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Priminimas: už sausį 
suvartotą elektrą 

atsiskaitykite 
naujomis kainomis
Nuo šių metų sausio 1 die-

nos įsigaliojo naujos 2016 metų 
„Energijos skirstymo operato-
riaus“ (ESO) visuomeninės elek-
tros energijos ir persiuntimo pa-
slaugos kainos. Šiemet, palyginti 
su pernai, galutinės elektros kai-
nos gyventojams sumažėjo vidu-
tiniškai 0,2 cento už kilovatvalan-
dę (kWh). 

Gyventojai, kurie atsiskaito 
„Standartiniu“ vienos laiko zonos 
tarifo planu, už kilovatvalandę 
moka 12,7 cento už kWh. „Stan-
dartinį“ dviejų laiko zonų tarifo 
planą pasirinkę klientai nuo sau-
sio mėnesio moka 13,9 cento už 
kWh dienos metu darbo dienomis 
ir 9,9 cento už kWh naktimis bei 
savaitgaliais. 

Turintiems „Elektrinių viryklių“ 
planą vienos laiko zonos tarifo 
plano kaina yra 12,6 cento, dvie-
jų laiko zonos tarifai siekia 13,8 
cento dienos metu darbo dieno-
mis ir 9,8 cento naktimis bei sa-
vaitgaliais. 2016 metų kainomis 
už sausio mėnesį suvartotą elek-
tros energiją ESO klientai turėtų 
atsiskaityti nuo vasario mėnesio 
1 dienos.

Nuo šių metų sausio ESO 
perėmus LESTO veiklą, įmonės 
klientams jokių papildomų veiks-
mų imtis nereikia. Ir toliau galima 
naudotis atsiskaitymo knygelė-
mis, galioja turimos klientų sutar-
tys su LESTO. Išlieka nepakitę ir 
įmokų kodai bei atsiskaitymo ruo-
šiniai, tačiau raginame ruošiniuo-
se pasitikslinti, ar įvestos naujos 
elektros kainos.

ESO primena, kad bendro-
vės klientus, elektros ir dujų var-
totojus, nuo šių metų pradžios ap-
tarnauja bendras paslaugų cen-
tras „Gilė“. Naudodamiesi savitar-
nos svetaine www.manogile.lt už 
elektrą ir dujas galima atsiskaity-
ti vienu pervedimu. Be to, jau ga-
lima parsisiųsti „Gilės“ išmaniąją 
programėlę, skirtą „Android“ ope-
racinę sistemą naudojantiems te-
lefonams. Artimiausiu metu star-
tuos ir „iOS“ telefonams skirta 
programėlė.

ESO inf.ROLETAI 
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Tel. 8-608 90969

Seimo I rūmuose, Kovo 
11-osios Akto salėje, vykusio-
je iškilmingoje gabių mokinių – 
tarptautinių olimpiadų ir konkur-
sų laimėtojų – pagerbimo ce-
remonijoje apdovanojimus įtei-
kė renginio globėja Seimo Pir-
mininkė Loreta Graužinienė ir 
švietimo ir mokslo ministrė Au-
dronė Pitrėnienė. 

Už puikius pasiekimus tarp-
tautinėje astrofizikos ir astrono-
mijos olimpiadoje, vykusioje to-
limoje Indonezijoje, buvo ap-
dovanotas ir Jonavos Jeroni-
mo Ralio gimnazijos IVa klasės 
gimnazistas Justas Deveikis ir 
fizikos mokytoja Rita Morkai-
tienė. Iš tarptautinės astrofizi-
kos ir astronomijos olimpiados 
Indonezijoje Lietuvos atstovai 
parvežė sidabro medalį ir pagy-
rimo raštą.

2015 metais 91 Lietuvos 

mokinys dalyvavo 19 tarptauti-
nių renginių, kuriuose iškovojo 
1 aukso medalį, 7 sidabro me-
dalius ir 20 bronzos medalių – 
iš viso 28 asmeninius medalius, 

taip pat – 5 pagyrimo raštus, 6 
specialiuosius prizus, 1 pirmą ir 
1 trečią vietas. Lietuvos atsto-
vams skirta po vieną komandinį 
aukso ir sidabro medalį. 

tarp seime apdovanotų tarptautinių olimpiadų laimėtojų ir j. ralio 
gimnazijos abiturientas – justas Deveikis

Viktorijos Kalaimaitės nuotraukoje prisiminimui - „raliukas“ J. Deveikis su Seimo pir-
mininke L. Graužiniene ir švietimo ir mokslo ministre A. Pitrėniene.

Sumažinti aukų skaičių 
šalies keliuose įmanoma tik 
taikant kompleksines eis-
mo saugumo priemones. Ap-
žvelgdamas praėjusių metų 
rezultatus ir užsimindamas 
apie būsimus planus apie tai 
kalbėjo ir susisiekimo minis-
tras Rimantas Sinkevičius.

Saulius Rinkevičius

Jis pažymėjo, kad viskas 
prasideda nuo infrastruktūros 
tobulinimo valstybinės reikš-
mės keliuose. Kasmet rekons-
truojama daugiau nei 250 ava-
ringų ruožų. Juose įrengiamos 
įvairios saugų eismą gerinan-
čios priemonės: žiedinės san-
kryžos, atitvarai ir kt.

„Dėl nuosekliai vykdomos 
veiklos per septynerius metus 
valstybinės reikšmės keliuose 
pavyko sumažinti juodųjų dė-
mių skaičių nuo 280 iki 37“, - 
konstatavo ministras.

R. Sinkevičiaus nuomo-
ne, ne mažiau svarbus buvo ir 
sprendimas įvesti griežtesnes 
sankcijas pažeidėjams. Seimas 
praėjusiais metais pritarė Admi-
nistracinių nusižengimų kodek-
sui, kuriame įtvirtinta griežtes-
nė atsakomybė už transporto 
priemonių lenkimo taisyklių pa-
žeidimus, pavojingą ir chuliga-
nišką vairavimą.

„Pavyzdžiui, nuo šių metų 
balandžio 1 d. už lenkimo tai-
syklių pažeidimus bus skiriama 
bauda ir teisės vairuoti atėmi-
mas nuo 3 iki 6 mėnesių“, - su-
konkretino pašnekovas.

Savo naudą turėjo ir da-
liai vairuotojų taikomas nulio 
promilių įstatymas. Itin griežta 

kontrolė kol kas taikoma ne vi-
siems.

Tačiau pradedantieji vairuo-
tojai, taksi automobilių, mope-
dų, motociklų, triračių, keturra-
čių, taip pat sunkvežimių ir ke-
leivinio transporto bei mašinų, 
kuriomis vežami pavojingieji 
kroviniai, vairuotojai priskiriami 
prie tos kategorijos.

intriguojanti galimybė

R. Sinkevičius taip pat primi-
nė praėjusių metų lapkritį Vals-
tybinės eismo saugumo komisi-
jos patvirtintą sprendimą, pagal 
kurį alkoblokai būtų įrengiami 
automobiliuose savanoriškumo 
principu.

Taigi artimiausioje ateityje 
pažeidėjams turėtų būti sutei-
kiamas pasirinkimas: arba už 
vairavimą išgėrus baudžiamam 
asmeniui pagal galiojančius 
įstatymus bus atimamas vai-

ruotojo pažymėjimas, arba ter-
minas bus sumažintas, tačiau 
jis privalės dalyvauti reabilitaci-
jos programoje ir naudoti alko-
holio matuoklio užraktą.

„Jei vairuotojai įsirengtų au-
tomobiliuose alkoblokus ir baig-
tų reabilitacijos programą, ga-
lėtų perpus sumažinti teisių at-
ėmimo terminą“, - sumanymu 
dalijosi ministras.

Susisiekimo ministerija šiuo 
tikslu sudarys darbo grupę iš 
atsakingų institucijų, kuri koor-
dinuos ir spręs klausimus, su-
sijusius su alkoblokų sistemos 
įteisinimu.

Nemenką atgarsį vairuoto-
jų gretose sukėlė ir praėjusiais 
metais pradėta taikyti vidutinio 
važiavimo greičio kontrolė.

Pirmieji sektoriniai greičio 
matuokliai kol kas buvo įrengti 
viename „Via Baltica“ kelio ruo-
že netoli Marijampolės, tačiau 
šiais metais jų atsiras gerokai 

daugiau. Ministro teigimu, pla-
nuojama įrangą montuoti iki 50 
kelių atkarpų visoje Lietuvoje.

„Ši priemonė neabejotinai 
sudrausmins leistino greičio vir-
šytojus“, - įsitikinęs R. Sinkevi-
čius. Ministras taip pat atkreipė 
dėmesį į praėjusiais metais vy-
kusį glaudų institucijų bendra-
darbiavimą organizuojant švie-
tėjišką veiklą.

Dažnu atveju ji buvo vykdo-
ma derinant veiksmus su griež-
tesne policijos pareigūnų kon-
trole pavienėms eismo dalyvių 
grupėms. Pavyzdžiui, vykdant 
švietėjišką veiklą dėl neblai-
vių vairuotojų tuo pat metu or-
ganizuota sustiprinta vairuotojų 
blaivumo kontrolė.

smulkesnės Priemonės

R. Sinkevičius paminėjo ir 
papildomas saugaus eismo ge-
rinimo priemones, kurios nėra 
priskiriamos prie didžiųjų metų 
darbų.

Svarbūs patobulinimai įsiga-
liojo pakeitus Kelių eismo taisy-
kles. Pavyzdžiui, buvo įvesta 
nuostata dėl to, kad jei gatvėje 
yra viena juosta kiekviena kryp-
timi, sustoti už pėsčiųjų perėjos 
galima ne mažesniu kaip 5 m 
atstumu.

Taip vairuotojams nepablo-
ginamas matomumas, o pės-
tieji yra saugesni. Tačiau tai ne 
vienintelis pakeitimas.

Susisiekimo ministerija kar-
tu su Lietuvos automobilių ke-
lių direkcija parengė pėsčių-
jų perėjimo per kelius ir gatves 
organizavimo taisyklių projek-

vairuotojų blaivumą siūloma tikrinti 
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tą. Jis parengtas atsižvelgiant į 
tai, kad pastaruoju metu įvyksta 
nemažai eismo įvykių, per ku-
riuos pėstieji partrenkiami pės-
čiųjų perėjose.

Pėsčiųjų perėjimo per ke-
lius ir gatves organizavimo tai-
syklės nustatys pėsčiųjų perėjų 
įrengimo sąlygas, reikalavimus 
ir apribojimus Lietuvos Respu-
blikos teritorijoje. Šių taisyklių 
nuostatos turi būti taikomos tie-
siant ar rekonstruojant kelius ir 
gatves ir atliekant kelio bei ga-
tvės kapitalinį ar paprastąjį re-
montą.

„Taip pat taisyklės skatins 
savivaldybes artimiausiais me-
tais tobulinti esamų pėsčiųjų 
perėjų saugą“, - sakė R. Sinke-
vičius.

nulis Promilių –  
ne išeitis

Kalbėdamas apie šių metų 
perspektyvas ministras pažy-
mėjo, kad Susisiekimo ministe-
rija nepritaria siūlymui nustaty-
ti visų rūšių transporto priemo-
nių vairuotojams nulio promilių 
leistiną alkoholio koncentraciją.

Ministerijos duomenimis, 
2014 m. dėl neblaivių vairuoto-
jų kaltės Lietuvos keliuose žuvo 
47 eismo dalyviai, iš kurių net 

32, arba 68 proc., žuvo dėl ne-
blaivių vairuotojų, kurių alko-
holio koncentracija biologinėse 
organizmo terpėse viršijo 1,5 
promilės ribą.

Todėl ministerija laikosi po-
zicijos, kad didžiausią pavo-
jų kelia vairuotojai, kuriems nu-
statomas vidutinis (nuo 1,51 iki 
2,5 promilės) arba sunkus (nuo 
2,51 promilės ir daugiau) girtu-
mas.

O tokių vairuotojų laukia 
sunkios dienos, mat nuo balan-
džio 1 d. įsigalioja Baudžiamo-
jo kodekso pakeitimai, kurie nu-
mato transporto priemonių vai-
ruotojams baudžiamąją atsa-
komybę, jeigu leistina alkoholio 
koncentracija organizme viršija 
1,5 promilės.

Ministras pažymėjo, kad 
Europos ekonominėje erdvėje 
0 promilių reikalavimą B kate-
gorijos vairuotojams yra įteisi-
nusios tik penkios šalys iš 31. 
Tai Čekija, Rumunija, Bulgarija, 
Vengrija ir Slovakija.

alkoholio Problema

Anot R. Sinkevičiaus, na-
tūraliai kyla klausimas, kodėl 
saugiausios šalys neįteisino 0 
promilių reikalavimo, o absoliu-
tus blaivumas yra įteisintas po-
sovietinėse gerais eismo sau-
gumo rodikliais nepasižymin-
čiose šalyse?

„Manau, kad nulio promilių 
įteisinimas yra paskutinis eta-

pas kovojant su alkoholio var-
tojimu. Jeigu padaryti visi rei-
kiami darbai mažinant alkoho-
lio prieinamumą ir patrauklumą, 
tada toks įteisinimas taptų na-
tūralus, o ne diskutuotinas“, - 
dėstė pašnekovas.

Girtų vairuotojų prie vairo, 
jo manymu, kol kas neįmano-
ma išvengti dėl itin didelio lie-
tuvių alkoholio vartojimo. „Kai 
tiek daug vartojama alkoholio, 
atsiranda asmenų, kurie ne-
kreipia dėmesio į draudimą vai-
ruoti išgėrus, nei į gresiantį pa-
vojų“, - sakė R. Sinkevičius. Mi-

nistro nuomone, alkoholinių gė-
rimų šalinimas iš degalinių yra 
teisingas žingsnis. Anot jo, ne-
normalu, kai valstybė reikalau-
ja iš vairuotojo absoliutaus blai-
vumo ir kartu leidžia alkoholio 
prekybą kelyje.

Pašnekovas pastebėjo, kad 
didžiausia problema kovojant 
su neblaiviais vairuotojais – vi-
suomenės abejingumas ir ap-
linkinių tolerancija. Daugeliu 
atveju apie neblaivų vairuoto-
ją žino bent keletas žmonių, su 
kuriais jis bendravo prieš sės-
damas prie vairo.

„Šis abejingumas turi savo 
kainą – 2014 metais dėl neblai-
vių vairuotojų kaltės netekome 
45 žmonių, arba net 13 dau-
giau negu 2013 metais“, - liū-
dnai konstatavo R. Sinkevičius.

taikytų skanDinavų 
Patirtį

Ministro teigimu, mažinant 
neblaivių vairuotojų skaičių rei-
kėtų remtis Skandinavijos šalių 
patirtimi. Prieš kokių 40 metų 
ten tai buvo didžiulė problema, 
tačiau kai šalys suprato, jog di-
delis alkoholio suvartojimas per 
daug kainuoja ėmėsi radika-
lių priemonių. “Buvo keičiamas 
žmonių supratimas apie alko-
holio vartojimą: apie trejus me-
tus buvo organizuojamos milži-

niško masto švietėjiškos kam-
panijos, per kurias visuome-
nei buvo aiškinama apie alko-
holio žalą sveikatai, sukelia-
mas ligas, suluošintus žmonių 
likimus“, - prisimena R. Sinke-
vičius.

Vėliau buvo švietėjiškos 
kampanijos apie žmonių svei-
ką gyvenseną ir pasakojamos 
žmonių, atsikračiusių alkoholio 
priklausomybės, gyvenimo is-
torijos. Trečiajame etape žmo-
nės buvo skatinami daugiau ju-
dėti, sportuoti.

Kovojant su neblaiviais vai-
ruotojais ten imtasi griežčiau-
sių priemonių: įteisintos griež-
tos sankcijos, įskaitant laisvės 
atėmimą. Sustabdęs vairuoto-
ją, policijos pareigūnas faktiš-
kai visais atvejais patikrina blai-
vumą, net ir nesant įtarimo.

„Teko man pačiam Švedijoje 
pamatyti, kaip vairuotojai padė-
koja policijos pareigūnams, kad 
jie dirba savo darbą ir tikrina blai-
vumą“, - pasakojo R. Sinkevičius.

Panašius vairuotojų blaivu-
mo kontrolės principus, minis-
tro nuomone, reikėtų taikyti ir 
pas mus. Jeigu Lietuvos vai-
ruotojai žinotų, kad policijos pa-
reigūnui sustabdžius vairuoto-
ją privalomai būtų tikrinamas jo 
blaivumas, neblaivių vairuotojų 
skaičius nebejotinai mažėtų.

"Lietuvos rytas"

Atkelta iš 1 psl.

2015 m. per eismo įvykius, pirminiais duomenimis, žuvo 241 
žmogus, tarp jų – 12 nepilnamečių, 3801 eismo dalyvis buvo 
sužeistas. Iš viso įvyko 3185 eismo įvykiai. Palyginti su 2014 
metais, žmonių žuvo 26, arba 9,7 proc., mažiau, eismo įvykių 
skaičius sumažėjo 2,2 proc. Sužeistų eismo dalyvių skaičius 
šiek tiek padidėjo – 0,4 proc., t.y. sužeista 16 daugiau.

Žuvusių nepilnamečių skaičius sumažėjo perpus (2014 me-
tais jų žuvo 24, 2013-aisiais – 11, 2012 metais – 14).

vairuotojų blaivumą siūloma tikrinti skandinaviškai

kaiP Patogiai ir teisingai aPmokėti sąskaitas už komunalines Paslaugas?

UAB „Jonavos paslaugos“ dar-
buotojai labai dažnai susiduria su 
gyventojų klausimais, kaip pato-
giau ir greičiau atsiskaityti už su-
teiktas komunalines paslaugas. At-
sižvelgdami į dažniausiai gyvento-
jų užduodamus klausimus, norime 
suteikti visą aktualią ir svarbią in-
formaciją apie galimus atsiskaity-
mo už suteiktas komunalines pas-
laugas būdus.

 
1. Mokant grynaisiais pini-

gais įmonės kasose galima atsi-
skaityti: 

► pagal UAB „Jonavos 
paslaugos“ pateiktas sąskaitas 
už komunalines paslaugas (Jo-
navos miesto daugiabučių namų 
administravimas, techninė prie-
žiūra, laiptinių valymas ir apšvie-
timas, šiukšlių išvežimas, liftas, 
kaupiamoji įmoka ir kitos), 

► pagal UAB „Jonavos 
paslaugos“ atsiskaitymo knyge-
les už atliekų išvežimą iš indivi-
dualių valdų ir Jonavos rajono 
daugiabučiams namams suteik-
tas komunalines paslaugas,

► už AB „Jonavos šilumos 
tinklai“, UAB „Jonavos vandenys“, 
AB „Energijos skirstymo operato-
riaus“, UAB „AVVA”, UAB „HOR-
DA”, UAB „Verslo tiltas” suteiktas 
paslaugas, įmokas už darželius, 
Janinos Miščiukaitės meno moky-
klos užsiėmimus, Jonavos kūno 
kultūros ir sporto centro būrelius.

Įmonės kasų darbo laikas:
Jonavoje 
Klaipėdos g. 17, darbo laikas: I 

- V 7.00 - 18.00, paskutinius du mė-
nesio šeštadienius 7.30 - 13.30.

Chemikų g. 8-100, darbo lai-
kas: mėnesio 2 - 11 dienomis: I - V 
8.30 - 18.00, pietų pertrauka 12.00 
- 15.00; mėnesio 12 - 1 dienomis: I 
- V 8.00 - 18.00, paskutinius du mė-
nesio šeštadienius 7.30 - 13.30.

Kosmonautų g. 28-3, darbo lai-
kas: mėnesio 2 – 11 dienomis: I - V 
8.30 - 18.00, pietų pertrauka 12.00 
- 15.00; mėnesio 12 - 1 dienomis: I 
- V 8.00 - 18.00, paskutinius du mė-
nesio šeštadienius 7.30 - 13.30.

Rukloje 
Laumės g. 4, darbo laikas: I - V 

8.00 - 11.00, 12.00 - 16.00.
Upninkuose ( mokesčiai priima-

mi tik pagal atsiskaitymo knygeles )
Jaunystės g. 7, darbo laikas: I 

8.00 - 18.00, II - IV 8.00 - 13.00.
Žeimiuose ( mokesčiai priima-

mi tik pagal atsiskaitymo knygeles )
Kauno g. 47, darbo laikas: nuo 

mėnesio 10-os dienos I - V 8.00 - 
13.00.

Artimiausiu metu gyvento-
jams bus sudaryta galimybė at-
siskaityti banko kortelėmis.

SVARBU! UAB „Jonavos pa-
slaugos“ kasose įmokos pagal 
UAB „Jonavos paslaugos“, AB 
„Jonavos šilumos tinklai“ sąs-
kaitas bei UAB „Jonavos paslau-
gos“, UAB „Jonavos vandenys“ 
atsiskaitymo knygeles priima-
mos nemokamai. Mokant pagal 
kitų paslaugų teikėjų sąskaitas 
imamas nustatytas mokestis.

2. Naudojantis internetine 
bankininkyste:

► mokant pagal UAB „Jo-
navos paslaugos“ pateiktas sąs-
kaitas už komunalines paslau-
gas (Jonavos miesto daugiabu-
čių namų administravimas, tech-
ninė priežiūra, laiptinių valymas 
ir apšvietimas, šiukšlių išveži-
mas, liftas, kaupiamoji įmoka ir 
kitos):

• AB DNB banko interneto lini-
ja, užpildant joje esantį UAB „Jo-
navos paslaugos“ mokėjimo doku-
mentą (Mokėjimai>Už paslaugas. 
Lauke „Paieška“ įvesti, mokant už 
paslaugas – įmokos kodą 439014 
(įmokos pavadinimas „Jonavos pa-
slaugos“);

• AB SEB banko interneto lini-
ja, užpildant joje esantį UAB „Jo-
navos paslaugos“ mokėjimo doku-
mentą (Mokėjimai>Įmokos ir mo-
kesčiai“. Lauke „Įveskite įmonės, 
knygelės pavadinimą arba įmokos 
kodą“ įvesti „Jonavos paslaugos“ ir 
pasirinkti: mokant už paslaugas – 
įmokos pavadinimą „Jonavos pa-
slaugos sąskaita“;

• AB „Swedbank“ banko in-
terneto linija, užpildant joje esan-
tį UAB „Jonavos paslaugos“ mo-
kėjimo dokumentą (Kasdieni-
nės paslaugos>Įmokų ir mokėji-
mų krepšelis>Įmokos ir mokesčiai. 
Lauke „Įveskite įmokos kodą ar ga-
vėjo pavadinimo fragmentą“ įvesti, 
mokant už paslaugas pagal sąskai-
tas – įmokos kodą 103334, (įmokos 
pavadinimas „Už paslaugas daug. 
namams pagal s-tas“).

► mokant pagal UAB „Jo-
navos paslaugos“ atsiskaitymo 
knygeles už atliekų išvežimą iš 
individualių valdų ir Jonavos ra-
jono daugiabučiams namams 
suteiktas komunalines paslau-
gas:

• AB DNB banko interneto lini-
ja, užpildant joje esantį UAB „Jo-
navos paslaugos“ mokėjimo doku-
mentą (Mokėjimai>Už paslaugas. 
Lauke „Paieška“ įvesti, mokant už 
paslaugas – įmokos kodą 439014 
(įmokos pavadinimas „Jonavos pa-
slaugos“);

• AB SEB banko interneto lini-
ja, užpildant joje esantį UAB „Jo-
navos paslaugos“ mokėjimo doku-
mentą (Mokėjimai>Įmokos ir mo-
kesčiai“. Lauke „Įveskite įmonės, 
knygelės pavadinimą arba įmokos 
kodą“ įvesti „Jonavos paslaugos“ ir 
pasirinkti: mokant už paslaugas – 
įmokos pavadinimą „Jonavos pa-
slaugos sąskaita“;

• AB „Swedbank“ banko in-
terneto linija, užpildant joje esan-
tį UAB „Jonavos paslaugos“ mo-
kėjimo dokumentą (Kasdieni-
nės paslaugos>Įmokų ir mokėji-
mų krepšelis>Įmokos ir mokesčiai. 
Lauke „Įveskite įmokos kodą ar ga-
vėjo pavadinimo fragmentą“ įvesti, 
mokant už atliekų tvarkymą iš indi-
vidualių valdų ir už paslaugas kai-
mo daug. namams - įmokos kodą 
103335, (įmokos pavadinimas „Už 
paslaugas pagal atsisk.knygeles“).

SVARBU! Atkreipiame gy-
ventojų dėmesį, kad atlikus mo-
kėjimus vietiniu mokėjimo per-
vedimu ar kitokiu būdu nei nuro-
dyta, įmoka bus neįskaityta arba 

grąžinta mokėtojui.

3. Užsiregistravus UAB „Vie-
na sąskaita“.

4. UAB „Perlo paslaugos“ lo-
terijos terminaluose.

5. AB „Lietuvos pašte“.
6. Kredito unijose.

UAB „Jonavos paslaugos“ 
ruošiamas sąskaitas už suteiktas 
komunalines paslaugas, išskyrus 
už atliekų išvežimą iš individualių 
valdų ir Jonavos rajone esančių 
daugiabučių namų komunalines 
paslaugas, galima gauti ir elek-
troniniu paštu. Buto savininkas tu-
rėtų pateikti prašymą UAB „Jona-
vos paslaugos“ (el. paštu: info@ 
jonavospaslaugos.lt arba Klai-
pėdos g. 17 Jonavoje kab. Nr. 
11). Prašyme privaloma nurody-
ti pareiškėjo v. pavardę, abonen-
to (mokėtojo) kodą, buto adresą 
bei elektroninio pašto adresą, į 
kurį norėtų gauti sąskaitas. Siun-
čiant sąskaitas elektroniniu paštu, 
popierinės sąskaitos neteikiamos.

Paskolos ir palūkanų už dau-
giabučio namo modernizavimą 
(renovaciją) mokėjimas

Paskola ir priskaičiuotos palū-
kanos už daugiabučio namo mo-
dernizavimą (renovaciją) mokami 
ne vėliau kaip iki einamojo mėne-
sio 23 dienos – UAB „Jonavos pa-
slaugos“ kasose iki darbo dienos 
pabaigos arba naudojantis interne-
tine bankininkyste iki darbo dienos 
12:00 val. 

UAB „Jonavos paslaugos“ ka-
sose įmokos po mėnesio 23 die-
nos už daugiabučio namo moder-
nizavimą nepriimamos, sumokė-
ti bus galima tik gavus kito mėne-
sio sąskaitą. Sumokėjus įmoką už 
daugiabučio namo modernizavimą 
naudojantis internetine bankinin-
kyste po einamojo mėnesio 23 die-
nos, mokėtojui įmoka bus įskaityta 
tik ateinantį mėnesį, todėl kito mė-
nesio sąskaita ateis su vieno mė-
nesio skola. 

Mokant už daugiabučio namo 
modernizavimą (renovaciją) nau-
dojantis internetine bankininkyste:

• AB DNB banko interneto li-
nija, užpildyti joje esantį UAB „Jo-
navos paslaugos“ mokėjimo do-
kumentą (Mokėjimai>Už paslau-
gas. Lauke „Paieška“ įvesti, įmo-
kos kodą 439015, (įmokos pavadi-
nimas „Kreditas, palūkanos, delspi-
nigiai“);

• AB SEB banko interneto li-
nija, užpildyti joje esantį UAB „Jo-
navos paslaugos“ mokėjimo doku-
mentą (Mokėjimai>Įmokos ir mo-
kesčiai“. Lauke „Įveskite įmonės, 
knygelės pavadinimą arba įmokos 
kodą“ įvesti „Jonavos paslaugos“ ir 
pasirinkti įmokos pavadinimą „Jo-
navos paslaugos (Kreditas, palūka-
nos, delspinigiai)“);

• AB „Swedbank“ banko in-
terneto linija, užpildyti joje esan-
tį UAB „Jonavos paslaugos“ mo-
kėjimo dokumentą (Kasdieni-
nės paslaugos>Įmokų ir mokėji-
mų krepšelis>Įmokos ir mokesčiai. 
Lauke „Įveskite įmokos kodą ar ga-
vėjo pavadinimo fragmentą“ įvesti 
įmokos kodą 103339, (įmokos pa-
vadinimas „Kreditas“).

SVARBU! Sumokėjus įmoką 
už namo modernizavimą (reno-
vaciją) kitu būdu nei nurodyta, 
įmoka bus neįskaityta. 

Mokant už namo moderni-
zavimą naudojantis internetine 
bankininkyste būtina nurodyti 
mokėtojo kodą.

Primename, kad visi butų savi-
ninkai ir nuomininkai privalo laiku 
sumokėti mokesčius už komunali-
nes paslaugas. Laiku nesumokėjus 
ar apmokėjus ne visą sąskaitą, yra 
skaičiuojami delspinigiai LR Vyriau-
sybės nutarimu patvirtinta tvarka. 

Raginame, gavus sąskaitą su 
įspėjančiu užrašu apie skolos didė-
jimą ir galimą priverstinį skolos iš-
ieškojimą, nedelsiant imtis priemo-
nių skolai padengti, priešingu atve-
ju bendrovė ne tik kreipsis į teismą 
dėl skolos priteisimo, bet ir perduos 
informaciją apie skolą kreditų biurui 
„Creditinfo“. 

UAB „Jonavos paslaugos” 
teisės ir bendrųjų reikalų 

skyrius 
Užs. Nr. 32
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2016 metais Jonavos lau-
kia pokyčiai, kurių kontekste ti-
kimasi pabaigti senus (pvz., 
miesto universaliosios sporto 
arenos statybas) ir pradėti nau-
jus, rajono gyventojams aktua-
lius darbus. Vienas iš svarbiau-
sių darbų, kuriam jau pradėta 
ruoštis – trijų didelių miesto ga-
tvių (Vasario 16-osios, A. Kul-
viečio ir Chemikų ) remontas.

„Manau, jog vėlyvą rudenį 
gatvių tvarkymo darbai jau bus 
baigti. Ko gero, dėl pasikeitu-

sio eismo, jo ribojimo piktinsis 
ir vairuotojai, tačiau kitaip sure-
montuoti gatvių, deja, nėra ga-
limybės“, - sakė M. Sinkevičius.

Dar vienas iš svarbių daly-
kų, aktualus sporto mėgėjams 
– dėmesys „Lietavos“ futbolo 
komandai, kuri šį sezoną rung-
tyniaus Lietuvos aukščiausio-
je futbolo lygoje. Jonavoje nėra 
geros dirbtinės futbolo aikštės, 
tad numatyta 200 tūkst. eurų in-
vesticija situacijai gerinti.

Šiais metais bus baigtas ir 
Senamiesčio gimnazijos spor-
to aikštyno įrengimas, viena iš 
naujovių – čia bus įrengti teni-
so kortai. Kol kas iš visų Jona-
vos mokyklų atvirus lauko teni-
so kortus turi tik J. Ralio gimna-
zija.

Šiemet ketinama skirtį dide-
lį dėmesį Kultūros centro inf-
rastruktūros gerinimui. „Dauge-
lyje šalies miestų kultūros cen-
trai renovuoti, bet Jonava į „kul-

tūrinį renovacijos traukinį“ įšokit 
nespėjo, o dabartiniai atnaujini-
mo darbai čia vyksta gana lėtai 
– pagal skiriamas lėšas. Į ren-
ginį atėjęs žiūrovas turi jaus-
tis komfortabiliai, patogiai. Kal-
bu ne tik apie patį salės vaizdą, 
kėdes, tačiau ir apšvietimą bei 
įgarsinimą.

Tikiuosi, kad dar šių metų 
pabaigoje kultūros centras pa-
sikeis“, - sakė M. Sinkevičius.

Šiais metais bus pradėtas 
tilto per Nerį („Achemos“ link) 
remontas, miesto apšvietimo 
atnaujinimo darbai. Biudžeto 
lėšų numatoma skirti ir Jona-
vos ligoninei - kompiuterinio to-
mografo įsigijimui.

„Darbų suplanuota ir dau-
giau – tiek mieste, tiek seniū-
nijose, tačiau būtent šiuos įvar-
dinčiau kaip prioritetinius“, - 
sakė M.Sinkevičius.

Gertūda Bučiūtė

nepatogumai – laikini,  
pokyčiai - dideli

visus rajono antrokus pasiekė 
saugaus eismo knygelės

 
Gruodį Jonavoje lankęsis susisiekimo ministras Rimantas Sin-

kevičius Užusalių pagrindinės ir Panerio pradinės mokyklų antro-
kams dovanojo knygelių apie saugų eismą. Ministras pažadėjo, 
kad tokios knygelės pasieks visus Jonavos rajono antrokus, o pa-
žadus, kaip žinia, reikia tesėti. Pirmoje sausio pusėje knygelės iš-
dalintos rajono mokykloms ir jų antrokėliams. Drauge su jomis ug-
dymo įstaigoms padovanoti plakatai apie taisyklingą atšvaitų nau-
dojimą bei kalendoriai su saugaus eismo taisyklėmis.

bukonių mokyklai – premjero 
dovana

Bukonių pagrindinė mokykla sausio 28-ąją paminėjo jubiliejinę 
95-erių metų sukaktį. Šia proga šalies Ministro Pirmininko Algirdo 
Butkevičiaus ir susisiekimo ministro Rimanto Sinkevičiaus vardu 
buvo pasveikintas visas mokyklos kolektyvas, buvę ir esami moki-
niai, pedagogai. Dėl pažangios veiklos ne tik rajone, bet ir Lietuvo-
je žinomai mokyklai padovanotas M. K. Čiurlionio paveikslas "Vy-
čio etiudas" su vardine sveikinimo lentele.

socialdemokratai – už šventes 
mieste be alkoholio

Sausio mėnesio rajono Tarybos posėdyje Lietuvos socialde-
mokratų partijos moterų sąjungos Jonavos skyrius (pirmininkė 
Marija Širvelienė) ir socialdemokratų frakcija (seniūnas Alfonsas 
Meškauskas) pateikė pasiūlymą uždrausti prekybą alkoholiu ma-
sinių renginių ir švenčių Jonavoje metu. Socialdemokratai prašo 
uždrausti tiek alkoholio prekybą, tiek neblaivių žmonių pasirody-
mą renginiuose.

„Vienkartinių licencijų prekybai alkoholiu atsisakymas nebus 
nuostolingas rajono biudžetui, nes didelių pajamų iš jų ir nebu-
vo“, - sakė M. Širvelienė. Pasiūlymo rengėjai teigia, jog dėl alko-
holio vartojimo prastėja kultūros renginių įvaizdis, alkoholinių gė-
rimų vartojimą mato vaikai, jiems perteikiamas nederamas pavyz-
dys. Klausimas dėl prekybos alkoholiu bus sprendžiamas, laukia-
ma realių permainų.

susisiekimo ministras – uab „jonavos 
paslaugos“ metiniame renginyje

Sausio 22 d. vykusiame UAB "Jonavos paslaugos" metinia-
me renginyje apsilankė LR Seimo narys, susisiekimo ministras Ri-
mantas Sinkevičius. Sveikindamas gausaus kolektyvo narius, mi-
nistras pasidžiaugė, jog miestas kasmet gražėja, o tai – taip pat 
ir įmonės indėlis. Pagiriamasis žodis tartas dėl teikiamų paslaugų 
modernėjimo. 

Užs. Nr. 33

Žinių 
kaleidoskopas 

mėgstančių Dainuoti Dėmesiui!
 
Jonavos kultūros centre kuriama klasikinės 

muzikos vokalinė grupė.
Kviečiami į atranką solistai, norintys dainuoti ir da-

lyvauti koncertinėje grupės veikloje. 
Tel. 8 650 27519

Sausio 29 d. Lietuvos par-
odų ir kongresų centre „Litex-
po“ vyko sparčiausiai augan-
čių Lietuvos įmonių apdova-
nojimai „Gazelė 2015". Kaip 
vienai iš sėkmingiausiai dir-
bančių ir sparčiausiai besi-
vystančių Lietuvos bendro-
vių sertifikatas „Gazelė 2015“ 
įteiktas ir mūsų rajono užda-
rajai akcinei bendrovei „Jo-
navos vandenys“, vadovauja-
mai Vytauto Kudoko. 

 
Konkurse „Gazelė 2015“ da-

lyvavo per 4 tūkst. įmonių, tai 
net trečdaliu daugiau nei praėju-
siais metais. Tarp nominantų 41 
proc. įmonių yra iš Vilniaus aps-
krities, 24 proc. – iš Kauno ir 11 
proc. – iš Klaipėdos. 

Svarbiausi kriterijai renkant 
sparčiausiai augančias įmones 
– veiklos pradžia ne vėliau kaip 
2011 m. sausio 1 d., apyvarta - 
0,29-40 mln. Eur, pelningas dar-
bas, skaidrumas, viešumas, in-
vesticijos.

Įmonių, kurios atitinka šiuos 
kriterijus, sąrašą pateikė „Cre-
ditinfo". Arbitre vertinant įmo-
nes buvo ir Valstybinė mokesčių 

inspekcija, kuri ketverius metus 
stebėjo įmonių apyvartą ir pel-
ną, ar mokami visi įstatymais 
nustatyti mokesčiai. 

Pagrindinius „Gazelė 2015" 
titulus laimėjo 10 įmonių – po 

vieną iš kiekvienos apskrities.
Lietuvos Prezidentės Dalios 

Grybauskaitės globojamą pres-
tižinį šalies verslininkų susitiki-
mą „Gazelė 2015“ UAB „Verslo 
žinios“ surengė jau 12 kartą.

tarp šalies geriausiųjų – uab „jonavos vandenys“

UAB „Verslo žinių“ generalinio direktoriaus Ugniaus Jankausko pasirašytą sertifi-
katą, kuriuo pažymima, kad „Jonavos vandenys“ dalyvavo „Verslo žinių“ projekte 
smulkiajam ir vidutiniam verslui „Gazelė 2015“ ir yra pripažinta viena iš sėkmingiau-
siai dirbančių ir sparčiausiai besivystančių Lietuvos bendrovių, atsiėmė šios Jona-
vos savivaldybės įmonės direktorius Vytautas Kudokas ir vyriausioji buhalterė Au-
rinta Lakavičienė

Nuo vasa-
rio 1 d. Lietuvo-
je pradėjo veikti 
naujoji užstato 
sistema. Pirk-
dami vienkarti-
nes metalines, 
stiklines ir plas-

tikines pakuotes šalies gyvento-
jai paliks 10 ct užstatą, kuris bus 
grąžinamas pridavus tarą par-
duotuvėse. 

„Svarbu atkreipti dėmesį, kad 
užstatas bus grąžinamas tik už tas 
pakuotes, kurios šalia brūkšninio 
kodo turės specialų užstato siste-
mos ženklą. Tikėtina, kad jos par-
duotuvių lentynose pasirodys kiek 
vėliau nei vasario 1 d., kadangi ga-
mintojai tokias pakuotes į rinką pra-
dės tiekti tik nuo vasario 1 dienos, 
o prekybininkai visų pirma išpar-
duos senas, nepaženklintas pakuo-
tes, už kurias užstatas imamas ne-
bus,“ – pasakoja Gintaras Varnas, 
VšĮ „Užstato sistemos administrato-
rius“ vadovas.

Pereinamasis laikotarpis, kai 
bus galima įsigyti užstato ženklu 
nepažymėtas vienkartines pakuo-
tes, tęsis iki gegužės 1 d. Užstato 

sistemos ženklu nepažymėtą tarą, 
kaip ir dabar, gyventojams reikės 
mesti į tam skirtus rūšiavimo kon-
teinerius.

Naujoji užstato sistema api-
ma į stiklinę, PET ir metalinę tarą 
išpilstytą alų, alaus kokteilius, si-
drą, vaisių vyną ir jo kokteilius 
bei gėrimus, kitus fermentuotus 
gėrimus, alkoholinius kokteilius 
ir nealkoholinius gėrimus, girą, 
taip pat visų tipų vandenį, sultis, 
nektarą. Vyno ir stipriųjų alkoho-
linių gėrimų buteliams užstatas 
taikomas nebus.

Grąžinant tarą gyventojams rei-
kės atkreipti dėmesį ne tik į užstato 
ženklą. Įpratusiems lamdyti skardi-
nes ir buteliukus ar lupti jų etiketes, 
teks pakeisti savo įpročius – grąži-
namos pakuotės turės būti išlai-
kiusios pradinę formą, su aiškiai 
matomu brūkšniniu kodu. Taip 
yra dėl taromatų, į kuriuos bus gali-
ma priduoti pakuotes, techninių sa-
vybių.

„Siekiame, kad didžioji dalis – 
per 85 proc. – pakuočių būtų suren-
kamos patogiausiu ir paprasčiausiu 
būdu pirkėjams – taromatais. Butelio 
ar skardinės svoris, forma ir brūkšni-

nis kodas – tai yra pagrindiniai požy-
miai, pagal kuriuos taromatas atpa-
žįsta, ar pakuotė dalyvauja sistemo-
je, ar ne,“ – aiškina G. Varnas.

Iš viso šalies parduotuvėse pla-
nuojama įrengti apie 1000 taro-
matų. Juos VšĮ „Užstato sistemos 
administratorius kartu su „Tomra 
Group“ įrengs iki balandžio mėn. 
pabaigos. Jeigu parduotuvėje taro-
mato nebus, pakuotes bus priima-
mos rankiniu būdu, kaip šiuo metu 
yra priimami daugkartiniai stikliniai 
buteliai. Tiesa, pagal šalyje galio-
jančius įstatymus, vienkartinę tarą 
supirkinėti privalo tik parduotuvės, 
kurių prekybinis plotas siekia 300 
kv. metrų, bei kaimo parduotuvės.

Šiuo metu Lietuvoje kasmet iš-
metama apie 600 mln. vienkartinių 
plastikinių, metalinių ir stiklinių pa-
kuočių, o surenkama ir perdirbama 
– vos trečdalis. Tikimasi, kad naujo-
ji užstato sistema padės surinkti ir 
perdirbti žymiai didesnį kiekį bute-
lių ir skardinių kiekį. Vien pirmaisiais 
metais sistemos veikimo metais VšĮ 
„Užstato sistemos administratorius“ 
planuoja surinkti ir paruošti perdirbi-
mui per 300 mln. pakuočių.

„Jonavos garso“ inf.

naujoji užstato sistema: į ką atkreipti dėmesį?
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savivaldybė informuoja

Užs. Nr.25

Jonavos miesto apšvietimo 
sistema nėra labai sena (se-
niausi šviestuvai įrengti 2003 
m.), tačiau dabartinės jos val-
dymo galimybės neleidžia efek-
tyviai naudoti elektros energi-
jos. Tam įtakos turėjo ir tai, kad 
minėta sistema dėl nepakanka-
mų rajono savivaldybės finansi-
nių išteklių buvo modernizuoja-
ma epizodiškai, neinvestuojant 
į tobulesnes apšvietimo valdy-
mo sistemas. Rezultatas - dide-
li miesto apšvietimo (tiek elek-
tros energijos, tiek ir eksploa-
taciniai) kaštai, ribotos valdy-
mo galimybės, taupymo sume-
timais nepakankamai apšvies-
tos miesto teritorijos.

Statistikos mėgėjams. Jona-
vos mieste apšvietimo sistema 
apima 48,451 km gatvių atkar-
pas: gatves, takus, parkų takus 
ir aikšteles. Apšviečiama gatvių 
tipo šviestuvais su 70 W ir 150 
W natrio lempomis (su elektro-
magnetiniais balastais). Dvira-
čių takai ir kitos viešosios vie-
tos yra apšviestos 70 W meta-

lų halogenų lempomis ir elek-
tromagnetiniais balastais. To-
kių šviestuvų eksploatacijai dar 
nėra 15 metų, tačiau dauguma 
(per 1100 vnt.) šią ribą pasieks 
artimiausiais metais.

Įvertinus šią situaciją, inici-
juotas investicijų projektas, ku-
rio tikslas - modernizuoti Jona-
vos miesto apšvietimo sistemą, 
padidinant energetinį efektyvu-
mą. Numatoma pakeisti gatvių 
apšvietimo technologiją, kei-
čiant nereguliuojamus šviestu-
vus su natrio ir metalų haloge-
nų lempomis į LED šviestuvus. 
Planuojama turėti programuo-
jamus individualaus valdymo 
LED šviestuvus (2000 vnt.), at-
naujinti 20 senų maitinimo spin-
tų, iš dalies pakeisti oro linijas į 
požemines kabelines.

To rezultatas: per metus bus 
sutaupyta ne mažiau kaip 40 
proc. elektros energijos, projek-
to investicijos turėtų atsipirkti 
ne ilgiau kaip per 20 metų. Pla-
nuojama, kad, įgyvendinus pro-
jektą, instaliuota galia sumažės 
30 proc., elektros vartojimas - 
58 proc., eksploatavimo išlai-
dos - 29 proc. Bendri kaštai ap-
švietimo sistemai turėtų suma-
žėti 56 proc.

Šį projektą planuojama įgy-
vendinti etapais per trejetą 
metų. Pirmojo etapo metu būtų 
pilnai atnaujinta apšvietimo sis-
tema Vasario 16-osios, Chemi-
kų ir A. Kulviečio gatvėse. Jau 
parengti šių gatvių rekonstruk-
cijos techniniai projektai (su-
projektuotas ir apšvietimo sis-

temos įrengimas). Minėtų ga-
tvių rekonstrukcijos metu bus 
įgyvendintas ir miesto apšvie-
timo modernizavimo pirmasis 
etapas.

Antrojo etapo metu bus at-
naujinama apšvietimo sistema 
pagrindinėse miesto - J. Basa-
navičiaus, Žeimių, J. Ralio - ga-
tvėse. Trečiasis etapas – da-
lies kitų problematiškiausių ga-
tvių apšvietimo sistemų atnau-
jinimas.

Skeptikams, kritikuojan-
tiems planus modernizuo-
ti miesto apšvietimo sistemą, 
pateikčiau tokius argumentus. 
Kiekvienas įrenginys jo sukū-
rimo metu būna moderniau-
sias tuo laikmečiu, eksploatavi-
mo pradžia reikalauja minima-
lių priežiūros kaštų, taupo re-
sursus, kt. Visiems norisi nau-
jausių automobilių, mobiliųjų te-
lefonų, kompiuterių ir pan. Žino-
ma, viskas turi savo kainą, to-
dėl reikia apsispręsti, ar toliau 
rausime šaligatvius, nes kaž-
kur „iššovė“ kabelis, dažysime 
rūdijančius ir bandysime tiesin-
ti palinkusius apšvietimo stul-
pus, eikvosime elektros energi-
ją, kai visas pasaulis kalba apie 
klimato atšilimą, ar įdiegsime 
šiuo metu moderniausias tech-
nologijas ir sutaupysime elek-
tros energijos ir eksploatavimo 
kaštus. O gal ir toliau gyvenki-
me „akmens“ amžiuje?  

Valdas Majauskas 
Administracijos direktoriaus 

pavaduotojas   

sutauPysime moDerniZavĘ miesto 
aPšvietimo sistemą Į ligoninę Vilniuje atvežta 

sumušta galva metukų mergy-
tė su diržo sagtimi kaktoje. Visą 
Lietuvą sukrėtusi tragedija Kė-
dainių rajone, kur, kaip įtaria-
ma, tėvas nužudė du savo ma-
žylius... 

Mano įsitikinimu, šie įvykiai 
parodė bendruomenės abejin-
gumą. Ir tikrai ne pirmas kartas, 
kai po tragiško įvykio kaimy-
nai atvykusiems žurnalistams 
aiškina, kad to ir reikėjo laukti, 
nes matė smurtaujantį, girtuo-
kliaujantį šeimos tėvą. Girdėjo, 
matė, žinojo, tačiau niekas nie-
kam nepranešė.  

Tiek Kėdainių, tiek mūsų, 
tiek kitų rajonų vaiko teisių ap-
saugos specialistai su panašia 
situacija susiduria beveik kas-
dien. O juk kaimuose tam ir bu-
riamos bendruomenės, renka-
mi seniūnaičiai, kad laiku pa-
matytų, kas negerai, informuo-
tų apie tai atitinkamas tarnybas.

Per savo darbo metus teko 
susidurti su kai kuriomis kaimo 
bendruomenėmis, kurios, užuot 
pasistengusios padėti sociali-
nės rizikos šeimoms, jų „nepa-
stebi“, jas ignoruoja ar net su-
kuria nepakantumo atmosferą, 
kad tokios šeimos kuo greičiau 
išsikraustytų. 

Visiems būtų žymiai geriau, 

jei kaimynai į tokias šeimas žiū-
rėtų pozityviau, padėtų joms, o 
ne pultų rinkti aukas ir teikti pa-
galbą tik tada, kai įvyko nepa-
taisoma nelaimė.  

Nėra sunku ir tikrai neati-
ma daug laiko skambutis poli-
cijai (visą parą veikiantis 112), 
bendruomenės pareigūnui, se-
niūnui, socialiniam darbuotojui 
ar vaiko teisių apsaugos speci-
alistui (tel. (8 349) 501 13). Pa-
stebėtas smurtas šeimoje, be-
saikis alkoholio vartojimas ir 
apie tai pranešus atsakingiems 
darbuotojams būtų žymiai efek-
tyvesnė prevencija, siekiant iš-
vengti panašių nelaimių.

Mes nesame telepatai ar 
aiškiaregiai, galintys nuspėti 
įvykius ateityje ir laiku padėti to-
kioms šeimoms. O šalia gyve-
nantys kaimynai nesunkiai pa-
stebės mėlynėmis nusėtą vaiką 
ar neišsiblaivančius tėvus.

Skambinkite, siųskite el. 
laiškus, užeikite į Vaiko tei-
sių apsaugos skyrių. Labai gali 
būti, kad jūsų pilietiškumas, lai-
ku suteikta informacija užbėgs 
už akių bręstančiai tragedijai ir 
Jonavos rajone...

Elegijus Laimikis
Vaiko teisių apsaugos 

skyriaus vedėjas

Nuo 2016 m. sausio 1 d. įsigaliojo nauji reikalavimai lengvųjų 
automobilių taksi apipavidalinimui. Pagrindinės naujovės: lengvo-
jo automobilio taksi atpažinimo ženklinimo juostoje turi būti įkom-
ponuojamas vežėjo pavadinimas ir (ar) logotipas ar vežėjo žen-
klas, taksi leidimo numeris (raidžių ir skaičių dydis – ne mažes-
nis kaip 30 mm), ant lengvojo automobilio taksi galinių durelių sti-
klų iš vidinės pusės įkomponuojama iš skaidrios ir lanksčios plė-
velės pagaminta informacinė lentelė, kurioje skelbiama informaci-
ja apie taksi paslaugų tarifus (raidžių ir skaičių dydis – ne mažes-
nis kaip 6 mm).

Daugiau informacijos apie reikalavimus lengvųjų automobilių 
taksi apipavidalinimui galite rasti Lietuvos Respublikos susisieki-
mo ministro 2015 m. vasario 2 d. įsakyme Nr. 3-40(1.5 E), taip pat 
galite kreiptis į Jonavos rajono savivaldybės administracijos Tur-
to skyrių, vyr. specialistę Rasą Kasputienę, 212 kab., tel. (8 349) 
501 06.

Turto skyriaus inf.

Jonavos rajono savivaldybėje 2014 m. panaudota savivaldy-
bės biudžeto lėšų socialinėms pašalpoms mokėti 8.210.940,73 Lt, 
t. y. 2.378.052,81 Eur, 2015 m. - 1.732.948,24 Eur. Palyginti su 
2014 m., pernai išlaidos socialinėms pašalpoms mokėti sumažėjo 
645.104.57 Eur, t. y. 27 proc. 

Kompensacijoms už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį van-
denį 2014 m. panaudota valstybės biudžeto lėšų 2.416.750,81 
Lt, t. y. 699.939,41 Eur; 2015 m. - savivaldybės biudžeto lėšų - 
333.528,66 Eur. Palyginti 2015 m. su 2014 m., išlaidos kompen-
sacijoms už būsto šildymą, karštą bei geriamąjį vandenį teikti su-
mažėjo 366.410,75 Eur, t. y. 52,3 proc. 

2014 m., aplankius socialinės paramos gavėjus jų namuose, 
surašyti 1344 buities tyrimo aktai: 275 – Jonavos miesto seniūni-
joje, 1069 - rajono seniūnijose. 2015 m. aplankius socialinės pa-
ramos gavėjus jų namuose, surašytas 1021 buities tyrimo aktas: 
254 - Jonavos miesto seniūnijoje, 767 - rajono seniūnijose.

Primename, kad, pastebėję norinčius neteisėtai gauti socialinę 
paramą, informuotumėte Socialinės paramos skyriaus specialistę 
Renatą Ivanauskienę (tel. (8 349) 501 42, el. paštas: renata.iva-
nauskiene@jonava.lt) arba skambintumėte nemokama telefono 
linija 8 800 10 105. Anonimiškumas garantuojamas. 

 
Socialinės paramos skyriaus inf.

Dėl leiDimų išorinei reklamai 
Primename reklamų skleidėjams, kurie dar neturi išsiėmę lei-

dimų išorinei reklamai, suskubti kreiptis į Jonavos rajono savival-
dybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyrių (telefo-
nas pasiteirauti (8 349) 500 59) dėl leidimų išsiėmimo. Savivaldy-
bės išduotas leidimas būtinas bet kuriai išorinei reklamai, t. y. iška-
boms, stendams, skydams ir pan., įrengtiems ne patalpose. 

Leidimų išdavimą reglamentuoja Jonavos r. savivaldybės di-
rektoriaus 2013 m. gruodžio 31 d. įsakymas Nr. 13B-2179 „Dėl lei-
dimų įrengti išorinę reklamą Jonavos rajono savivaldybėje išdavi-
mo tvarkos aprašo patvirtinimo“.

Atkreipiame dėmesį, kad, pasibaigus reklamos galiojimo ter-
minui, jei reklama vis dar skleidžiama, reklamos skleidėjai priva-
lo leidimą pratęsti.

Išorinės reklamos įrengimo draudimų ir reikalavimų nesilai-
kymas pagal Administracinių teisės pažeidimų kodekso 2141 
straipsnio 3 dalį užtraukia baudą nuo vieno šimto keturiasdešimt 
keturių iki dviejų šimtų aštuoniasdešimt devynių eurų.

Viešosios tvarkos skyriaus inf.

Dėl laisvų vietų miesto 
vaikų  

loPšelių-Darželių 
ikimokyklinio ugDymo 

gruPėse ir vaikų 
registraCijos į 

Darželius
 
2016 m. vasario 1 d. duome-

nimis, nėra laisvų vietų miesto 
vaikų lopšelių-darželių ikimoky-
klinio ugdymo grupėse.

Dėl naujų ikimokyklinio ir 
priešmokyklinio ugdymo grupių 
formavimo 2016-2017 m. m.  
vaikų registracija į darželius iki 
2016 m. vasario 10 d. nevyks. 

Švietimo, kultūros  
ir sporto  

skyriaus inf.

2016 m. sausio mėnesį Jo-
navos rajono savivaldybės Tur-
to skyriuje laukiančių asmenų 
socialinio būsto sąrašai yra šie: 
1) jaunų šeimų – 59; 2) šeimų, 
auginančių tris ar daugiau vaikų 
(įvaikių), – 21; 3) buvusių naš-
laičių ar be tėvų globos likusių 
asmenų – 21; 4) neįgaliųjų as-
menų ir šeimų, kuriose yra ne-
įgalūs asmenys, – 34; 5) ben-
drasis – 133; 6) socialinio būsto 
nuomininkų, turinčių teisę į būs-
to sąlygų pagerinimą, – 6.

Iš viso socialinio būsto lau-
kia 274 asmenys/šeimos.

Per 2016 m. sausio mėne-
sį išnuomoti 6 būstai, pratęs-
tos 15 nuomos sutarčių ir sura-

šyta 1 sutarties naujos redakci-
jos sutartis. 

Informacija apie socialinių 
būstų nuomą atnaujinama ir tei-
kiama kiekvieno mėnesio pra-
džioje internetinėje svetainėje 
adresu www.jonava.lt 

PASTABA. Likus 3 mėne-
siams iki nuomos sutarties 
pabaigos, nuomininkai  turi 
pasirūpinti sutarties pratę-
simu ir atnešti dokumentus 
dėl nuomos sutarties pratę-
simo. Nepristatę dokumentų 
bus iškeldinami iš socialinio 
būsto. 

Nuo 2015 m. sausio 1 d. įsi-
galiojus Paramos būstui įsigyti 
ar išsinuomoti įstatymui, asme-

nys, pageidaujantys išsinuomo-
ti socialinį būstą ir gyvenantys 
savivaldybės socialiniuose būs-
tuose, kasmet Gyventojų tur-
to deklaravimo įstatyme nusta-
tyta tvarka Valstybinei mokes-
čių inspekcijai privalo pateik-
ti Metines gyventojo (šeimos) 
turto deklaracijas (FR00001 v. 
1), užpildant jose duomenis apie  
turimą turtą, skolintas lėšas bei 
pajamas. Nepateikusieji minė-
tų deklaracijų bus išbraukia-
mi iš sąrašų socialiniam būs-
tui nuomoti. 

Raginamieji laiškai nebus 
siunčiami!

Turto skyriaus inf.

aPie soCialinio bŪsto nuomą

kiek vaikų ašarų 
mato namų sienos? 

Dėl lengvųjų taksi automobilių 
aPiPaviDalinimo

2015 metais išlaiDos 
soCialinėms PašalPoms 

mokėti mažėjo 

Šiuo straipsniu kreipiuosi į visas Jonavos rajono bendruo-
menes: abejingumo būti negali!
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Padėka
Nuoširdžiai dėkoju už laiku suteiktą kvalifikuotą pagal-

bą VšĮ Jonavos ligoninės Priėmimo skyriaus budinčiajai 
gydytojai Jurgitai Rumbauskaitei, Jonavos greitosios me-
dicinos pagalbos stoties darbuotojams ir rajono mero pa-
vaduotojui Eugenijui Sabučiui.

Pagarbiai,
Edmundas Gedvila

Gydytojo R. Kvedaravičiaus 
ODONTOLOGIJOS KLINIKA

Tel. 8-685 24354. Darbo laikas: I-V nuo 8 iki 19 val.
Galima atsiskaityti Šiaulių banko, Snoro lizingu, Medlizingu 

(12 % palūkanos be pradinio įnašo)
• Dantų gydymas.
Gyd. Sonata Giedraitienė, tel.: 60016, 8 600 23963.
• Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas)
Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė, tel. 8 608 51477.
• Dantų protezavimas, implantologija. 
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8 685 24354.
• Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, papuošalai)
Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė, tel. 60202, 8 640 
55506.
• Dantų rentgeno nuotraukos

Klinika Jūsų laukia: J. Ralio g. 8 
(už Sąjūdžio aikštės ekrano), Jonava

Optikos salonas sonineta
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
■ AKINIŲ PARINKIMAS NEMOKAMAI
■ 2015 M. AKINIŲ RĖMELIŲ IŠPARDAVIMAS iki – 60 %
■ SENJORAMS IŠSKIRTINĖS NUOLAIDOS VISIEMS AKINIŲ 
RĖMELIAMS (STIKLAMS)

Akių gydytojos (V. Švedienė, R. Apanavičienė) dirba I-III-V:
• Akių ištyrimas
• Profilaktinis patikrinimas
• Uždegimai
• Svetimkūnio pašalinimas
• Akispūdžio matavimas
• Akių dugno tyrimas
Pageidautina išankstinė registracija tel.: 53021, 8-656 09224
Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną.
Išsami informacija Jums rūpimais klausimais tel.: 53021, 8-656 
09224
Nuolaidos galioja ir „Soninetos“ optikos filiale Jonavos ligo-

ninės patalpose (Žeimių g. 19, prie rūbinės).

Naujas gulimas soliariumas! 
Tai saugus įdegis, kompensuojan-
tis saulės spindulių trūkumą.
Chemikų g 35. Tel.: 8 605 86422; 
8 349 55144.
Darbo laikas I-V 9:00 - 20:00
  VI 10:00 -18:00

Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ 
visuomeninė sporto 
korespondentė

Lietuvoje 2016 metais mi-
nint Pasaulinės sniego die-
ną (sausio 17 d. ) prie jos pri-
sijungė daugiau kaip 10 Lietu-
vos miestų ir per 20 organiza-
torių. Sniego dienos progra-
ma įvairiuose miestuose vyks-
ta nuo snieglenčių ir kalnų sli-
dinėjimo varžybų (Anykščiuo-
se ir Jonavoje), šeimos žiemos 
estafečių, žiemos futbolo, snai-
gės žygių iki darželinukų snie-
go pramogų.

Šeštadienį, Jonavos slidinė-
jimo centre, vyko pirmasis pa-
saulinės sniego dienos renginys 
– snieglenčių varžybos „Jonava 
– Open 2016“. Jas Kūno kultū-
ros ir sporto centras organizavo 
kartu su kauniečiais, snieglenčių 
kultūros puoselėtojais, snieglen-
čių instruktoriais Šarūnu Šlekiu 
bei Mantu Ivanausku, kurių inici-
atyva ir sukurtas bei sumontuo-
tas snieglenčių parkas slidinėji-
mo centre. 

Snieglenčių varžybose pa-
noro dalyvauti 12 entuziastų 
iš Kauno, Plungės, Jonavos ir 
net Latvijos. Jose dalyviai, kaip 
ir dailiajame čiuožime, teisė-
jų buvo vertinami pagal atlik-
to triuko sudėtingumą, kaip jis 
buvo atliktas, ar nekrito ir pan.

Visų dėmesį atkreipė šešio-
likmetis jonavietis Jaunius Gu-
das, kuris buvo apdovanotas 
kaip jauniausias ir perspekty-
viausias dalyvis. Trečiąją vietą 
užėmė Latvijoje dirbantis mūsų 
tautietis Benas Šemeta, antrą-
ją vietą iškovojo Vytautas Luko-
ševičius iš Kauno, o nugalėto-
ju tapo dar vienas kaunietis Jo-
nas Gurskis. 

Į Pasaulinę sniego dieną ir 
sekmadienį susirinko gausiai 
dalyvių, panorusių išmėginti 
įvairias šiai dienai skirtas atrak-
cijas.

Šią dieną paminėjo ir slidi-
ninkai, pirmąkart šiame sezo-
ne susirinkę į „Snaigės“ žygį. 
Slidinėjimo entuziastai ne tik 
iš Jonavos, bet ir Kauno pano-
ro įveikti daugiau nei 7 km ats-
tumą: nuo senojo tilto per Nerį 
šliuoždami Spanėnų mišku iki 
žvėrelių fermos. Jonavos ke-
liautojų klubas (pirmininkas 
Edmundas Mulokas) nuo 1972 
metų organizuoja bent po kelis 
tokius žygius per žiemos sezo-
ną ir pritraukia nemažą skaičių 
slidinėjimo entuziastų. Šįkart E. 
Muloko kartu su Jonu Mačio-
niu, padedant Kūno kultūros ir 
sporto centrui, suorganizuotas 
pirmasis šio sezono „Snaigės“ 
žygis pranoko visus organiza-
torių lūkesčius: dar nėra buvę, 
kad į pirmąjį sezono renginį su-
sirinktų net 81 slidinėjimo mė-

gėjas.
Po savaitės slidinėjimo mė-

gėjai išsiruošė į antrąjį žygį, ta-
čiau oro sąlygos labai stipriai 
pasikeitė, teliko žiemos mė-
gėjams laukti vėl palankesnių, 
žiemiškų sąlygų.

Minint Pasaulinę sniego die-
ną, Jonavos slidinėjimo centrą 
užplūdo žiemos pramogų pasiil-
gusi daugybė kraštiečių ir mies-
to svečių. Daug emocijų sukė-
lė Kūno kultūros ir sporto cen-
tro kartu su asociacija „Sportas 
visiems“ surengtos varžybos 
„Pašikniukai open 2016“, „Ro-
gutės 2016“ bei šeimų estafetė. 
Daugiausia norinčių buvo čiuo-
žynių („pašikniukų“) varžybose, 
kuriose dėl įsteigtų prizų kovo-
jo ir per trumpiausią laiką mė-
gino „susisukti“ 79 mažieji da-
lyviai. Rogučių greitumą išban-
dė 36 vaikučiai ir šiek tiek ūgte-
lėję, o didžiausio susidomėjimo 
sulaukė šeimų estafetės (21 
pora), kuriose tėveliui ar mamy-
tei teko nuo kalnelio nusileisti 
rogutėmis, po to jas į kalną už-
sinešti ar su jomis užbėgti ne-
šant rankose ir dar su savo ma-
žyliu, o kartu vėl pasiekti finišą. 

Žiemos mėgėjams ir spor-
to entuziastams dabar beliko 
tik laukti palankesnių orų, nes 
sniegas nutirpo, o slidinėjimo 
centre jo dar yra, bet esant to-
kiai teigiamai oro temperatūrai, 
jis virsta šniokščiančiu upeliu...

Sveikata ir grožis

miestelėnai ir rajono svečiai dar spėjo 
pasidžiaugti Pasaulinės sniego dienos renginiais

Snieglenčių varžybose dalyviai demonstravo ir efektingus triukusŠeimyninėse estafetėse netrūko kritimų ir smagių akimirkų

Įsibėgėjusi žiemužė, tarsi 
persirisdama nuo kalniuko, dos-
niai pažėrė sniego ir kartu atne-
šė žiemos džiaugsmus ir pra-
mogas. Baltosios viešnios dos-
niai pripustytas kiemas neišgąs-
dino Jonavos vaikų lopšelio-dar-
želio „Dobilas“ vaikučių. Sau-
sio 15 dieną linksmuolė varna 
(straipsnio autorė) ir greituolis 
kiškis (pedagogė Genovaitė Vo-
lochinienė) vaikus pasitiko dar-
želio kieme ir nuteikė džiugiems 
išgyvenimams ir išdaigoms.

Smagūs mankštos prati-
mai padėjo vaikams apšilti ir 
pasiruošti kitoms žiemos pra-
mogoms. Po mankštos mažie-
ji pramogavo kieme su prieš-
mokyklinukais. Vyresnieji ne tik 
globojo mažuosius, bet ir da-
lyvavo su jais įvairiose rung-
tyse, estafetėse. Vyko lenkty-
nės „Kuris greičiau pasieks fi-
nišą“. Vyresnieji žaidė sniego 
mūšį, prieš tai susikūrę taisy-
kles, kurios draudė taikyti snie-
go gniūžtes draugui į veidą ar 
galvą. Galima taikyti tik į kojas 
ar nugarą. Kiti, nenorėję žais-
ti sniego mūšio, mėtė sniego 
gniūžtes į pavėsinės sieną. Lai-
mėjo tie, kurių gniūžtė pataikė į 
aukščiausią vietą. 

Žiemos pramogos keitė vie-

nos kitą, nuo kurių vaikų vei-
dukai paraudo, nusispalvino 
džiaugsmu, skaidriomis emoci-
jomis. Šis paprastas žiemiškas 
džiaugsmas nieko nekainuo-
ja, bet dovanoja vaikams daug 
smagių akimirkų. Nugalėjo gera 
nuotaika ir draugystė. Varna su 
kiškiu dėkojo vaikams, kad ne-
pamiršta jų žiemą, padeda len-
gviau išgyventi: pripila į lesyklė-
les lesalo, nuneša į mišką žvė-
reliams daržovių. Ir pakvietė vi-
sus vaišintis kiškienės paruošta 
arbatžolių arbata.

Mes, sveikatingumo grupės 
pedagogės, stengiamės svei-
kos gyvensenos pagrindus for-
muoti nuo mažens. Ankstyvaja-
me amžiuje pradėtas formuoti 
požiūris į organizmo stiprinimą, 

priežiūrą, išlieka visą žmogaus 
gyvenimą. Mūsų tikslas – pa-
dėti vaikams suprasti, kad svei-
kos gyvensenos įgūdžiai pade-
da augti sveikam ir atspariam 
ligoms, padeda išsaugoti ir sti-
printi sveikatą, gyvenimo ko-
kybę, fizinį pajėgumą. Žiemos 
pramogų galimybės neribotos. 
Lauke galima ne tik pramogau-
ti, bet ir daug ko išmokti. Vaikai 
suprato, kad to, ką darome žie-
mą, niekada nepadarysi vasarą 
ar rudenį. Žaisdami vaikai jau-
tė ne tik emocinį, fizinį pasiten-
kinimą, bet kartu įgijo žinių apie 
saugų elgesį gamtoje žiemą.

Regina Markucevičienė, 
Jonavos vaikų lopšelio-

darželio „Dobilas“ auklėtoja 
metodininkė

žiemos linksmybių diena

A.ŠIMKAUS KLINIKA
TEIKIA išblaivinimo paslaugas.
GYDO skydliaukės mazgus (be operacijos), širdies ritmo sutriki-
mus, hipertoniją, reumatą, sąnarių ligas, nutukimą.
ATLIEKA echoskopiją.

Tel.: 50570, 8-674 50862

Dėl Zika infekCijos Pso Paskelbė tarPtautinio masto 
ekstremalią visuomenės sveikatai situaCiją

Vasario 1 d. Pasaulio sveikatos organizacijos (PSO) Komitetas eks-
tremaliųjų situacijų klausimais pripažino, kad epidemiologinė situacija dėl 
Zika viruso plitimo kelia tarptautinį susirūpinimą ir grėsmę visuomenės 
sveikatai tarptautiniu mastu. Todėl skelbiama tarptautinio masto eks-
tremali visuomenės sveikatai situacija.

Konstatuota, kad mikrocefalijų atvejų protrūkis ir kitų neurologinių su-
trikimų registracija Brazilijoje, po panašaus protrūkio Prancūzijos Poline-
zijoje 2014 m. yra tarptautinio masto ekstremali visuomenės sveikatai si-
tuacija.

PSO nerekomenduoja prekybos ir kelionių į viruso paveiktas šalis.
Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centro informacija
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UAB „Joneda“ teikia visas nekilnojamojo turto tvarkybos paslaugas  
(pirkimo, pardavimo, nuosavybės įteisinimo, tarpininkauja parduodant – perkant) 

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

1 kamb.
Žalioji g. (5 a. renovuojmas namas, V a., 
bendr. pl. 29,1 m², virtuvės pl. 6,93 m², 
WC ir vonia kartu, plastikiniai langai, 
šarvuotos durys. Butas vidinis, šiltas. 
Reikalingas remontas. Namas yra labai 
geroje miesto dalyje. Netoliese yra vaikų 
darželis, parduotuvė. Patogus susisie-
kimas. Iki miesto centro vos kelios mi-
nutės kelio). Kaina 8900 Eur. Tel. 8-655 
54404, 54607
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, III a., bendr. 
pl. 36,25 m², kamb. pl. 17,43 m², virtuvės pl. 
9,21 m² Butas vidinis, šiltas. Įstiklintas bal-
konas, vonia ir WC atskirai, dalinai pakeisti 
langai). Kaina 10700 Eur. Tel.: 8-655 54404; 
54607
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, II a., bendr. 
pl. 32 m², kamb. pl. 14,08 m², virtuvės pl. 9,45 
m² .Bute pakeista santechnika, elektros insta-
liacija. Pakeisti langai, įstatytos šarvuotos du-
rys, WC ir vonia atskirai. Butas parduodamas 
su virtuvės baldų komplektu, prieškambario 
komplektu bei sekcija). Kaina 12500 Eur. Tel.: 
8-655 54404; 54607 
Kosmonautų g. (9 a. renovuotas namas, 
I a., bendr. pl. 28,07 m², virtuvės pl. 7,75 
m², kambario pl. 12,73 m², WC ir vonia 
kartu, plastikiniai langai, balkonas per 
virtuvę ir kambarį. Butas tvarkingas, 
kambaryje ir koridoriuje išklotos lami-
nuotos grindys, virtuvėje – linoleumas. 
Yra tamsus kambarys - 1,38 m²). Kaina 
11100 Eur. Tel.: 8-655 54404, 54607
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, I a., bendr. 
pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6 ,03m², kambario pl. 
17,07 m², Butas turi didelį balkoną per virtuvę 
ir kambarį, WC ir vonia kartu. Pakeisti langai, 
įstatytos šarvuotos durys. Kaina 12200 Eur. 
Tel.: 8-655 54404, 54607.
A. Kulviečio g. (5 a. renovuojamas blok. na-
mas, IV a., bendr. pl. 32,67 m², kambario pl. 
13,96 m² , virtuvės pl. 9,37 m². WC ir vonia 
atskirai). Kaina: 10700 Eur. Tel. 8-655 54404, 
54607.
2 kamb.
Chemikų g. (5 a. mūr. namas, 1,5 a., ben-
dr. pl. 48,25 m², virtuvės pl. 8m², kam-
barių pl. 17,76 m² ir 11,36 m² . Butas yra 
tvarkingas, šiltas, plastikiniais profiliais 
įstiklintas balkonas. Vonia ir WC atskirai, 
išklijuoti plytelėmis, bute pakeisti vamz-
dynai, sudėtos laminuotos grindys, šar-
vuotos durys. Namas yra labai gražioje 
vietovėje, ant kalno šlaito, netoli tvenki-
nių, bei Joninių slėnio. Kaina 19700 Eur. 
Tel.: 8-655 54404, 54607.
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 50,67 m², virtuvės pl. 9,44 m², kambarių 
pl. 17,27 m² ir 14,17 m². Pakeistas virtuvės 
langas, dvigubos medinės durys, įstiklintas 
balkonas. Nedideli šildymo mokesčiai. Kaina 
15900 Eur. Tel.: 8-655 54404, 54607.
P.Vaičiūno g. (5 a. blokinis namas, V a., 
bendr. pl. 50,51 m², virtuvė pl. 9,47 m², 
kambarių pl. 17,14 m² ir 14,06 m² . WC ir 
vonia atskirai, išklijuoti plytelėmis, pa-
keistas vamzdynas. Pakeisti langai, šar-
vo durys. Naujai suremontuotas vienas 
kambarys, pakeista elektros instaliacija, 
apšiltinta siena. Kitas kambarys paruoš-
tas remontui, išklotos laminuotos grin-
dys). Kaina 16000 Eur. Tel.: 8-655 54404; 
54607.
Dvaro g., Markutiškių k. Šilų sen. (2 a. mūr. 
namas, I a., bendr. pl. 42,53 m², šildomas 
krosnimis, virtuvė sujungta su koridoriumi (pl. 
6,11 m²), pakeistos išorės ir vidaus durys, la-

minuotos grindys ir virtuvės sienos, vanden-
tiekio ir kanalizacijos įvadai, rūsys. Yra ga-
ražas su rūsiu, malkinė, žemės sklypas prie 
namo. Graži vietovė. Šalia stotelė, miškas, 
upelis, karjeras, tvenkinys su pliažavietėmis. 
Asfaltas iki namo, 9 km nuo Jonavos). Kaina 
5500 Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607.
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blok. namas, 
V a., bendr. pl. 47,2 m², vidinis, įstiklintas bal-
konas, šarvo durys, langai į priešingas puses, 
vonia ir WC atskirai, tvarkingas). Kaina 4000 
Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607.
Žemaitės g. (5 a. mūr. naujos statybos 
namas, I a., vidinis, bendr.pl. 55,22 m², 
dalinė apdaila, įstiklintas balkonas, bute 
šilumos sunaudojimo apskaita, triukš-
mo bei šilumos izoliacija, yra požeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės, iš kurių 
įrengtas pakilimas liftu, automatiškai 
valdomi kiemo ir automobilių aikštelės 
įvažiavimų užtvarai). Kaina 22000 Eur. 
Tel.: 8-655 54404; 54607.

3 kamb.
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 60,87 m², virtuvė pl. 6,03 m², 
kambarių pl. 17,07 m², 17,07 m² ir 11,26 
m². Yra didelis balkonas, langai į skir-
tingas puses. WC ir vonia kartu. Reika-
lingas remontas). Kaina 17000 Eur. Tel.: 
8655 54404; 54607
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², kambarių pl. 
14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 m². Bute pakeisti 
langai, įstatytos natūralaus medžio vidaus 
durys, išorės durys - ąžuolinės. WC ir vonia 
atskirai). Kaina: 20000 Eur. Tel. 8-655 54404, 
54607.
Chemikų g. (9 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 64,14 m², virtuvės pl. 8 m², kambarių 
pl. 14,17 m², 14,17 m² ir 17,26 m². Bute 
pakeisti langai, šarvuotos durys, WC ir 
vonia kartu. Name įrengtas autonominis 
šildymas, individuali šilumos suvarto-
jimo apskaita. Namas priklauso bendri-

jai). 19500 Eur. Tel. 8-655 54404, 54607.
Žeimių tako g. (9 a. blok. namas, IX a., bendr. 
pl. 64 m² , virtuvės pl. 9,41 m², kambarių pl. 
17,10 m², 13,98 m² ir 11 m². Atliktas remontas 
(pakeista santechnika, elektros instaliacija, 
baltai dažytos sienos, naujos grindys, vonioje 
ir virtuvėje - plytelės). Du balkonai, pakeisti 
visi buto langai. Tvarkingoje laiptinėje yra 
bendro naudojimo didelis balkonas skalbinių 
džiovinimui). Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 
54404; 54607.
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis na-
mas, V a., vidinis, du balkonai, bendr. pl. 
60,93 m², kambarių pl. 13,98; 17,02; 13,91 
m², virtuvės pl. 6,92 m² (plytelės), WC ir vo-
nia atskirai (išklijuota plytelėmis), rūsys, žemi 
šildymo mokesčiai, parduodama su baldais, 
tvarkingas namas, ramūs kaimynai). Kaina 
7500 Eur. Tel. 8 655 54404; 54607.
4 kamb.
Girelės g. (4 a. mūrinis renovuojamas namas, 
butas II aukšte, tvarkingas, erdvus, šviesus 

(sujungti du 1 ir 2 kambarių butai). Namas 4 
a., renovuojamas. Bendr. pl. 83 m², virtuvės 
pl. 8,4 m², kamb. pl. 8,4 m²; 14 m²; 16 m² ir 
16,2 m². WC ir vonia atskirai (WC patalpoje 
yra dušo kabina, vonioje – elektrinis vandens 
šildytuvas). Yra didelis balkonas per du kam-
barius. Kitas balkonas sujungtas su kamba-
riu, apšiltintas. Bute sudėti kokybiški mediniai 
langai, šarvuotos durys, laminuotos grindys, 
medinės vidaus durys. Pakeista santechni-
ka, elektros instaliacija, yra kondicionierius, 
signalizacija. WC ir vonia išklijuota plytelėmis, 
du kambarius puošia fototapetai. Butas šiltas, 
maži šildymo mokesčiai. Parduodamas su 
dalimi baldų ir buitine technika. Tvarkinga, 
švari laiptinė, ramūs ir draugiški kaimynai, 
erdvus kiemas. Yra galimybė kartu pirkti du 
garažus, kurie yra apie 70 metrų atstumu nuo 
namo). Buto kaina 40000 Eur. Garažai 3900 
Eur/vnt. Tel.: 8-655 54404; 54607.
Namai
Taikos g., Ragožių gyvenvietėje, Jona-

vos r. (Dviejų aukštų mūrinis namas su 
garažu. Bendr. pl. 262 m², gyvenamasis 
pl. 160 m², rūsys po visu namu – 80 m², 
garažas prijungtas prie namo – 24 m². 
Pirmame aukšte du kambariai, virtuvė, 
vonia ir WC atskirai. Antrame - keturi 
kambariai ir holas. Miesto vandentiekis, 
vietinė kanalizacija centrinis šildymas 
kietu kuru. Yra ūkinis pastatas su rūsiu. 
28 a namų valda. Kaina 62000 Eur. Tel.: 
8-655 54404; 54607.
Namą J. Basanavičiaus g., Jonavos mies-
to centre. Idealiai tinkantis komercinei 
veiklai vykdyti. Strategiškai gera vieta, 
nes sklypas yra pačiame miesto centre, 
šalia yra parduotuvės, netoliese - miesto 
turgus, autobusų stotis, todėl vieta ge-
neruoja didelius žmonių srautus. Esamą 
namą galima eksploatuoti kaip gyvena-
mąjį būstą, arba naudoti kaip komercines 
ar administracines patalpas. Namo ben-
dras plotas yra 75,89m², sklypas 3,8 a. 
Sklypo paskirtis yra gyvenamoji, tačiau 
galima keisti į komercinę paskirtį. Kaina 
50000 Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607
Namą Pylimo g., Jonavoje (mūrinis, bendr. 
plotas 81,42 m², pirmame aukšte - 2 kamb., 
virtuvė, veranda, vonia su sanitariniu mazgu, 
antrame aukšte - du kambariai, virtuvė ir 
sandėliukas, šildymas - centrinis kietu kuru 
ir dujomis, boileris vandens šildymui, vietinis 
vandentiekis ir kanalizacija, miesto vanden-
tiekio ir kanalizacijos įvadai atvesti iki namo. 
Yra 3 mūriniai garažai su duobėmis, ūkinis 
pastatas, šulinys, pavėsinė, rūkykla, tvora, 
0,11 ha namų valdos sklypas, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, trifazė elektra name ir garaže). 
Kaina 49000 Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607.
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, rekons-
truojamas, yra visi leidimai, miesto vandentie-
kis ir kanalizacija, bendr. pl. 158,2 m², 0,0334 
ha žemės, mansarda, rūsys, balkonas). Kai-
na 30000 Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607
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 30400 Eur. Tel.: 8-655 54404; 
54607
soDybos
Upninkų k. centre (medinis apmūrytas gyve-
namasis namas, bendr. pl. 77,28 m², centri-
nis šildymas krosnimis, mūrinė lauko virtuvė, 
bendr. pl. 12 m²; tvartas – 80 m² , ūkio pasta-
tai - 27 m² ir 47 m², 2 rūsiai, šulinys, šiltnamis, 
40 a žemės sklypas). Kaina 10900 Eur. Tel.: 
8-655 54404; 54607
Šmatų k., Kulvos sen. (medinis apmūrytas 
gyvenamas namas, bendr. pl. 74,77 m², šil-
domas krosnimis, dalinai pakeisti langai; du 
garažai (bendr. pl. 25 m² ir 16 m², duobė), 
ūkinis pastatas, malkinė, šulinys, šiltnamis, 
28 a namų valda, 8 a miško, prie Jonavos 
miesto ribos). Kaina 26000 Eur. Tel.: 8-655 
54404; 54607
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis rąs-
tų namas, apšiltintas, dengtas medinė-
mis dailylentėmis, bendr. plotas 53,39 
m², kamb.pl. 27 m², virtuvės pl. 14 m², 
veranda, vonios kambarys, plastikiniai 
langai, naujos vidaus ir lauko durys, ap-
šiltintos laminuotos grindys, šildymas 
židinio kietuoju kuru, boileris vandens 
šildymui, krosninio šildymo lauko virtu-
vė 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 22000 
Eur. Tel. 8-655 54404; 54607
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 pas-
tatai 0,29 ha žemės sklypas, netoli Neries 
(~200 m). ~14 km nuo Jonavos. Kaina 34700 
Eur. Tel. 8-655 54404; 54607

soDai
Sodą s/b „Draugystė“, Aronijų g. (6 a že-
mės sklypas, , vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
sklypas aptvertas. Atlikti geodeziniai 
matavimai, sklypas iš dviejų pusių ribo-
jasi su keliu). Yra galimybė pirkti ir šalia 
esantį sklypą. Kaina 6500 Eur. Tel.: 8655 
54404; 54607
Sodą s/b „Draugystė“, Aronijų g. (6 a že-
mės sklypas. Atlikti geodeziniai matavi-
mai, medinis namelis-įrankinė, geras pri-
važiavimas). Yra galimybė pirkti ir šalia 
esantį sklypą. Kaina 6300 Eur. Tel.: 8655 
54404; 54607
Sodą s/b „Draugystė“, Šaltalankių g. (4,26 a 
žemės sklypas, mūrinis namas su mansarda, 
bendr. pl. 40,20 m². Kambarys – 18,35 m², 
rūsys po visu namuku 17,78 m², pastogėje 
įrengtas kambarys – 4,07 m². Trifazė elektra, 
sausas rūsys, yra galimybė namuke įjungti 
krosnelę, kambarys palėpėje iškaltas medi-
nėmis lentelėmis. Prie namelio yra terasa. 
Sklypas galinis, keletas kaimynų sutartinai 
yra užtvėrę įvažiavimą ir į sklypus gali patekti 
tik jų savininkai, tai garantuoja jums ramybę 
ir saugumą. Sklype daug gausiai derančių 
vaismedžių, vaiskrūmių, vynuogių). Kaina 
12000 Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių km., Jonavos 
r. (mūrinis namas su mansarda, bendras 
pl. 452 m, šulinys, pirtis, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, 12 arų žemės sklypas). So-
das yra labai gražioje vietoje prie Šven-
tosios upės. Kaina 12000 Eur. Tel.: 8-655 
54404; 54607.
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįrengtas 
mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 6 a 
žemės). Kaina 6500 Eur. Tel.: 8-655 54404; 
54607
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (medi-
nis vasarnamis, bendr. pl. 21,59 m², elektra, 
vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 7400 Eur. 
Tel.: 8-655 54404; 54607
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos r. 
(medinis namelis, atlikti geodeziniai mata-
vimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur. 
Tel.: 8-655 54404; 54607
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai že-
mės). Kaina 6900 Eur. Tel.: 8-655 54404; 
54607
sklyPai
1,43 ha žemės ūkio paskirties sklypą ša-
lia Ragožių kaimo. Našus dirvožemis, pa-
togus privažiavimas, sklypas ribojasi su 
keliu Jonava-Kėdainiai. Tel.: 8-655 54404; 
54607.
77 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k., Jonavos rajone. Galima keisti sklypo 
paskirtį į žvyro karjerą. Patogus privažia-
vimas, sklypas iš dviejų pusių ribojasi 
su keliu. Atlikti geodeziniai matavimai, 
elektra. Kaina 20000 Eur. Tel.: 8655 
54404; 54607
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k., 
Upninkų sen., (našus dirvožemis, privažiavi-
mas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. Tel.: 8-655 
54404; 54607
0,30 ha žemės sklypą Ručiūnų k., Jonavos r. 
(netoli kelio Jonava – Kėdainiai, prie sankry-
žos į Martiniškių k., šalia elektra, gyvenamieji 
namai, asfaltuotas kelias iki pat sklypo). Kai-
na 3900 Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607
12,05 a - 18,55 a gyvenamosios paskirties 
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (geodezi-
niai matavimai, ženklinimai, komunikacijos 
šalia, graži vietovė, 4 km nuo Jonavos m. 
centro, netoli kelio Jonava - Kėdainiai). Kaina 
600 Eur/a. Tel.: 8-655 54404; 54607

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

Darbo laikas:
I – IV 8 – 17 val.

V 8 – 16 val.
El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
brokerė

Inga  
Šakalienė
Tel.: 54607,
8-655 54404

skaidriai, sąžiningai ir aiškiai!
toks 20-us metus veikiančios bendrovės 

„joneda“ darbo stilius ir tikslas 
 

UAB „Joneda“ direktorė Aldona Skaisgirytė-Gedvilienė

Buto ar kito nekilnojamojo turto objek-
to savininkui sudarius su bendrove sutar-
tį, ieškome pirkėjo, reklamuojame parduo-
damą objektą, lydime pirkėjus į vietą. Par-
duodamo objekto kainos nei mažiname, 
nei didiname. Reklamuojame tokia kai-
na, kokią sutartyje nurodo pardavėjas. Be 
abejo, nekilnojamojo turto brokeris visada 
pateikia pavyzdžių apie vyraujančias ne-
kilnojamojo turto rinkos kainas Jonavoje ir 
rajone, nurodo tokio objekto realią kainą, 

bet visada apsisprendimo teisę dėl parduodamo objekto (namo, 
buto, sodo, sklypo, garažo ir t.t.) palieka pačiam savininkui. 

Kitas išskirtinis „Jonedos“ darbo stiliaus bruožas, taikomas 
nuo pat bendrovės veiklos pradžios, - dėl galutinės kainos pir-
kėjas derasi su pačiu pardavėju – t.y. parduodamo objekto šei-
mininku. Galutinė kaina – savininko ir pirkėjo derybų rezultatas. 
Sutarus abiems pusėms (pirkėjui ir pardavėjui) dėl priimtinos 
kainos, surašoma preliminarioji sutartis, pirkėjas įmoka avan-
są – objektą išimame iš reklamos ir pradedame tvarkyti objek-
to pardavimo-pirkimo dokumentus. Patikriname, ar nėra bu-
tas įkeistas, užstatytas ar areštuotas, sutikriname visų skaiti-
klių (elektros, dujų, vandens) parodymus, gauname iš gyvento-
jus aptarnaujančių įstaigų (UAB „Jonavos paslaugos“, AB „Jo-
navos šilumos tinklai“, dujas ir elektros energiją tiekiančių įmo-
nių) pažymas apie skolų nebuvimą. Sutvarkome visus reikalin-
gus dokumentus ir pateikiame notarui pardavimo-pirkimo san-
doriui vykdyti. Nei pardavėjui, nei pirkėjui – jokių rūpesčių.

Jei butas ar namas (ar kitas nekilnojamojo turto statinys) 
perkamas banko kreditu, pirkėjo patogumui – užsakomas tur-
to vertinimas.

Klientui atstovaujame nuo pat komercinio atstovavimo su-
tarties pasirašymo iki įvykdomas sandoris pas notarą. Nuo pat 
pradžios iki galo. Iki tol, kol vieni kitiems draugiškai paspaudžia-
me ranką ir padėkoję už kultūringą bendradarbiavimą, atsisvei-
kiname iki kito karto. 

Joneda
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naujiena! kultŪros Centro renginių lankytojų Dėmesiui!
 
Prieš renginius fojė veikia mini kavinukė, kurioje atskubėję po darbų galite atsigaivinti kava, 

arbata, kokteiliais, pasigardžiuoti pyragaičiais bei kitais gardumynais arba maloniai bendrystės 
minutei prieš renginį pasikviesti savo draugą, draugę ar seniai matytą bičiulį. 

Žiūrovai į fojė įleidžiami valandą prieš renginį. 
Kurkime kartu šiltą, jaukų ir visų laukiamą savo miesto kultūros centrą.

Jonavos kultūros centro administracija

41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k., Šilų 
sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo derantys 
vaismedžiai ir vaiskrūmiai, šulinys (vanduo 
patikrintas - švarus), šalia vandentiekis, ka-
nalizacija, elektra, asfaltuotas privažiavimas, 
4 km nuo miesto). Kaina 11800 Eur. Tel.: 
8-655 54404; 54607
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Ragožių 
k. Galima keisti paskirtį. Kaina 3500 Eur. Tel.: 
8-655 54404; 54607
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. (že-
mės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir miesto 

riba, šalia pastatyti gyvenamieji namai, geras 
privažiavimas). Kaina 11600 Eur. Tel.: 8-655 
54404; 54607
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jonavos 
r. (0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, gera vieta). 
Kaina 8400 Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. (žemės 
ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, miškas, 4 km 
nuo miesto). Kaina 2500 Eur. Tel.: 8-655 
54404; 54607
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k., Dumsių sen. Kaina 11600 Eur. Tel.: 8-655 

54404; 54607
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 arų kitos paskirties, 
ribojasi su Juodmena). Kaina 17200 Eur. Tel.: 
8-655 54404; 54607
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio 
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos 
komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel.: 
8-655 54404; 54607
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. (0,33 
ha, namo pamatai). Kaina 7800 Eur. Tel.: 
8-655 54404; 54607

Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 ha, 
žemės ūkio paskirties). Kaina 11600 Eur. Tel.: 
8-655 54404; 54607
garažai
„Atrama“ g./b. ( pl. 20 m², rūsys po visu 
garažu, duobė, patogus privažiavimas). 
Kaina 4000 Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607
„Atrama“ g./b. ( pl. 20 m², rūsys po visu 
garažu, atskiros patalpos, duobė). Kaina 
4000 Eur. Tel.: 8-655 54404; 54607

„Šilelis“ (pl. 17 m², rūsys po visu garažu, 
atskiros patalpos, duobė, elektra, geri 
vartai, sausas. Patogus privažiavimas). 
Kaina 3400 Eur. Tel.: 8655 54404; 54607
gamybinės PatalPos
Gamybines patalpas - buvusias stalių dirbtu-
ves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 339,3 m² 
pastatas) ir 301,94 m² mūr. garažą su buitinė-
mis patalpomis 2 aukšte. Centrinis šildymas, 
vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 ha žemės 
sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 8-655 54404

Kas? Kur? Kada?

užgavėnių šventė

17 val. – triukš-
mingos Užgavėnių 
persirengėlių eity-
nės (pradžia prie Jo-
navos karių kapinių). 
Bus siekiama Lietu-
vos rekordo „Masiš-

kiausia Užgavėnių persirengėlių 
eisena“. 

17.30 val. – Užgavėnių bala-
ganas „Kaip veidmainiai Lašins-
kį apgavo“. Žaidimai, varžytuvės, 
persirengėlių zylionės, Lašininio ir 
Kanapinio dvikova. Smagūs pasi-
spardymai su kantri muzikos gru-
pe „Jonis“ (prie Jonavos kultūros 
centro).

DiDžioji salė
Vasario 11 d. 18 val. – Ma-

riaus Jampolskio ir Irūnos Puza-
raitės teatralizuotas koncertas 
„Viskas baigta“. Bilieto kaina – 
10 Eur.

Vasario 14 d. 18 val. – Bal-
tijos kamerinio teatro koncertas 
„Prancūziškas desertas“. Tai 
šokio, dainos ir poezijos spekta-
klis. Programoje – prancūzų voka-
linės muzikos perlai. Bilieto kaina 
8–10 Eur.

Vasario 16 d. 16 val. – kon-
certas, skirtas Lietuvos Valsty-
bės atkūrimo dienai. Koncer-
te dalyvaus Lietuvos ir tautinių 
mažumų meno kolektyvai. Ne-
mokamas.

Vasario 21 d. 14 val. – Ukrai-
nos cirko programa  „Fokus po-
kus“. Fokusininkų duetas, ekvili-
bristai, žonglieriai, klounas, jėgos 
triukai, žaidimai su vaikais. Bilieto 
kaina – 6 Eur.

Vasario 25 d. 18 val. – Nau-
jojo teatro spektaklis „8 mylin-
čios moterys“. Pastatytas pa-
gal Robero Toma pjesę (režisierė 
Angelė Šakalienė). Bilieto kaina –  
8 Eur.

Vasario 26 d. 18 val. – Vytau-
to Šiškausko koncertas „Ge-
riausios dainos“. Populiarios ir 
visų mėgiamos dainos nepaliks 
abejingo nė vieno. Bilieto kaina 
10-12 Eur.

meno galerija  
„homo luDens“

Vasario 5 d. 18 val. – Vytau-
to Buto retrospektyvinės tapybos 
darbų parodos atidarymas.

Vasario 13 d. 13 val. – eduka-
ciniai tapybos darbų užsiėmimai 
suaugusiesiems.

kinas
Vasario 7 d. 14 val. – „Mari-

jos žemė“ – dokumentinis filmas, 
drama, komedija ir fantastika vie-
name – kaip ir pats gyvenimas. 
Šviesus, nuotaikingas ir origina-
lus filmas su vaidybos elementais 
tiems, kurie ieško. Ispanija, N-13.

Vasario 7 d. 16 val. – „Kuni-
go naudą velniai gaudo“ –  kri-
minalinė komedija klasika tapu-
sio Žemaitės apsakymo motyvais. 
Lietuva, N-13.

Vasario 10 d. 17.30 val. ir 13 
d. 16 val. – „Meilės pusiausvy-

ra“ – romantinė komedija, kurio-
je tikima gražaus, abipusio ir am-
žino meilės jausmo egzistavimu. 
JAV, N-13.

Vasario 21 d. 16 val. – „Patri-
otai“ – komedija, kurioje džiuge-
sį keičia įtampa, prasiveržia emo-
cijos, konfliktai. Paaiškėja, kad ti-
krieji patriotai – visai ne tie, kurie 
garsiai kalba apie meilę savo ša-
liai. Lietuva.

Bilieto kaina – 2 Eur, grupėms 
(daugiau kaip 10 žmonių) ir neįga-
liesiems – 1,50 Eur.

kultŪros Centro fojė
Vasario 20 d. 19 val. – avan-

gardinės muzikos koncertas. Bilie-
to kaina – 2 Eur.

Kiekvieną  mėnesio sekmadie-
nį 18 val. – šokių vakarai „Kam per 
30“. Organizuoja „Jonavos bočiai“.

seniŪnijos
Šilų kultūros centras
Vasario 6 d. 16 val. – Už-

gavėnių šventė „Išlydim žiemu-
žę!”. Gardūs blynai, smagūs ra-
teliai, įvairios varžytuvės! Origina-
liausios kaukės bus apdovanotos 
(Seniūnijos kiemelyje).

Čičinų kultūros centras
Vasario 7 d. 13 val. – Užga-

vėnių šventė. Svečiai – Upnin-
kų kultūros centro liaudiškos mu-
zikos kapela. Visų laukia prizai ir 
siurprizai (aikštelėje prie kultūros 
centro)!

Užusalių kultūros centras
Vasario 7 d. 14 val. – Užga-

vėnių šventė „Šalta žiema šalin 
aina“. Dalyvaus Karmėlavos ben-
druomenės vokalinis ansamblis 
„Prie židinio“, Užusalių kultūros 
centro ansamblis „Ivuška“ ir kultū-
ros centro persirengėliai.

Išsamesnė informacija  
www.jkc.lt

jonavos krašto muZiejus
ParoDos 

Iki 12 d. Skulptoriaus Kons-
tantino Bogdano pypkių kolek-
cijos ir heraldikos paroda (Dai-
lės skyriuje).

5 d. 16 val. Keramikės Editos 
Danielienės personalinės darbų 
parodos „Ir vakar ir šiandien...“ 
atidarymas (Dailės skyriuje). Par-
oda veiks iki 18 d.

15-29 d. Nepriklausomybės 
akto signatarų fotografijų paro-
da, skirta Lietuvos Valstybės at-
kūrimo dienai (Dailės skyriuje).

25 d. 14 val. Naujos ekspo-
zicijos pristatymas Samulevičių 
sodyboje. Liaudies meistrės Sta-
sės Samulevičienės žaislų paro-
da, skirta autorės 110-osioms gi-
mimo metinėms (Dailės skyriuje).

renginiai
19 d. 14 val. Žydų kultūros tyri-

nėtojos Asios Gutermanaitės pas-
kaita „Žydų šventės ir jų simboliai“ 
(Dailės skyriuje).

eDukaCija
Visą mėnesį edukacinės va-

landėlės moksleiviams: „Pasida-
ryk S. Samulevičienės žaisliuką“;

„Prisiminkime istoriją drauge“, 
skirta Vasario 16-ajai dienai.

Būtina registracija tel. (8 349) 
51446.

Daugiau informacijos  
www.jonavosmuziejus.lt

Užgavėnės - viena žaismingiausių kalen-
dorinių švenčių. Vasario 9 dieną (antradienį) 
organizuojamoje šventėje tikrai netruks links-
mybių. Visi susirinkusieji aikštelėje už Kultūros 
centro bus raginami „tinkamai užsigavėti, žie-
mai į skudurus kaip reikiant įkrėsti, kad pavasa-
riui būt lengviau sugrįžti...“ . Mėgstantys šėlioti 
varžysis žaidimų aikštelėje, šokėjėliai kojas mi-
klins su grupe „Jonis“, norintys stipriai užsiga-
vėti galės nemokamai paskanauti blynų, o už-
sukusieji į prekybinę mugę namo parsineš gar-
dumynų. Iki pilvo skaudėjimo prisijuoksime žiū-
rėdami Užgavėnių balaganą „Kaip veidmainiai 
Lašinskį apgavo“.

Pagrindinis šventės akcentas - persirengė-
lių vaikštynės - nuo karių kapų iki šventės vie-
tos eis persirengėlių „jaunavedžių“ poros. Siek-
dami Lietuvos rekordo, į šių metų eitynes pa-
kviesta dalyvauti Jonavos rajono ugdymo įstai-
gos, valstybinės ir privačios įmonės, rajono gy-

ventojai. 
“Į Užgavėnių šventę būtinai ateikit! Kaip tikri 

žmonės pasilinksminsit, kojas pamiklinsit, ger-
kles palaidysit... Šoksim, trypsim ir bešokant 
žiemą visi kartu sutrypsim“, – kviesdama į ren-
ginį kalbėjo šventės režisierė Judita Margevi-
čienė.

jaunavedžių šėlionės užgavėnių šventėje
Vasario 
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Per aštuonerius aktyvios vei-
klos metus Jonavos suaugusių-
jų švietimo centro kapela „Lanke-
sa“, vadovaujama Antano Kirve-
levičiaus, surengė 425 koncertus 
už rajono ribų. Vien pernai tokiais 
koncertais Jonavos vardas gar-
sintas net septyniasdešimt kar-
tų. Turbūt jau nerasi tokio Lietu-
vos kampelio, kaip ir festivalio ar 
varžytuvių, kur nebūtų groję jo-
naviečiai. Iškovota 12 nominaci-
jų, vien pernai – keturios. Vien ko 
vertas Jurbarke kapelų šventėje 
„Pamituvio armonika“ jonaviškės 
„Lankesos“ iškovotas „Drūtkape-
lės“ titulas. 

Kasmet Kaune rengiama 
„Kaziuko mugė“ net neįsivaiz-
duojama be jonaviškės kape-
los, kaip ir Šiauliuose vykstan-
tis liaudiškos muzikos festiva-
lis „Ant rubežiaus“, viename di-
džiausių liaudiškos muzikos fes-
tivalių Šiaurės Lietuvoje prieš ke-
lerius metus “Lankesos“ vado-
vas tituluotas „Muzikantų muzi-
kantu“, o kur dar „Armonikierių 
varžytuvės“ Utenoje ir daugely-
je kitų Lietuvos miestų ir mies-
telių, 10 kartų galynėtasi Lietu-
vos televizijos projekte „Duokim 
garo“. Koncertinės gijos Jonavos 
kapelą kaskart nuveda į Latviją ir 
Lenkiją. Pernai jonaviečiai ypač 
daug buvo kviečiami į renginius, 
skirtus Etnografinių regionų me-
tams. Apie sėkmingas viešnages 
byloja 155 padėkos, įteiktos Jo-
navos kapelai „Lankesa“.

„Lankesos“ vadovas, kupinas 
idėjų ir sumanymų, kiekvienais 
metais kuo nors nustebina žiūro-
vus tiek Lietuvoje, tiek užsienyje: 
sužibėta „naujais instrumentais“ 
– paprasčiausiu pjūklu ir šaukš-
tais. Pernai 42-ojoje Dzūkijos re-

giono kaimo muzikantų šventėje 
– varžytuvėse, skirtose Etnogra-
finiams metams, visus nustebi-
no „Lankesos“ vadovo duetas su 
savo mokiniu neregiu Linu Bu-
dreckiu. „Tai pirmas atvejis Lie-
tuvoje, kai bandonija grojo aklas 
žmogus“, - sakė A. Kirvelevičius. 
„Lankesa“ tąsyk tapo nugalėto-
ja, o Antanas su Linu - varžytu-
vių laureatais. 

„Lankesos“ kapelos vadovo, 
dažnai tituluojamo „žmogumi-or-
kestru“, A. Kirvelevičiaus senųjų 
muzikos instrumentų paroda, per 
kelerius metus apkeliavusi dau-

gelį Lietuvos miestų ir miestelių, 
tik šį sausį buvo surengta Kraš-
to muziejuje ir pirmąsyk pristaty-
ta plačiajai Jonavos visuomenei. 
Daugiau nei 100 eksponatų par-
odą, kurioje ne tik 35 armonikos, 
bandonijos, akardeonai bei kiti 
instrumentai, bet ir „Lankesos“ 
bei jos vadovo iš įvairių konkursų 
parsivežti apdovanojimai, aplan-
kė ir Jonavos rajono meras M. 
Sinkevičius, pasidžiaugdamas A. 
Kirvelevičiaus, kaip ir visos „Lan-
kesos“ pavydėtinu entuziazmu ir 
gyvybingumu.

„Jonavos garso“inf.

„lankesos“ kraitėje - 12 nominacijų ir  
daugiau nei keturi šimtai koncertų

Bene aktyviausiai Jonavos vardą garsinanti „Lankesa“ – tai į kapelą susibūrusi en-
tuziastingų muzikos mylėtojų ir bendraminčių saujelė, kuri nenuilstamai jau devintus 
metus beveik visą laisvalaikį ir savaitgalius skiria koncertinėms išvykoms: (iš kairės 
antroje eilėje) nuo pat įsikūrimo dainuojančios Veronika Tretjekova ir Onutė Šulio-
kienė, įvairiuose ansambliuose dainuojanti per 30 metų, pernai prie kapelos prisijun-
gusi Rūta Jaščiukienė, įvairių saviveiklos kolektyvų veteranė, apie 20 metų dainavu-
si „Varpenoj“, apie 14 – „Rasakiloj“, o kur dar – „Gija“, „Savi“, o dabar jau keleri me-
tai nepamainoma „Lankesos“ lakštingala – Jadvyga Kmitienė, toliau kapelos vyrai – 
tituluoti įvairių konkursų laureatai ir nugalėtojai - trimitininkas Vytautas Aleksandra-
vičius, puikiai grojantis ne vienu instrumentu Vaclovas Anuprevičius; pirmoje eilėje 
(iš kairės) profesionalus muzikantas (baigęs Kultūros institutą Baltarusijoje) Valeri-
jus Posahkas, metų atradimas – Linas Budreckis, pats kapelos „Lankesa“ įkūrėjas ir 
vadovas, „žmogus-orkestras“ Antanas Kirvelevičius ir dar vienas virtuozų – Vincas 
Vytautas Bieliūnas. Šioje nuotraukoje nėra Onutės Galeckienės – dainuojančios Lan-
kesoje“ nuo pat įsikūrimo.
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

©„Jonavos garsas“
Visa medžiaga, pateikta „Jonavos garse“, – laikraščio nuosavybė.

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

Reklama ir skelbimai
Tel.: 8-349 60015, 8-685 25658

info@joneda.lt

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

    

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

variklio alyvos keitimas nemokamai*
*Perkant variklio alyvą ir filtrą pas mus.

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

Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Vasario 8 d. 16:00 val. popietinė grupė
 Vasario 8 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 249 €  (teorija 40 ak.val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
 239 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)  
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: Vasario 8 d. 19:30 val.  vakarinė grupė
Kursų kaina: BE kat. 179 € (20 ak.val.teorija ir  praktinis vairavimas  10 ak.val.)
 C kat. 264 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 CE kat. 264 € (25 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 D kat. 274 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
Galimybė mokintis rusų kalba / Bозможно oбyчeнue на русском языке 
Į kursų kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, KET knygelė, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir ne-
ribotai spręsti KET prie kompiuterių! PAPILDOMAI  UŽ  VAŽIAVIMUS  INSTRUKTORIUI  MOKĖTI  NEREI-
KIA ! Grupės renkamos nuolat ! Teorijos užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę. LAUKIAME JŪSŲ !
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:                           
- PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;                                                 
- PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ  
KET REIKALAVIMĄ (-US). 
Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 69 € 
(5 mokymosi val.).
SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKY-
MO AIKŠTELĘ: Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 2 ak.val. – 5 €.
           Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į mūsų filialą. 
Išsamiau dėl mokymų 
teirautis:

Adresu: Vasario 16-osios g. 1, Jonava
Tel. 8 657 81775,

El. paštu: jonava@rigveda.lt
www.rigveda.lt

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

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

Skaldytos malkos
Tel. 8 685 35033 

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

Vasario 16-osios g.1, III a., Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241

Reikalinga kirpėja. Tel. 8-612 19947

Advokato padėjėjas  
Vytautas  
Bartkus,

Kauno 1-oji advokatų konto-
ra „Lignugaris, Liutkevičius ir 

partneriai“
Klaipėdos g.2/J.  

Ralio g.11, Jonava
Tel. 8- 611 17957

2015 m. liepos 13 d. 
Nr.13B-1073 Jonavos r. 
savivaldybės administra-
cijos direktoriaus įsaky-
mą „Dėl žemės sklypo (kad. 
Nr.4608/0007:135) Guldynų 
k., Užusalių sen. Jonavos r. 
pagrindinės žemės naudoji-
mo paskirties ir būdo pakeiti-
mas“ laikyti negaliojančiu.

MALKOS
Tel. 8 635 54215

siŪlo Darbą

jonavos kultŪros Centrui reikalinga:
• garso operatorius (-ė). Galime apmokyti. Pirmenybė tei-

kiama turintiems muzikinį išsilavinimą.
• valytojai (-os) - rūbininkai (-ės).

Tel. 8-687 47057

“Vičiūnų“ įmonių grupė – tai viena moderniausių, 
ekonomiškai stipriausių ir didžiausių verslo bendrovių 
Lietuvoje. Grupės įmonės plėtoja maisto produktų ga-

mybos, platinimo, pardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio vers-
lus. 80 įmonių ir 12 modernių fabrikų veikia 17 Europos šalių, čia dirba dau-
giau nei 7500 žmonių. „Viči" ženklu pažymėta produkcija keliauja į daugiau 
nei 58 pasaulio šalis. “Vičiūnų" įmonių grupė nuolat investuoja į naujus vers-
lo projektus, plečia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.

„Vičiūnų" grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.

UAB "Baltic Fish Export" - moderni, žuvies 
perdirbimo įmonė Kauno LEZ'e, kurios produk-
cija platinama Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Šiuo metu siūlome darbą 
GAMYBOS DARBININKAMS

Darbo pobūdis:
• Žuvies produktų dorojimas, filetavimas, šaldymas, fasavimas, paka-

vimas. 
• Darbas +10 laipsnių temperatūros patalpose su šaldytais ir atvėsin-

tais žuvies produktais. Dirbama pamainomis, slenkančiu darbo grafiku.

Reikalavimai:
• Atsakomybė, darbštumas;
• Darbo drausmės laikymasis;
• Noras dirbti ir užsidirbti.

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

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

dienomis 8.00 - 17.00 val.) arba atvykti pokalbiui  adresu: Kauno raj., Bi-
ruliškių km., Industrijos g. 1, (Kauno LEZ teritorijoje. Didelis pastatas 
su užrašu "Vičiūnų grupė").

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

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

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

Šiuo metu mums reikalingi 
GAMYBOS DARBININKAI.

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

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

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

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

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

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

Prezidento g. 3 (senas „buitinis“)
Mažomis kainomis siūlo išsi-
rinkti:
• įrankių (kompresoriai, drėlės, 
akumuliatoriniai suktukai, me-
dienos apdirbimo staklės ir t.t.)
• įvairi virtuvės buitinė įranga.
• Patalynė, lovatiesės.
„Gjensidige“ DRAUDIMO PA-
SLAUGOS

Tel. 8-677 15145

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

Parduodu 1,5 t šieno. Kaina su-
tartinė. Tel. 8-656 04068

Dovanoja
Čiužinį (storą, spyruoklinį) vien-
gulei lovai. Tel. 8 616 24345

Reikalinga pagalbininkė 
ligotai moteriai padėti buityje  
(3 val. per dieną).
Tel. 8 618 12068

PaPrastučiam rainiui 
ieškom namų

Taip, jis pats paprasčiau-
sias, toks, kokius kasdien 
matote savo miesto gatvėse 
– išduotus, pasmerktus kan-
čioms ir skaudžiai pražūčiai. 
Tik šiam katinėliui pasisekė, 
jis jau turi šansą – galimybę 
rasti tikrus namus ir mylinčius 
šeimininkus.

Žvilgtelėkite, gal Rainius 
palies Jūsų širdį ir Jūs nu-
spręsite priimti jį į savo na-
mus.

Katinėliui kokie 5 m., kas-
truotas. Kiek nedrąsus ir ku-
klus pažinties pradžioje, bet 
labai meilus ir švelnus, kai 
ima pasitikėti žmogumi.

Tel. 8-602 63534


