės sveika-
tos priežiūros centrui (vadina-
mai poliklinikai) pirkti medici-
ninę įrangą už padidintą kai-
ną (pirmą kartą Tarybos nariai 
šį pasiūlymą atmetė). Antrą 
kartą, matyt, užkulisinės vei-
klos dėka pavyko palenkti kai 
kuriuos Tarybos narius ir vė-
liau šios machinacijos pagrin-
du buvo iškelta vienam Tary-
bos nariui baudžiamoji byla. 
Praktikoje dažnai pasitaiko, 
kad meras Tarybai pateikia 
svarstyti klausimus pagal ats-
kirų Tarybos narių ir jų grupių 
abejotinus arba net labai la-
bai jau abejotinus projektus. 
Be kita ko, „šauniosios, nieko 
pikto nematančių“ daugumos 
tarybos narių tradicijos tęsia-
mos ir šioje kadencijoje. Pa-
vyzdžių užtektinai.

Antras rimtas argumen-
tas – tai ilgamečio šios parti-
jos (anksčiau Lietuvos valstie-
čių partijos, paskui - Valstiečių 
liaudininkų sąjungos) Jonavos 
skyriaus pirmininko A. Štom-
bergo įtaka ir tiesioginis va-
dovavimas buvusiam merui, 

o dabar – šios politinės par-
tijos, besivadinančios Valstie-
čių ir žaliųjų sąjunga, Jona-
vos skyriaus vadovui B. Liut-
kui. Kaip pavyzdys, derybas 
dėl mano dalyvavimo Valstie-
čių ir žaliųjų sąjungos veikloje 
vedė ne partijos pirmininkas, 
o neva eilinis partijos narys 
A.Štombergas, kuris be kita 
ko dalyvauja kaip deputatas, 
kaip Tarybos narys savivaldy-
bės Taryboje nuo 1990 m., bet 
yra pagrindo manyti, kad per 
šiuos ilgus metus neypatingai 
gilinosi į pateikiamus svarsty-
ti projektus, nes pats ne kartą 
gyrėsi, kad klausimus „spren-
džia“, kaip pats atvirai sako, 
“iš bendro patyrimo“, kuris, 
kas gali paneigti, kad galėjo 
susiformuoti vadovaujant pu-
siau feodalinei struktūrai Pau-
liukuose.

Niekas negali paneigti, kad 
šioje partijoje yra daug puikių 
žmonių, kurie galėjo ir gali 
įnešti savo indėlį į savivaldy-
bės institucijų veiklą, pagerinti 
mikroklimatą Taryboje, paska-
tinti visuomenę tobulėti.

Taigi, kaip buvęs Lietu-
vos socialdemokratų sąjun-
gos Jonavos skyriaus pirmi-
ninkas, dėl Valstiečių ir žaliųjų 
sąjungos partijoje susiklosčiu-
sio nepalankaus demokratiš-
kai veikti klimato, nerekomen-
duoju buvusiems mano parti-
niams kolegoms pereiti į šią 
politinę partiją.

Padėtas taškas
Lietuvoje pradėjus dominuoti 

laukiniam liberalizmui ne tik eko-
nominėje, bet ir politinėje srity-
je formavosi vartotojiškos visuo-
menės nuostatos, paremtos pini-
giniais santykiais, materialumu, 
naudos siekimu. Tokiems versli-
ninkiškiems principams įsitvirtinus 
ir politikoje, išsigimė politinė par-
tinė sistema, kurioje nebeliko vie-
tos ideologijoms, vertybėms, pro-
gramoms, principams. Nebeliko 
ir demokratinių rinkimų – turgaus 
metodikos, pridengtos polittech-
nologijomis, rinkimus pavertė far-
su, kuomet valdžia ir postai pasie-
kiami įsigijimo būdu. Daugiaparti-
nė sistema išsigimė ir tapo seimi-
nių partijų klaniniu monolitu, dos-
niai maitinamu mokesčių mokėto-
jų pinigais, kur nebeliko vietos pi-
liečių nuomonei, kitokiam požiū-
riui, politinei alternatyvai.

Lietuvos Socialdemokratų są-
junga penkiolika metų priešinosi 
šioms neigiamoms tendencijoms, 
taip tapdama didžiausiu kliuviniu 
dabar dominuojančios išsigimu-
sios politinės partinės sistemos 
veiksmams. Beveik prieš šim-
tą metų TSRS diktatoriaus Josi-
fo Stalino pareikšta nuostata, kad 
socialdemokratiją reikia išrauti su 
šaknimis, pasirodo, puikų pritaiky-
mą sulaukė šių dienų Lietuvoje.

Todėl, esant tokioms aplinky-
bėms, 2014 m. lapkričio 29 d. Lie-

tuvos Socialdemokratų sąjunga – 
LSDS nutraukia savo politinę vei-
klą tomis formomis, kokiomis lais-
vės, socialinio teisingumo ir soli-
darumo principų ji siekė iki šiol.

Primenama, kad:
LSDS – tie, kurie dalyvavo at-

kuriant socialdemokratiją Lietuvo-
je 1989 m. 

LSDS – tie, kurie priešino-
si LSDP susijungimui su buvusių 
komunistų partija – LDDP.

LSDS – tie, kurie seka Stepo-
no Kairio idėja „Kas gera Lietu-
vai, turi būti gera ir socialdemo-
kratams“.

LSDS – tie idealistai, kuriems 
principai yra vertybė.

Mes, žemiau pasirašiusieji, 
pareiškiame, kad:

Socialdemokratų sąjungos tu-
rinys, paremtas pamatinėmis so-
cialdemokratijos vertybėmis ir 
principais bus išsaugotas Lietu-
vai ir jos žmonės. Keisis tik vei-
klos būdai ir veiksmų formos, sie-
kiant išlaikyti, puoselėti ir apsau-
goti nuo sunaikinimo socialdemo-
kratinę idėją, o keičiantis aplinky-
bėms pasistengti bendromis pa-
stangomis ją įgyvendinti ir įtvirtin-
ti Lietuvos politiniame gyvenime. 

2014 m. lapkričio 29 d.
Lietuvos socialdemokratų są-

jungos XXXIV 
suvažiavimo II dalis

lietuvos socialdemokratų sąjungos
deklaracija

Edmundas Gedvila
Trišalės tarybos narys

Lapkričio 24 d. įvyko pirmasis 
Trišalės tarybos prie rajono savi-
valdybės posėdis. Priminsiu, kad 
Trišalę tarybą sudaro rajono savi-
valdybės, profsąjungų bei darbda-
vių atstovai.

Posėdyje buvo išnagrinėti iš 
esmės du klausimai. Pirmasis, dėl 
viešosios įstaigos Jonavos vers-
lo informacijos bei turizmo centro 
veiklos rezultatų. Supažindino sa-
vivaldybėje sudarytos komisijos 
pirmininkas, mero pavaduotojas V. 
Venckūnas. Komisija dirbo aštuo-
nis mėnesius, leisdama „pasireikš-
ti“ šiame centre dirbantiems žmo-
nėms, nedarydama skubotų išva-
dų. Komisijos ir Trišalės tarybos 
nuomonės sutapo. Centrą reikia 
uždaryti dėl visiškai neefektyvios 
veiklos bei savivaldybės biudžeto 
pinigų „pravalgymo“. Tiesa, abie-
jų šių institucijų (komisijos ir Triša-
lės tarybos) sprendimai tik reko-
mendacinio pobūdžio. Šį klausimą 
spręs rajono savivaldybės Taryba. 
O atskirų Tarybos narių priešrinki-
miniai pamąstymai šiuo klausimu 
( modeliuojant būsimą posėdį) jau 
berašant šias eilutes sukelia juoką.

Antrąjį klausimą - dėl „Ache-

mos“ skleidžiamos taršos - pateikė 
svarstyti verslininkų atstovė J. Pe-
leckienė. Čia tai jau ietys susikry-
žiavo. Be instrukcijos negalinti nė 
žingsnio žengti Jonavos rajono sa-
vivaldybės administracijos Aplin-
kosaugos ir civilinės saugos sky-
riaus vedėja R. Ilonienė teigė, kad 
čia viskas pagal instrukcijas ge-
rai, o jonaviečiai kvėpuoja geriau-
siu oru pasaulyje dar su teigiamo-
mis priemonėmis organizmui. Taip 
juokais apibūdinčiau debatus šiuo 
klausimu.

Mano bandymas išprovokuo-
ti klausimą dėl civilinės saugos bei 
gynybos veiklos rajone liko be pri-
tarimo. Mano manymu, ši veikla 
nevykdoma, nes netgi išsiliejus te-
palui arba kitiems mažmožiams, 
p. R. Ilonienės skyriaus darbuoto-
jai nežino, ką daryti, kaip ir pati šio 
skyriaus vedėja.

Trečiasis klausimas buvo atei-
nančios savivaldybės Tarybos po-
sėdžio (kuris įvyko lapkričio 27 d.) 
projektų svarstymas. Matyt, kad vi-
siems Trišalės tarybos nariams sa-
vivaldybės tarybos darbotvarkės 
klausimai buvo aiškūs, ir šis klau-
simas nebuvo svarstytas.

Posėdžiui pirmininkavo rajo-
no savivaldybės meras M. Sinke-
vičius.

Pirmasis posėdis

Tuo pasireiškia „profesiona-
lumas“ valdant rajoną, tuo pa-
sireiškia net ir žmoniškos logi-
kos nebuvimas priimant tokius 
sprendimus.

Tačiau kituose sprendimuo-
se, pasirodo, yra jiems priimti-
nos logikos ir net sugeba nu-

matyti ateitį. Pavyzdžiui, „Dėl 
Jonavos rajono savivaldybės 
nevyriausybinių organizacijų 
tarybos sudėties ir jos nuosta-
tų patvirtinimo“. Šiame spren-
dime nevyriausybinių organi-
zacijų liūto dalį užėmė savival-
dybės sukurtos struktūros. Tai-
gi, sprendimo projektas (taipo-
gi priimtas sprendimas) yra ap-

galvotas ir išmąstytas. Juk ne-
vyriausybines organizacijas 
bus sunkiau valdyti, ypač tas, 
kurios neprašo iš biudžeto pi-
nigų.

Sugretinus priimtus sprendi-
mus peršasi išvada, kad savi-
valdybės struktūrose pakanka 
ir mąstymo ir logikos. Svarbu, 
kokių tikslų siekiama.

Atkelta iš 1 psl.

Pinigų kaip šieno?

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

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

Tel. 8 672 34241
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UAB „Baldai Jums“ didžią-
ją dalį gaminamos produkci-
jos sudaro korpusiniai baldai 
iš beržo ir ąžuolo masyvo. Ga-
miname miegamojo, svetai-
nės bei vaiko kambario baldus. 
Siekiant patenkinti visų sociali-
nių sluoksnių gyventojų porei-
kį, gaminame ir pigesnius bal-
dus iš žemesnės kokybės me-
dienos bei kombinuotus baldus 
su MDF. Tai leidžia pirkėjams 
pasiūlyti platesnį asortimentą ir 
žemesnę kainą. 

Mes ir toliau ieškome naujų 
galimybių, kaip atpiginti gami-
namą produkciją parenkant ki-
tokias medžiagas ar pasinau-
dojant valstybės siūloma pagal-
ba įmonės konkurencingumui 
didinti.

Įmonė paruošė ir pateikė 
LVPA verslo planą ir paraišką, 
skirtą finansavimui gauti pagal 
Lietuvos 2007-2013 m. Eko-
nomikos augimo veiksmų pro-
gramos ir sanglaudos skatini-

mo veiksmų programos Lietu-
vos Respublikos Ūkio Ministe-
rijos administruojamas priemo-
nes. Mūsų įmonės verslo planui 
buvo pritarta, gautas finansavi-
mas ir sėkmingai įvykdyti visi 
viešieji pirkimai.

Pasinaudoję ES struktūri-
niais fondais, investavome į 
naują technologinę liniją, kas 
leis įmonei taupyti žaliavas, to-
bulinti gaminius ir sutrumpin-
ti jų gamybos laiką. Be to, atsi-
ras realios techninės galimybės 
gaminti sudėtingesnius, dides-
nės pridėtinės vertės gaminius. 

Pirmasis įrenginys, kuris 
lapkričio mėnesį jau pasiekė 
įmonę ir sėkmingai sumontuo-
tas, yra automatinės plokščių 
supjovimo staklės. 

Šios staklės skirtos švariam 
ir tiksliam detalių išpjovimui pa-
gal užduotus norimus išpjau-
ti matmenis. Staklės valdomos 
programiniu – automatiniu val-
dymu. Su šiomis staklėmis su-

trumpėja ruošinio išpjovimo lai-
kas, nes iškart pjaunami keli 
ruošiniai. Pjūklo pjūvio pavir-
šius švarus, ant ruošinio krašto 
nelieka jokių atplaišų ir pažei-
dimų, nepriekaištingas ruoši-
nių prispaudimas sąlygoja pui-
kų bazavimą, tai palengvina ir 
pagreitina tolimesnį detalių ap-
dirbimą, o kartu ir paties gami-
nio pagaminimą.

Tai tik pirmasis verslo plano 
etapas. Sėkmingai įvykdyti dar 
keturi viešieji pirkimai. Įmonę 
jau pasiekė ir antras labai svar-
bus įrenginys, kurio vertė 1,5 
mln. Lt. Tai rąstų supjovimo lini-
ja su pjūklų galandimo įranga, 
kurią planuojama sumontuoti 
iki gruodžio 15 d. 

Nijolė Meškauskienė
Projekto vadovė, UAB 
„Baldai Jums“ finansų 

direktorė

Užs. Nr. 44
Projekto vadovė, UAB ,,Baldai Jums“ finansų direktorė Nijolė Meškauskienė ir baldų ga-
mybos cecho Nr. 3 operatorius Valdas Polgrimas

naujos automatinės plokščių supjovimo staklės Holzma HPl 300 jau dirba
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Žvilgsnis

Edmundas Gedvila

Manau nereikia daug įtiki-
nėti, kad mes, kiekvienas ats-
kiras individas, geidžiame lai-
mės, teisybės, tolerancijos, pa-
siturinčio gyvenimo, draugiš-
kos šeimos, taikos žemėje ir 
t.t. Tai mes norime kiekvienas 
atskirai ir tik sau. Kitiems nela-
bai norime, tik su mažomis iš-
imtimis. Visi pamąstymai, šū-
kiai apie laimę, brolybę, lygy-
bę išsisklaido kaip dūmas nuo 
to momento, kai išardomos ba-
rikados ir išrenkama „gera val-
džia“. Istorija daug kartų pa-
rodė, kaip vyksta šie proce-
sai pasaulio valstybėse, ko-
kioje padėtyje atsiranda vals-
tybės ir piliečiai ir kaip „laimin-
gai“ visi gyvena po revoliucijų, 
masinių sukrėtimų, karų ir po-
karių lūkesčių. Tik nereikia pri-
simesti, kaip šiuo laiku mūsų 
valstybėje, kad pilietis tik run-
kelis, kaip ir nereikia ne tik pri-
simesti, bet tuo net neva ir di-
džiuotis, nes vienaip ar kitaip 

užgrobusieji valdžią to tik ir pa-
geidauja. Kaip puiku valdyti nu-
sivylusią, praradusią norą siek-
ti žinių, analizuoti aplinką žmo-
nių masę. „Lietuva gali“ – šūkis 
sugalvotas biurokratų. Daugiau 
- pigus propagandinis. O gali 
žmogus? Ką gali futliare sė-
dintis eilinis klerkas, kurių per 
trys šimtai tūkstančių? Ką gali 
moksleivis, jeigu jo protestas, 
kad ir dėl prasto maisto moky-
klos valgykloje, dedamas į di-
rektorės seifą, kad tik nesusier-
zintų savivaldybės administra-
cijos direktoriaus? Kokią rolę 
užima mūsų jaunoji karta, stu-
dentija valstybėje? Kur jų pik-
ti žvilgsniai į suaugusių tetų ir 
dėdžių priimamus sprendimus, 
pagal kuriuos jie ir jų vaikai gy-
vens nepritekliaus arba pasto-
vaus branduolinio karo pers-
pektyvoje. O ką gali išmokyti 
vyresnioji karta, kuri susigūžu-
si laukia trupinių nuo ponų sta-
lo bei patenkinti jų vogravimais 
apie ateityje sotų gyvenimą bei 
puikias perspektyvas jaunimui 
bei valstybei?

Tiek elgetų arba elgetiš-
kai gyvenančių mačiau tik bū-
damas dar vaikas pokaryje. 
Bet elgetos, gyvenantys nepri-
tekliuje, pasirodo, madoje vi-
sam pasaulyje. Jais reikia rū-
pintis, retkarčiais įpilant samtį 
sriubos, kas du, trys mėnesiai 
sukrapštant maisto davinį. At-

rodytų, kad žmogus kupranu-
garis – kartą pavalgęs gali vi-
sai nevalgyti. O įvairūs auko-
tojai tiesiog didvyriai, besifo-
tografuojantys su ašara akyje 
prie vieno ar kito sušelpto vai-
ko ar šeimos. O kur mūsų Vals-
tybė? Jos išrinktieji ir pateptieji 
valdyt valstybę, sukurti tinkamą 
įstatyminę bazę gyventi ir dirb-
ti žmonėms, kad nereiktų būti 
antrarūšiais, trupinių ir nuorū-
kų rinkėjais nuo sočiai ir neži-
nia kaip praturtėjusių tėvynai-
nių stalo?

Bet pažvelkime į save. Paž-
velkime istoriškai į kitus. Kas 
leido ateiti į valdžią Hitleriui? 
Kas įvykdė kraugerišką, taip 
vadinamą socialistinę revoliuci-
ją Rusijoje ir už kieno pinigus? 
Paprasti žmonės. Nepamąstę, 
išgirdę šūktelėjimą, kartais ti-
krų bepročių, kurie savo tikslo 
besiekdami stengiasi užlipti ant 
tautos sprando. Kas per visą 
žmonijos istoriją tai leido? Pa-
prasta, apmulkinta, negalvojan-
ti žmonių masė. Arba dalis tų, 
kurie galvoja tik apie savo ma-
žytes problemas, nepripažįsta 
gyvenime nei valstybės, nei jos 
institucijų, nei šeimos, nei die-
vo, o pripažįsta tik apsukrumą, 
jėgą bei jam asmeniškai sutei-
kiamas išimtis bei naudą.

Nusileisdami arčiau prie 
pavyzdžių, mes galime dieną 
naktį auklėti, bandyti paprotin-

ti žmones, kad reikia saugo-
tis telefoninių bei kitokio pobū-
džio sukčių. Ši informacija be-
veik jau atsibodo, bet ką mes 
matome realybėje? Ištikus ta-
riamai nelaimei, ką mes daro-
me? Kreipiamės į valstybines 
institucijas, draugus, pažįsta-
mus? Ne, mes stengiamės ap-
eiti ir „apgauti“ visus tuos, pra-
rasdami ne tik pinigus, bet ir 
ignoruodami valstybę, jos insti-
tucijas. Maža to, kad taip elgia-
si paprasti piliečiai, bet tą daro 
ir kai kurie Seimo nariai bei „gi-
riasi“ per televizijos laidas. 

Ar mes atkreipėm dėme-
sį, kiek kainuoja duonos kilo-
gramas, nes dabar fasuoja-
ma gramais ir dar supjausty-
ta (tuojau ir duonos nesugebė-
sim atsiriekti). Ar mes atkreipė-
me dėmesį į taros ar bet kurios 
pakuotės talpą? Ar mes pa-
sidomėjome specialistų (šiuo 
atveju gydytojų), kiek naudingi 
maisto papildai ir kuo juos ga-
lima pakeisti - gal sode užsiau-
gintu obuoliu, slyva, morka ar 
kita lietuviška daržove. Ar pa-
stebėjome, kad kai kurie, pre-
tenduojantys į Seimą, rajono 
savivaldybių tarybas, ne tik kad 
neturi kompetencijos spręsti iš-
kilusias problemas, bet daž-
nai dar yra melagiai, neretai - 
ir bausti. Ir bendrai – ar pagal-
vojame bent kartą su kuo mes 
susiduriame, spręsdami, kad ir 

turto valdymo bei jo realizavi-
mo klausimus. 

Nuo 1996 metų, įkūręs UAB 
„Joneda“, atidžiai stebėjau 
aplinką. Per tuos metus galiu 
tvirtai pareikšti, kad mūsų dau-
gumai piliečių kažkodėl geriau 
patinka turtą - butą, namą, skly-
pą – parduoti sudarius abejoti-
ną sandorį su sukčiais, nelega-
lais bei galimais kriminaliniais 
nusikaltėliais, kurie beveik vi-
sada nuskalbia ne tik pardavė-
jus, bet ir pirkėjus. Svarbiau-
sia ne sutartis, kuri aiški ir ne-
dviprasmiška, svarbiausia – ne 
autoritetas, o labai dažnai svar-
biausia – ką sukčiai ulba į ausį. 
Be kita ko, nenoriu dėti į antį ir 
uždarosiose akcinėse bendro-
vėse dirbančių žmonių. Čia ir 
visko pasitaiko.

Turbūt jau simptomiška 
mūsų visuomenėje, kai ben-
drovės „Joneda“ vadybinin-
kė, bandydama sugėdinti vie-
ną nesąžiningai nekilnojamuo-
ju turtu užsiimančią prekeivę, 
gavo atkirtį: „Kadangi sąžinin-
gi, tai ir vaikščiojate pėsti“. To-
kių pavyzdžių galima pateik-
ti tūkstančius. Ir kol mes būsim 
nuolankūs, akli, kurti, be atmin-
ties, tiek ir galėsime skųstis 
savo likimu, gyvenimo sąlygo-
mis savo buto virtuvėje, o dar 
geriau – pakišus galvą po pa-
galve, kad, neduok dieve, kas 
nors neišgirstų...

tas prakeiktas lietuviškas nuolankumas

žinti su pačiu Lietuvos eduko-
logijos universitetu, kuriame ir 
vyko mokslinė konferencija.

Po kupinos įspūdžių konfe-
rencijos “neriečiai“ vyko į Užu-
pio gimnaziją, kurioje buvo su-
rengta XXV šalies jaunųjų ge-
ologų olimpiada. Joje dalyva-
vo be minėtų Jonavos mokyklų 
komandos iš Vilniaus Barboros 
Radvilaitės pagrindinės moky-
klos, Šalčininkų Lietuvos tūks-
tantmečio gimnazijos (vado-
vė Janina Puronienė), Gargž-
dų Kranto pagrindinės moky-
klos (vadovė Sigita Ivanauskie-
nė), Šiaulių rajono Kužių viduri-
nės mokyklos (vadovė Valerija 
Pozingienė), Šakių rajono Griš-
kabūdžio gimnazijos (vadovė 
Marija Senkienė), Plungės ra-
jono Kulių vidurinės mokyklos 
(vadovė Jolanta Pieškuvienė), 
Skuodo rajono Mosėdžio gim-
nazijos (vadovas Virgilijus Pa-
jarskas), Kretingos Pranciško-
nų gimnazijos (vadovas Egidi-
jus Šidlauskis), Vilniaus rajono 
Maišiagalos LDK Algirdo gim-
nazijos (vadovė Daiva Petkaus-
kienė), Kauno Santaros gimna-
zijos (vadovė Jolanta Karčiaus-
kienė) ir Trakų rajono Lentvario 
M. Šimelionio gimnazijos (va-
dovė Audronė Vyšniauskienė) 
jaunieji geologai.

Olimpiados dalyviai buvo 
suskirstyti į tris amžiaus gru-
pes: pirmoje grupėje dalyvavo 
VI–VII klasių mokiniai; antro-
je grupėje – VIII–IX klasių mo-
kiniai, o trečioje grupėje X–XII 
klasių mokiniai.

Kaip „Jonavos garsui“ sakė 
„Neries“ pagrindinės mokyklos 
geografijos mokytoja E. Bie-
liauskaitė, olimpiados užduotys 
buvo įvairios, tarp jų ir gana su-
dėtingi klausimai, kurie reikala-

vo specifinių geologijos žinių ži-
nojimo. Atlikę užduotis, turėjo-
me laisvo laiko: susipažinome 
su Vilniaus senamiesčiu, aplan-
kėme euro parodą Valdovų rū-
muose, žiūrėjome 5D filmą. Vė-
liau kartu su visais olimpiados 
dalyviais turėjome progą pama-
tyti „Keistuolių teatro“ spektaklį 
„Išėjau aš stotin“.

Lapkričio 22-ąją buvo pa-
skelbti olimpiados rezultatai, ku-
rie Jonavos „Neries“ pagrindi-
nės mokyklos komandai buvo 
ypač džiugūs - septintokas A. 
Krasauskas iškovojo pirmąją 
vietą. Didelis nuopelnas bei in-
dėlis į laimėjimą tenka ir jaunai, 
kupinai idėjų ir entuziazmo ge-

ografijos mokytojai E. Bieliaus-
kaitei, dar tik trečius metus dir-
bančiai šioje Jonavos mokyklo-
je, bet jau spėjusiai įkurti ne tik 
Uolienų ir mineralų muziejų, su-
burti Jaunųjų geologų būrelį, 
bet, bene svarbiausia, sugeban-
čiai sudominti ir užkrėsti geogra-
fijos bei geologijos mokslo pa-
slaptimis ir atradimais mokinius.

XXV šalies jaunųjų geologų 
olimpiados prizininkai buvo ap-
dovanoti Lietuvos Respublikos 
Švietimo ir mokslo ministerijos 
diplomais. Lietuvos mokinių ne-
formaliojo švietimo centras me-
daliais ir atminimo dovanomis 
apdovanojo prizininkus, o visus 
dalyvius - padėkos raštais. Mo-

kytojos, parengusios prizinin-
kus, buvo apdovanotos padėkų 
raštais ir atminimo dovanėlėmis. 

Po apdovanojimų „neriečiai“ 
su kitais dalyviais dar aplankė 
Geležinkeliečių muziejų ir paki-
lia nuotaika grįžo namo. 

„Pirmą kartą dalyvavau taip 
puikiai organizuotoje dviejų die-
nų olimpiadoje: buvo pasirūpin-
ta ne tik užduotimis, bet ir mai-
tinimu, nakvyne ir įdomia kul-
tūrine programa. Parsivežė-
me daug gerų įspūdžių“, - apie 
Lietuvos mokinių neformalio-
jo švietimo centro organizuotą 
olimpiadą sakė „Neries“ pagrin-
dinės mokyklos geografijos mo-
kytoja E. Bieliauskaitė.

XXV šalies jaunųjų geologų olimpiadą laimėjo 
septintokas iš Jonavos

Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos geografijos mokytoja Eugenija Bieliauskaitė su moksleiviais, dalyvavusiais XXV šalies jaunųjų 
geologų olimpiadoje: Arvydu Krasausku (7c kl.), Raminta Vailenkaite (7b kl.), Simona Bružaite (8b kl.), Norbertu Koncevičiumi (7a kl.).

Atkelta iš 1 psl.

Policijos 
pareigūnai apie 
kitą susitikimą  
su gyventojais 
žada informuoti 

iš anksto
„Atsitiktinai sužinojome bei 

skaitėme viename rajono lai-
kraščių apie Jonavos bendruo-
menės sueigą Jonavos policijos 
komisariate. Kodėl nebuvo nie-
kur skelbta? Aš ir mielai būčiau 
dalyvavęs tokiame susitikime, 
kadangi turiu ne vieną klausimą 
bei pasiūlymą. Norėtume suži-
noti, kas kiek laiko rengiami to-
kie susitikimai su miesto ir kai-
mo seniūnijų bendruomenių na-
riais. Juk mes kiekvienas, gyve-
nantis bet kurioje miesto ar ra-
jono teritorijoje, ir sudarome tas 
bendruomenes“, - Jonavos gar-
sas“ sulaukė keleto pasipiktinu-
sių skambučių iš Jonavos gy-
ventojų, kodėl laikraštis nepra-
nešė apie tokį susitikimą su vi-
suomene. 

Skaitytojams galiu pasaky-
ti, kad „Jonavos garsas“ visa-
da nemokamai atspausdina bet 
kokią pateiktą policijos komisa-
riato informaciją. Apie būsian-
tį tokį susirinkimą negavome iš 
Jonavos policijos komisariato 
nei jokio skelbimo, nei kvietimo 
dalyvauti jame.

„Apie susitikimą buvo skelb-
ta elektroninėje erdvėje, jam 
susiorganizuoti turėjome tik ke-
letą dienų, todėl gal pritrūko vie-
šumo. Kitas susitikimas su gy-
ventojais bus sausio viduryje, 
tada pareklamuosime iš anksto 
ir plačiau. Ačiū, kad domitės“, - 
tokį atsakymą „Jonavos garsui“ 
į gyventojų paklausimą atsiun-
tė Kauno apskrities vyriausiojo 
policijos komisariato Jonavos 
rajono policijos komisariato vir-
šininkas Vigintas Lukošius.

Redaktorė
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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

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. 

NAUJIENA! 
Masažo kabinetas 

“Achemos” mokymo 
centre, 

Kosmonautų g. 15 
(II a, 207 kab.). 

Tel. 8-684 01688 
(Virginija).

Gruodžio 16 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
Kauno Sveikatos universiteto klinikų gydytojas urolo-

gas, medicinos mokslų daktaras, docentas Darijus Skau-
dickas konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo 
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, 
sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skaus-
mingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos 
metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turin-
čius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir potenci-
jos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jei-
gu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nu-
kreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo centruose. Iš-
samesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 
arba 8-685-48050                       Užs. Nr. 40

KIRPYKLA ŠEIMAI
Parko g.1, tel. (8-349) 62031.
• Vyrų (nuo 10 Lt), moterų kir-
pimas
• Manikiūras, pedikiūras
• Masažai: gydomasis, profi-
laktinis, atpalaiduojantis, viso 
kūno (masažuotoja Eugenija, 
tel. 8-675 28215)
SuperMAŽOSkainos. 
Yra dovanų kuponai.

Dirbame: I – VI nuo 9 iki 18 val.

KAVINĖ „SVETAINĖ“ 
KVIEČIA

J.Ralio g.14, Jonava
Užsakymai priimami ir in-

formacija teikiama
Tel. (8-349) 52663

• Darbo dienomis skaniai ir 
nebrangiai papietauti. Dienos 
pietūs nuo 10 Lt.
• Atšvęsti gimtadienius, jubi-

liejines šventes, vestuves ar krikštynas
• Gedulingais pietumis pagerbti mirusįjį 
ar paminėti mirties metines
Paruoštus patiekalus bet kokiai pro-
gai galime atvežti į kliento pageidau-
jamą vietą.

Penktadienį ir šeštadienį 
groja muzikantai

Kavinėje veikia šešios 
atskiros salės.
Erdvi ir patogi 

parkavimo aikštelė

Gruodžio 2 d. į Jonavos ra-
jono savivaldybės ir Lietuvos 
sporto universiteto organi-
zuotą konferenciją „Bendruo-
menės įtraukimas į sveikatos 
stiprinimo procesą – nuo ligų 
gydymo link ligų prevencijos" 
susirinko sveikatos specialis-
tai, pedagogai bei kiti jonavie-
čiai, kuriems svarbu rūpintis 
savo ir kitų sveikata.

Konferencijoje su Jonavos 
rajono savivaldybės 2014 m. vi-
suomenės sveikatos rėmimo 
specialiosios programos lėšo-
mis ir priemonėmis – sveikesnei 
bendruomenei supažindino VšĮ 
Jonavos ligoninės direktorė, Jo-
navos rajono savivaldybės ben-
druomenės sveikatos tarybos 
pirmininkė Aldona Balutienė.

Konferencijos dalyviai ypač 
su susidomėjimu išklausė Lie-
tuvos sporto universiteto rekto-
riaus, prof. habil. dr. Alberto Skur-
vydo pranešimo „Streso, nuovar-
gio įtaka mažam fiziniam aktyvu-
mui" ir legendinio krepšinio tre-
nerio Vlado Garasto šilto, labai 
įdomaus bei naudingo kiekvie-
nam dalyviui, persunkto savo gy-
venimiškos bei sportinės veiklos 
patirtimi bei pastebėjimais grei-
čiau ne pranešimo, o pašnekesio 
- „Ilgaamžiškumo paslaptis ir jos 
atradimas kiekvienam".

Ne be reikalo sakoma, svei-
kata - judėjime. Lietuvos sporto 
universiteto atstovė visus konfe-
rencijos dalyvius išjudino, prista-
tydama mankštą ir atskleisdama 
milžinišką, nors ir 5-10 minučių 
kasdienės mankštelės, indėlį į 
bendrą žmogaus savijautos ge-
rinimą. 

Po pertraukos su jonavie-
čiais susitiko – akcijos“ Nedelsk" 
iniciatorė Agnė Zuokienė, kuri 
savo pranešimu „Laimėjau svei-
katą, nes pasirinkau žinojimą" 
atskleidė sveikatingumo paslap-
ties esmę.

„Jonavos garso“ inf.

ne tik pasisemta žinių,  
bet ir pasimankštinta
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Jonavos rajono savivaldybės bendruomenės sveikatos tarybos pirmininkė A. Balutienė.

Legendinis krepšinio treneris V. Garastas ir Jonavos meras M. Sinkevičius

Auditorija mielai pasimokė mankštos pratimų

Skaityk "Jonavos garsą" internete – 
www.JONEDA.LT



6

1 kamb.
Kulviečio g. 20 (5 a. renovuojamas blok. 
namas, V a. bendr. pl. 35,91 m², virtuvės 
pl. 8,55 m², įstiklintas balkonas, šarvuo-
tosios durys, laminuotos grindys, name 
rengiami saulės kolektoriai vandens šildy-
mui. Namas 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 su-
remontuotas, 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., ben-
dr. pl. 36,13 m², kamb. pl. 17,25 m², vir-
tuvės pl. 9,27 m², didelis koridorius (6,39 
m²), WC ir vonia atskirai, yra balkonas. 
Butas šiuolaikiškai suremontuotas. Par-
duodamas su kambario baldais ir virtuvės 
įranga). Kaina 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, pakeis-
tas kambario 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, moky-
kla, poliklinika).Kaina: 27000 Lt, 7819,74 
Eur. Galimas keitimas į butą Elektrėnuo-
se. 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., 
bendr. pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6,03 m², 
kamb. pl. 17,07 m², WC ir vonia kartu, 
plastik. langai, šarvo durys, balkonas per 
virtuvę ir kambarį). Kaina 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.
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 49000 
Lt, 14191,38 Eur. Tel. 8-612 11896
Vaičiūno g. (9 a. blok. namas, IV a., bendr. 

pl. 51,29 m², virtuvės pl. 8,64 m², balko-
nas, langai į priešingas puses, virtuvė ir 
vonios kambarys išklijuoti plytelėmis, la-
minuotos 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 vo-
nia kartu (2,81 m²). Butas suremontuo-
tas, renovacija išmokėta, parduodama 
su kai kuriais baldais). Kaina 68000 Lt, 
19694,16 Eur. 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 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 ka-
bina, suremontuotas). Kaina 59000 Lt 
(17087,59 Eur). Tel.: 8655 54404
Žemaitės g. (5 a. blok. namas, II a., vidi-
nis, bendr.pl. 50,02 m², virtuvės pl. 9,47 
m², suremontuotas, WC ir vonia atskirai, 
išklijuoti plytelėmis, balkonas apšiltintas, 
sujungtas su kambariu, pakeisti langai, 
šarvuotosios durys, medinės vidaus du-
rys, laminuotos grindys. Butas šiltas, ma-
žos šildymo kainos. Kooperatinis, namo 
bendrija. Parduodama su virtuvės bal-
dais). Kaina 61000 Lt, 1766,82 Eur. 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 mokesčiai, šalia 
prekybos centrai, namas bus renovuoja-
mas). 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, da-
linai pakeista santechnika), laminuotos 
kambario grindys šarvuotos durys, plas-
tik. langai, į priešingas puses, įstiklintas 
balkonas, maži šildymo mokesčiai, reno-
vuotas namo stogas, 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, korido-
riaus 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 mo-
kesčiai, tinka komercinei veiklai). Kaina 
62000 Lt, 18825,30 Eur. Tel.: 8-655 54404
Chemikų g (5 a. blokinis namas, IV a., 
bendr. pl. 64.41 m² ,virtuvės pl. 9,33 m², 
dalinai pakeisti langai, balkonas, ąžuo-
linės 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 na-
mas, 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, di-
delis balkonas, tvarkingas). Kaina: 59000 
Lt, 17087,58 Eur. Tel.: 8-612 11896
Chemikų g. (9 a. blokinis namas, VII a., 
bendr. pl. 64,53 m², virtuvės pl. 9 m², 2 
balkonai, WC ir vonia atskirai (naujai iš-
klijuoti plytelėmis), pakeisti langai ir durys, 
laminuotos grindys, suremontuotas, par-
duodama su dalimi baldų). 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 atskirai, 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 
durys, dalis plastikinių langų, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas). Kaina 60000 Lt, 
17377,20 Eur. Tel.: 8-655 54404
namai
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansar-
da, rūsys, balkonas). Kaina 112 000 Lt, 
32437,45 Eur. Tel.: 8-612 11896
Namą Bukonyse, Vaiškonių g. (mūrinis 
namas (bendr. pl. 58,86 m², kamb. pl. 
8,63; 9,92 ir 14,73, virtuvė, WC ir vonia, 
šildomas krosnimis); mūrinis ūkinis pasta-
tas, 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, bai-
giamas renovuoti, vandentiekis, kanaliza-
cija, 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, veran-
da, vonios kambarys, plastikiniai langai, 
naujos vidaus ir lauko durys, apšiltintos 
laminuotos grindys, šildymas židinio 
kietuoju kuru, boileris vandens šildymui, 
krosninio šildymo lauko virtuvė su kamba-
riu, 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 Jona-
vos). 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. (medi-
nis 1 a. namas, bendr. pl. 51 m², naujas 
stogas, krosninis šildymas, šulinys, so-
das, ūkiniai pastatai, garažas, 18 a. že-
mės, 10 km nuo Jonavos). Kaina 72000 
Lt, 20852,64 Eur. 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 Jona-
vos. Kaina 120000 Lt, 34754,40 Eur. Tel.: 
8-612 11896.
sodai
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįreng-
tas 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, vaiskrū-
miai, 12 arų žemės sklypas, prie Švento-
sios 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. 
(medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², 
elektra, 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 že-
mės). 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 Rago-
žių 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 gyvenamie-
ji namai, geras privažiavimas). Kaina 
40000 Lt, 11584,80 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. Jo-
navos 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. 
(žemės 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
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

Dovanoja kačiuką. 
Tel. 8-652 79420
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www.jonavospaslaugos.lt 

uab "Jonavos paslaugos" ataskaita apie 
atliktus daugiabučių namų remonto darbus 

(daugiau kaip 500 lt) per 2014 m. iii ketvirtį

Data Adresas Darbų pavadinimas Darbų vertė (Lt)
Liepos 
mėn.

Varnutės g. 13 El. skydelių techninė 
profilaktika ir rūsio ap-
švietimo remontas

294,92

A.Kulviečio g. 9 El. skydelių techninė 
profilaktika 

371,05

Chemikų g. 104 El. skydelių techninė 
profilaktika 

559,90

Chemikų g. 13 El. skydelių techninė 
profilaktika ir rūsio ap-
švietimo remontas

2323,80

Ateities g. 26 Elektros įvadinių kabe-
lių tvirtinimas ir elektros 
skydelių remontas

875,66

Parko g.7 Po įėjimo stogeliais su-
montuota apšvietimas 
su judesio davikliais

1163,49

Rugpjū-
čio mėn.

Parko g. 5 Pilnas namo instaliaci-
jos keitimas

20214,73

Chemikų g. 13 Laiptinėse ir po stoge-
liais sumontuotas ap-
švietimas su judesio da-
vikliais

3026

Jaunystės g. 11 Pakeista įvadinės spin-
tos instaliacija ir el. sky-
delių profilaktinis re-
montas

3134,41

Darbininkų g. 14 El. skydelių profilaktinis 
remontas

890,09

Rugsėjo 
mėn.

Darbininkų g. 11 Laiptinėse ir po stoge-
liais sumontuotas ap-
švietimas su judesio da-
vikliais

1572,55

P.Vaičiūno g. 12 Laiptinių įėjimuose su-
montuotas apšvietimas 
su judesio davikliais

1391

elektrikų Vykdyti darbai
Data Adresas Darbų  

pavadinimas
Darbų vertė 
(Lt)

Liepos  
mėn.

Klaipėdos g. 5 Šalto vandens 
magistralės 
keitimas

7712,66 

Klaipėdos g. 5 Karšto van-
dens magistra-
lės keitimas

12632,09 

Klaipėdos g. 17 Šalto vandens 
magistralės 
keitimas

5090,08 

Klaipėdos g. 5 Šalto vandens 
stovo keitimas I 
laiptinėje

1007,56 

Rugpjūčio 
mėn.

Jonavos “Neries” 
pagrindinė moky-
kla

Šildymo siste-
mos hidraulinis 
bandymas šil-
dymo sistemos 
remontas

1265,59 

Užusalių pagrindi-
nė mokykla

Hidraulinis ban-
dymas

756,56 

Jonavos Sena-
miesčio gimnazija

Šildymo siste-
mos paruošimo 
sezonui darbai

1265,59 

Rugsėjo 
mėn.

J.Ralio g. 10 Šalto vandens 
magistralės 
keitimas

7469,10 

J.Ralio g. 10 Karšto van-
dens magistra-
lės keitimas

10956,97 

Kauno g. 100 Buitinių nuote-
kų kanalizaci-
jos keitimas iki 
šulinių.

7690,32 

Sodų g. 50a Buitinių nuote-
kų kanalizaci-
jos magistralės 
keitimas nuo 
pamato iki šu-
linių

7892,48 

santecHnikos centro Padalinio Vykdyti darbai

Data Adresas Darbų pavadini-
mas

Darbų ver-
tė (Lt)

Liepos mėn. Kosmonautų g. 28 Šalto vandens 
vamzdyno keiti-
mas namo rūsyje

6374,97

Kosmonautų g. 28 Karšto vandens 
vamzdyno keiti-
mas namo rūsyje

11889,23

Žemaitės g. 5 Šalto vandens sto-
vo keitimas 

748,88

Žemaitės g. 5 Karšto vandens 
stovo keitimas 

1908,69

Lietavos g. 27 Šalto vandens sto-
vo keitimas 

938,28

AB“ Jonavos šilu-
mos tinklai“

Šildymo sistemų 
plovimas daugia-
bučiuose namuose

33519

Prezidento g. 19a Kanalizacijos sto-
vo remontas

879,84

Rugpjūčio 
mėn. 

Varnutės g. 9 L/D 
„Lakštingalėlė“

Šalto vandens 
vamzdyno remon-
tas

2173,86

A.Kulviečio g. 12 
L/D „Žilvitis“

Kanalizacijos 
vamzdyno valy-
mas , rutulinių kra-
nų keitimas

543,29

Chemikų g. 140  
R.Samulevičiaus 
mokykla

Šalto vandens 
vamzdyno remon-
tas

3431,02

Kosmonautų g. 3b, 
Lietavos g. 7

Karšto vandens 
stovų remontas 

1488,66

Žeimių g. 19, Buko-
nių PSPC

Šildymo sistemos 
hidraulinis bandy-
mas

519

Vasario 16-osios 
g. 17

Lietaus nuotekų 
stovo keitimas II 
laiptinėje

1391

Rugsėjo 
mėn.

Prezidento g. 19a Šalto vandens, 
grįžtamo vandens 
vamzdyno remon-
tas 

789,66

Chemikų g. 84 Kanalizacijos 
vamzdyno keiti-
mas iki šulinio

11725,09

Chemikų g. 29 Šalto vandens 
vamzdyno keiti-
mas namo rūsyje

9509,8

Kosmonautų g. 30 Lietaus nuotekų 
stovo keitimas I 
laiptinėje

2060,43

A.Kulviečio g. 11 Šalto vandens sto-
vo keitimas II laip-
tinėje

1016,47

santecHnikos cHemikų Padalinio Vykdyti darbai

Data Adresas Darbų pavadinimas Darbų vertė 
(Lt)

Liepos 
mėn.

Chemikų 57 Laiptinių langų sti-
klinimas

516,76

Mokyklos 14 Rūsio valymas 1193,99
Chemikų 84 Įėjimo aikštelės ir 

laiptų remontas
1554,03

Geležinkelio 2 Laiptinių stogelių 
remontas

553,69

Chemikų 82 Laiptinių langų sti-
klinimas

2042,80

UAB“Harimanas“ Laiptų remontas 9344,09
Žemaitės 6 Pašto dėžutės 599,65
Prezidento 19a Nuotekų stovo re-

montas
879,84

Rugpjūčio 
mėn.

Lietavos 17 Laiptinių aikštelių 
betonavimas

2750,07

Kosmonautų 28 Angų užtaisymas 
rūsyje

1142,19

Chemikų 35 Laiptinių langų sti-
klinimas

966,43

UAB“Harimanas“ Namo dažymas 13165,54
Rugsėjo 
mėn.

Kosmonautų 30 Angų užtaisymas, 
skydų užkalimas 
ant stovo

1223,30

Darželis ,,Lakštin-
galėlė“

Tualeto remontas 1895,43

Data Adresas Darbų 
pavadinimas

Darbų vertė 
(Lt)

Liepos mėn. Lietavos 25-21 Buto remontas 7553,58
Ruklio 10-322 Buto remontas 6365,76
Lietavos 1-58 Buto remontas 3242,36
K.Mindaugo 10-19 Buto remontas 2111,35
Piliakalnio 10-14 Buto remontas 953,17

Rugpjūčio 
mėn.

Sodų 37a-26 Buto remontas 639,7
Piliakalnio 8-62 Buto remontas 1396,18
Ruklio 10-205 Buto remontas 921,63
Kosmonautų 34-24 Buto remontas 194,18
Kauno 100-11 Buto remontas 1055,64

Rugsėjo 
mėn.

Piliakalnio 8-8 Buto remontas 3507,58
Rupeikio 5-44 Buto remontas 312,14
Mokyklos 10-507b Buto remontas 2586,69
Panerių 29-48 Buto remontas 870,45
Kosmonautų 42-34 Buto remontas 1961,82
Ruklio 10-211 Buto remontas 1961,82

statybininkų Vykdyti darbai 

iš soc. būsto nuomos lėšų

Užs. Nr. 43

JonaVos ViešoJoJe 
bibliotekoJe

 
Nuo gruodžio 2 iki 31 d. Si-

gutės Ach paroda „SPARNUO-
TAI IR NERIMTAI“.

Jos metu vyksta ir leidyklos 
„Nieko rimto“ leidinių mugė, ku-
rioje Sigutės Ach kurtų darbų ga-
lima įsigyti itin palankiomis kaino-
mis!

JonaVos krašto 
muzieJus gruodžio 

mėnėsĮ kVieČia Į :

KILNOJAMAS PARODAS 
Nuo gruodžio 2 d. veikia fo-

tografijų paroda „Jaunimas ke-
liaujantis po saule Lietuvos“, Dai-
lės skyriuje.

Gruodžio 12 d. 16 val. – Ka-
lėdinės floristikos darbų parodos 
„Pasitinkant medinės – žalios ož-
kos metus“ atidarymas, Dailės 
skyriuje.

renginius 
Gruodžio18 d. 15 val. – Su-

sitikimas su Jonavos Garbės 
piliečio Grigorijaus Kanovičiaus 
sūnumi Sergėjum, Dailės sky-
riuje. 

Gruodžio 19 d. 15 val. – Ka-
lėdinės mugės atidarymas, Su-
augusiųjų švietimo centro aktų 
salėje.

edukaciJą 
Gruodžio 11 d. 15 val. – 

Praktinį užsiėmimas „Senosios 
keramikos gamybos technologi-
jos“, Etnografijos skyriuje. Būtina 
registracija tel. 8-349 52335.

Edukacinį užsiėmimas „Kalė-
dų stebuklo laukimas...“, Istorijos 
skyriuje. Visą mėnesį. Būtina re-
gistracija tel: 8-349 51446 – edu-
katorė Ramunė Rugienė. 

kultūros centras
meno galeriJa „Homo 

ludens“
Gruodžio 6 d. 13 val. - Edu-

kaciniai dailės užsiėmimai pagei-
daujantiems įgyti tapybos meno 
pradmenų (mokymai skirti asme-
nims nuo 25 m. amžiaus).

Gruodžio 9 d. 18 val. - Jo-
navos dailininkų parodos atida-
rymas.

mažoJi salė
Gruodžio 10 d. 18 val. - 

Adventinis vakaras. Modernaus 
folkloro grupė „Aisva“, saldatur-
gis, etno protmūšis. Komandas 
(5-6 nariai) kviečiame registruo-
tis el. paštu judita.margevicie-
ne@jkc.lt, tel. 8 611 59908 iki 
gruodžio 8 d.

Gruodžio 30 d. 18 val. -  Te-
atralizuotas naujametinis vaka-
ras su Asta Pilypaite, Tata (akt. 
G. Viduolis) ir Raimundėliu (akt. 
K. Matelis). Bilieto kaina – 30 
Lt/8,68 Eur.

didžioJi salė
Gruodžio 5 d. 17:30 val. - 

Labdaros ir paramos fondo „Ge-
rumo sparnai“ jubiliejinis koncer-
tas. Bilieto kaina – 20 Lt/5,79 Eur 
ir 25 Lt/7,24 Eur.

Gruodžio 16 d. 15:30 val. 
Kalėdinis vaidinimas „Pirmyn, 
katinėli!“. Režisierius Jonas An-
driulevičius. Bilieto kaina – 10 
Lt/2,90 Eur.

Gruodžio 27 d. 18 val. – Sta-
sio Povilaičio ir grupės „Rebelhe-
art“ koncertas. Bilieto kaina - 25 
Lt/7,24 Eur ir 35 Lt/10,14 Eur.

Gruodžio 28 d. 13 val. – Ka-
lėdinis miesto chorų koncertas.

Gruodžio 31 d. 17 val. Jo-
navos rajono savivaldybės tea-
tro spektaklis „Aš tave labai my-
liu, mama!“. Bilieto kaina – 15 
Lt/4,34 Eur.

Kas? Kur? Kada?
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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

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

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!

Perku tarybinius medalius 
ir ženkliukus, uniformas 

bei sidabro gaminius.

Tel. 8-652 05694

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

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

 AUTOSERVISĄ
rasite Jonavoje

Plento g.25
Užsakymų priėmimas:

Tel. 8-349 51379, mob. tel. 8-684 90252

Parduodu naują akusti-
nę mono kolonėlę. 
Tel. 8-634 62293

Ieškau papildomo ir 
santechniko darbo. 
Tel. 8-634 62293

PARDUOTUVĖ - KOMISAS
J. Basanavičiaus g. 4, 
II aukštas
priima iš gyventojų geros 
būklės prekes ir prekiauja 
naujomis prekėmis.
Darbo laikas: 
I – V nuo 10 iki 17 val.
VI nuo 10 iki 14 val.

“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”).


