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Kelionių agentūra,

turinti 11 metų 
patirtį turizmo  

srityje!
Mes dirbame 

Jums!!!
Egzotiškasis
TAILANDAS

nuo 723 € (2496,37 Lt)
asmeniui. 

Skrydis iš Rygos.
www.ingrima.lt,  

jonava@ingrima.lt
J. Ralio g. 5-17, Jonava,  

tel. 8-688 50100
Vasario 16-osios g.1, Jonava, 

tel. 8-616 33440

uždaroji akcinė 
bendrovė

50000
60006
73777
Omnitel 8-687 44788
TELE2 1423; 8-673 
51976
8-683 75200
Bite 8-654 93308
8-638 12280

DIRBA VISĄ PARĄ

GYsta

JONAVOS VETERINARIJOS 
CENTRAS 

Tik su šia skrajute dovanojame didžiausias pavasario nuolaidas  
(iki kovo 31 d.)

Visiems antiparazitiniams vaistams (nuo blusų, erkių,  
vidaus parazitų) – 10 %! 

Šunų ir kačių pašarams – 7 %!
Šunų, kačių sterilizacija/kastracija – 20 %!

Gyvūnų vakcinacija – 15 %!
Profilaktinis vidaus organų echoskopinis tyrimas – 15 %!

Nagų karpymas – NEMOKAMAI!
Primename, kad kovo 12 d. į mūsų centrą atvyksta vet. gydytojas iš Švei-
carijos, kuris konsultuos įvairiais susirgimų klausimais. Norintys regis-
truotis skambinkite tel. 8 600 34409. Daugiau informacijos apie tai galite pa-

skaityti čia: www.vetpet.lt skiltyje Naujienos ir Akcijos.
Mus rasite: Sodų g. 19, Jonava (buvęs “Jonapolis”)

Kovo 1-ąją 60-tyje Lietu-
vos savivaldybių buvo renka-
mi savivaldybių tarybų nariai 
ir pirmą kartą šalyje vyko tie-
sioginiai merų rinkimai. Pre-
liminariais Vyriausiosios rin-
kimų komisijos duomenimis, 
Jonavos rajone atėjo balsuo-
ti 46, 07 proc. rinkėjų. Tai net 
7 proc. daugiau, nei 2011-ųjų 
metų savivaldybių tarybų rin-
kimuose. Paskutinį mėne-
sį gyvuojančios kadencijos 
tarybos narius prieš ketve-
rius metus išrinko tąkart rin-
kimuose dalyvavę – 15599 jo-
naviečiai, kas sudarė 39,85 
proc. Šįkart savo pilietinę va-
lią išreiškė 17327 Jonavos ra-
jono rinkėjai, iš 37609 rinkimo 
teisę turinčių piliečių. 

Aldona Skaisgirytė

antrojo merų rinkimo 
turo jonavoje nebus
Su didele balsų persvara už-

tikrintai mero postą antrai ka-
dencijai išsaugojo dabartinis 
rajono vadovas – socialdemo-
kratas Mindaugas Sinkevičius, 
už kurį savo balsus atidavė net  
12 336 rinkėjai arba 72,8 proc. 

Už Lietuvos Respublikos li-
beralų sąjūdžio atstovą Remi-
gijų Osauską balsavo 1458 rin-
kėjai arba 8,6 proc., už darbietį 
Saulių Jakimavičių – 984 (5,81 
proc.), už Valstiečių ir žaliųjų są-

jungos atstovą Bronislovą Liutkų 
– 804 (4,74 proc.), konservato-
rių pretendentas į merus Justas 
Dieninis surinko 643 rinkėjų bal-
sus (3,79 proc.), partijos „Tvarka 
ir teisingumas“ kandidatas į me-
rus Juozas Jokimas – 441 bal-
są (2,6 proc.). Politinė fortūna šį-
kart pagailėjo sėkmės ir vienin-
telei kandidatavusiai mūsų ra-
jone į mero postą moteriai. Už 
Jolitą Peleckienę, atstovavusią 
Lietuvos laisvės sąjungai (libe-
ralams), balsavo 279 rinkėjai, 
kas sudaro 1,65 proc. 

DauGumą suformavo 
rinkėjai

Triuškinančia pergale valdžią 
Jonavoje uzurpavo socialdemo-
kratai. Partija iškovojo net 14 
mandatų. Tai rekordinis skaičius. 
Per praėjusius rinkimus didžiau-
sias mandatų skaičius - 6 – buvo 
patikėtas taip pat socialdemokra-
tams. Šįkart, palyginti su praėju-
sios kadencijos rinkimais, rinkė-
jai savo mandatų skaičių social-
demokratams padidino daugiau 
nei dvigubai. Jonavos rajono sa-
vivaldybės taryboje drauge su 
meru dirbs net 15 socialdemo-
kratų iš 25 Tarybos narių. Dau-
giau nei pusė. Socialdemokratai 
ir patys vieni be jokių koalicijų ir 
koalicinių partnerių sudaro dau-
gumą ir sprendimus gali priim-
ti savarankiškai. Žinoma, iš vie-
nos pusės tai gerai, bet demo-

kratijos bei skaidrumo atžvilgiu - 
gali pakvipti vienvaldyste bei dik-
tatu. Kaip pasielgs nugalėtojai – 
formuos ar ne koaliciją ir kam sa-
vivaldybės administracijoje su-
teiks politinio pasitikėjimo parei-
gas – šiandien dar neaišku: šios 
kadencijos politiniai žaidėjai ant 
šachmatų lentos dar neišrikiuoti.

Preliminariais duomenimis, 
už Jonavos rajono socialdemo-
kratus balsavo 9386 rinkėjai (be-
veik 57 proc.). Suskaičiavus pir-
mumo balsus, rinkėjai reitingavi-
mo teise šiek tiek pakeitė buvusį 
kandidatų sąrašo eiliškumą. Be 
tiesiogiai išrinkto mero M. Sin-

kevičiaus Tarybos mandatus iš-
kovojo šie socialdemokratų par-
tijos atstovai: Jonas Klemensas 
Sungaila, Erlandas Andrejevas, 
Marijona Širvelienė, Alfonsas 
Meškauskas (iš 6 peršoko į 5 
vietą), Edmundas Mulokas, Po-
vilas Garbauskas (iš 12 peršo-
ko į 7), Birutė Platkauskienė (iš 
5 vietos smuktelėjo į 8), Artūras 
Neimontas, Eugenijus Sabutis ( 
pakilo viena vieta aukščiau), Bi-
rutė Gailienė (iš 8 vietos smuk-
telėjo į 11), Liudas Mediekša iš 
17 peršoko į 12-ąją, Asta Sivo-
lovienė smuktelėjo žemyn per 3 
vietas, o štai Jonas Kaminskas 

iš 32 vietos rinkimų sąraše šok-
telėjo per 18 vietų aukštyn ir at-
sidūrė-14-asis, Laurynas Gai-
lius pasistūmė į sąrašo viršų vie-
na vieta aukštyn.

Tarp preliminariai išrinktų į 
naujos kadencijos Tarybą išvar-
dintų socialdemokratų yra ketu-
ri – E. Mulokas, E. Sabutis, B. 
Gailienė ir A. Sivolovienė, kurių 
pareigos nesuderinamos su sa-
vivaldybės tarybos nario parei-
gomis. Todėl yra prielaida, kad 
Tarybos nario mandatą, atsisa-
kius anksčiau išvardintiems, gali 

triuškinančia pergale valdžią jonavoje laimėjo socialdemokratai

būsimųjų Gimnazistų ir jų tėvelių 
Dėmesiui!

Atvirųjų durų dienos:
Jeronimo Ralio gimnazijoje – kovo 9 d. 18.30 val.
Senamiesčio gimnazijoje – kovo 12 d. 18 val.

kovo 11-ąją bėGimo metu bus 
ribojamas eismas

Kovo 11 d. vyks tradicinis 26–asis bėgimas 
Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo dienai pa-
minėti „Obeliskas A. Kulviečiui – Jonava“. Orga-
nizatoriai informuoja, kad, siekiant užtikrinti bė-
gimo dalyvių saugumą varžybų metu, Jonavoje 
bus uždarytas transporto eismas:

9.00 - 14.15 val. - Žeimių gatvės atkarpoje 

nuo Vasario 16-osios g. iki Kalnų g. 
11.40– 12.10 val. - Vasario 16-osios g. atkar-

pa nuo Žaliosios g. iki Sodų g. 
Eismas ribojamas ir stabdomas:
10.30 - 12.00 val. – Žeimių gatve, iš dalies 

J. Ralio gatve; bus stabdomas eismas į Ateities 
g., iš dalies stabdomas eismas J. Basanavičiaus 
gatve, stabdomas eismas Kosmonautų gatve ir 
Žeimių g. ties savivaldybe.

12.00–15.00 val. – Kauno, Taikos, Panerių, 
Ateities, dalyje J. Basanavičiaus, Kosmonautų 
gatvėmis.

Prie Kūno kultūros ir sporto centro bei Jona-
vos kultūros centro kovo 11 d. bus pastatyti lai-
kini kelio ženklai „Sustoti draudžiama“.

brangūs 
jonaviečiai, 

Dėkoju Jums visiems už parodytą pasiti-
kėjimą Lietuvos socialdemokratų partija ir jos 
iškeltais kandidatais Jonavos rajone. Jūsų 
valia net 15 socialdemokratų dirbs rajono ta-
ryboje vardan mūsų miesto ir kiekvieno jo gy-
ventojo.

Ypatingai noriu Jums visiems padėkoti už 
tai, kad pirmą kartą mūsų valstybės istorijo-
je vykusiuose tiesioginiuose merų rinkimuo-
se parėmėte mano kandidatūrą. Jūsų parama 
ir pasitikėjimas tiek man, tiek išrinktiems so-
cialdemokratų kandidatams yra įpareigojimas 
tęsti visus pradėtus bei planuoti naujus dar-
bus. 

Jonavos socialdemokratų vardu -  
Jūsų meras Mindaugas Sinkevičius

Užs. Nr.6

Nukelta į 3 psl.
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Skaitytojai klausia – tarnybos atsako

38704300121

Į „Jonavos garso“ redak-
ciją kreipėsi Panerių g. 19 
namo gyventojų vardu Marija 
Černeckienė, informuodama, 
kad nurodytame 1 kambario 
bute dvi dienas buvo pjauna-
ma siena, jungianti kambarį 
su virtuve, o šiandien, (vasa-
rio 12 d. – red.), pasak jų, ma-
tyt skaldomas išpjautas blo-
kas, kad galėtų išnešti. Dreba 
visas namas, trečia diena bai-
sus triukšmas. Prieš tai šiame 

name dviejuose butuose taip 
pat buvo, kaip liaudyje sako-
ma, „verčiamos“ sienos. „Bi-
jome, kad namas nesugriū-
tų. Ar išduotas leidimas tokiai 
buto pertvarkai“, - klausia Pa-
nerių g. 19 namo gyventojai.

Redakcija su Panerių g. 19 
namo gyventojų klausimu krei-
pėsi į Jonavos r. savivaldy-
bės administracijos Architektū-
ros ir urbanistikos skyriaus ve-

dėją Vaidą Zakarauską ir dau-
giabučių namų administratorių 
– UAB „Jonavos paslaugos“ di-
rektorių Gintautą Kaišą.

„Atsakydamas į Jūsų teiktą 
klausimą dėl bute, esančiame 
adresu, Panerių g. 19, Jonavo-
je vykdomų, tikėtina, kapitalinio 
remonto darbų, galiu paminė-
ti, kad patikrinus IS „Infostaty-
ba“ išduotų statybą leidžiančių 
dokumentų sąrašą, pritarimas 

vykdyti buto, adresu Panerių g. 
19, Jonavoje, kapitalinį remon-
tą, nebuvo išduotas. Namo gy-
ventojai, ar jų atstovas turi gali-
mybę kreiptis į Valstybinės teri-
torijų planavimo ir statybos ins-
pekcijos prie Aplinkos ministeri-
jos Kauno teritorijų planavimo 
ir statybos valstybinės priežiū-
ros skyrių 427 kab., informuo-
dami, apie atliekamus kapitali-
nio remonto darbus“, - rašė Ar-
chitektūros ir urbanistikos sky-

riaus vedėjas V. Zakarauskas

„Mūsų darbuotojai apsilankė 
bute, bet niekas neįleido. Tuo 
metu triukšmo nebuvo. Apklau-
sinėjo kaimynus - jie taip pat 
skundėsi dėl triukšmo kelias 
dienas iš eilės. Kaimynai skam-
bučiu kreipėsi į Viešosios tvar-
kos skyrių. Toliau domėsimės 
šia situacija“, – toks daugiabu-
čių namų administratoriaus at-
sakymas.

Vytautas Stalioraitis, UAB 
„Jonavos paslaugos“ 
daugiabučių namų 
administravimo skyriaus 
vedėjas

Neseniai nuosavą būstą 
įsigijusi jauna šeima pasako-
ja galvoję, kad jų butas yra tik 
jų nuosavybė. Vadovaujantis 
tokia logika, natūralu, kad su-
planavus bute atlikti kapitali-
nį remontą, pirmiausia galvo-
jama apie griovimo bei staty-
mo darbus, bet ne apie pro-
jektus, leidimus ar kitokias 
„smulkmenas“.

Pastaruoju metu daugia-
bučių namų gyventojai daž-
nai nori pasididinti kambario 
plotą, sujungdami jį su balko-
nu. Ir tai atlieka neteisėtai, jei-
gu, išėmę balkono duris ir lan-
gą, išgriauna ir dalį po langu 
esančios laikančiosios sienos. 
Arba, siekdami didesnių er-
dvių bute, pašalina dalį laikan-
čiųjų vidaus pertvarų ar keičia 
jų vietą. Esame įpratę dides-
nės apimties buto remontą, 
kai griaunamos sienos, per-

planuojamos erdvės, vadinti 
kapitaliniu. Tačiau ar tikrai vi-
sada esame teisūs? Ar tikrai 
pagrįstai jaudinamės dėl gali-
mų rūpesčių ir popierių tvarky-
mo? Jei gražesnių namų idėja 
kertasi su kapitaline, dar vadi-
nama laikančiąja, buto siena, 
teks truputėlį pasportuoti vars-
tant įvairių institucijų duris ir 
tvarkant dokumentus. Vis dėl-
to, skubėti neverta – statybų 
ekspertai pirmiausia pataria 
išsiaiškinti, ar siena, kurią su-
siruošta griauti, tikrai yra „ne-
paprasta“. Jeigu pasisekė ir 
planuojama griauti siena „nie-
ko svaraus“ nelaiko, galima 
drąsiai pradėti remonto dar-
bus. Paprastai plonajai sienai 
griauti, išpjauti skyles ar kitaip 
ją „taisyti“ nereikia jokių leidi-
mų, jokių dokumentų. Nerei-
kia ir kaimynų sutikimo. Ne-
bent tais atvejais, kai butas ar 
namas yra labai senas, istori-
nis pastatas – tuomet gali rei-
kėti kreiptis į Savivaldybės ar-
chitektą.

Planuojant namuose atlik-
ti kapitalinį remontą, pirmiau-
sia būtina kreiptis į projektuo-
toją, kuris parengs remonto 
darbų projektą. Gavus pro-
jektą, kapitaliniam buto re-
montui dar reikalingas rašy-
tinis Savivaldybės pritarimas. 
Tai yra Jonavos r. savivaldy-

bės administracijos Architek-
tūros ir urbanistikos skyriaus. 
Tada jau galima pradėti gal-
voti ir apie griovimo, remonto 
darbus, jeigu atliekamas buto 
rekonstravimas, rašytinio Sa-
vivaldybės pritarimo nebeuž-
teks – būtinas statybos lei-di-
mas. Jį išduoda taip pat minė-
tasis Architektūros ir urbanis-
tikos skyrius. 

Reikalingas namo gyven-
tojų sutikimas. Dažnai pasi-
taiko taip, kad tie, kurie nuo-
lat būna namuose, dažniau-
siai nesutinka pasirašyti, o tų, 
kurie sutiktų pasirašyti, nie-
kaip nepavyksta surasti. Šis 
namo gyventojų parašų rin-
kimo etapas reikalauja daug 
laiko ir kantrybės. Vieni, turė-
ję tokios patirties ir žiūrėdami 
į pasikeitusį savo butą turbūt 
pasakytų – „buvo verta!“, o 
kiti paprieštarautų – „jei galė-
čiau grąžinti laiką atgal, nesi-
imčiau šio Sizifo darbo“. Jei-
gu nepavyksta gauti reikiamo 
namo gyventojų parašų skai-
čiaus (ne mažiau 50 proc.) 
dėl įvairių aplinkybių, leidi-
mą sienai griauti gali išduo-
ti ir teismas. Specialistai tei-
gia, kad žmonėms retai tenka 
kreiptis į teismą sienos grio-
vimo leidimui gauti, bet butų 
šeimininkai turi žinoti, kad turi 
tokią galimybę.

Atliekant kapitalinį remon-
tą mūriniame name, kurio 
metu griaunama anga laikan-
čioje sienoje ar siena apskri-
tai naikinama, projekto rengė-
jai numato visus reikalingus 
tokios sienos sutvirtinimus. 
Esą tik tokiu atveju saugiai 
galės jaustis tiek patys buto 
savininkai, tiek jų kaimynai. 

Kur kas sudėtingesnė situ-
acija atliekant remontus blo-
kiniame name, kadangi jame 
visos sienos yra laikančio-
sios. Paprastai blokiniame 
name tokių dalykų iš viso da-
ryti negalima. Žinoma, projek-
tuotojai kartais randa išeities 
iš situacijos sprendimą -  ati-
tinkamą sutvirtinimą. Tačiau, 
ypač blokiniuose namuose, 
be projekto atlikti sienų grio-
vimo darbus griežtai drau-
džiama.

Tiesa, jau rengiant kapita-
linio remonto darbų projektą, 
nereikėtų pamiršti ir dar vieno 
svarbaus įžanginio remontų 
elemento – namo gyventojų 
sutikimo. Įsibėgėjant buto re-
monto darbams, natūralu, kad 
kaimynai ne visuomet paten-
kinti, kai ramybės neduoda už 
gretimos sienos triukšmą ke-
liantys statybiniai įrankiai, kiti 
su remontu susiję nepatogu-
mai. Kad remontai nekeltų pa-
pildomų rūpesčių, reikėtų: ne 

vėliau kaip prieš 7 kalendori-
nes dienas iki darbų pradžios 
pateikti Savivaldybės admi-
nistracijos Viešosios tvarkos 
skyriui informaciją apie triukš-
mo šaltinių naudojimo vietą, 
planuojamą triukšmo lygį ir 
jo trukmę per parą, triukšmo 
mažinimo priemones; laipti-
nės skelbimų lentoje paka-
binti informaciją, nuo kada iki 
kada planuojami remonto dar-
bai; pakalbėti su kaimynais ir 
išsiaiškinti, gal šalia gyvena 
šeimos su mažais vaikais, gal 
yra sergančių žmonių. Jei taip 
yra, rekomenduojama tartis, 
kokiu metu remonto keliamas 
triukšmas mažiausiai kenk-
tų aplinkiniams; iš anksto su-
siplanuoti, kur bus dedamos 
statybinės atliekos, nes staty-
binio laužo metimas į buitinių 
atliekų konteinerį yra drau-
džiamas ir gali užtraukti bau-
dą.

Rašytinio Savivaldybės 
pritarimo reikės net ir tuo 
atveju, jeigu laikančiosios sie-
nos nėra griaunamos, kai pla-
nuojama tik įstiklinti buto bal-
koną. Įspėjame nepasiduoti 
sklandantiems gandams, esą 
jei balkonas jau buvo įstiklin-
tas, jokių Savivaldybės rašy-
tinių pritarimų, projektų nebe-
reikia. Atkreipiame dėmesį, 
kad visa tai – pramanai.

komentaras:

Ignas Stundys
Jonavos seniūnijos 
vyriausiasis specialistas,  
l. e. seniūno pareigas

Nuo kiekvienų metų pra-
džios iki spalio mėnesio re-
gistruojame gyventojų pareiš-
kimus, pageidavimus dėl me-
džių nupjovimo. Aš šiuos pa-
geidavimus, prašymus iš gy-
ventojų priimu pats, įverti-
nu situaciją vietoje. Be to, ir 
pats, vaikščiodamas po mies-
tą, pamatęs įtartiną ar kelian-

tį pavojų saugumui medį, už-
sirašau.

Vadovaujantis Jonavos r. 
savivaldybės tarybos spren-
dimu „Dėl Jonavos rajono 
savivaldybės želdinių ap-
saugos taisyklių patvirtini-
mo“ administracijos direkto-
riaus įsakymu yra sudaryta 
želdinių apsaugos ir priežiū-
ros komisija, kuriai vadovau-
ja Architektūros ir urbanisti-
kos skyriaus vedėjas Vaidas 
Zakarauskas. Komisiją su-
daro: Aplinkosaugos ir civili-
nės saugos skyriaus vedėja 
Rasa Ilonienė, Edita Jakutie-
nė – Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vyresnioji spe-
cialistė ir Zigmas Mažeika – 
Kauno RAAD Jonavos rajono 
agentūros vyriausiasis speci-

alistas.
Rudenį seniūnija, atsi-

žvelgdama į gyventojų pra-
šymus, sudaro preliminarų 
pjautinų medžių ar kitų žel-
dinių sąrašą. Tada pakviečiu 
šią komisiją kartu su „Jona-
vos paslaugų“ atstovais įver-
tinti vietoje kiekvieną pra-
šymą. Tik įvertinę kiekvieną 
medį ar želdinį vietoje, nu-
sprendžiame – pjauti ar ge-
nėti, ar išvis nieko nedaryti. 
Sudaromas pjautinų ir genė-
tinų medžių sąrašas, kurį pa-
sirašo kiekvienas komisijos 
narys. Tada sudaromas galu-
tinis sąrašas, kuris pateikia-
mas savivaldybės administra-
cijos Architektūros ir urbanis-
tikos skyriaus vedėjui. Tada 
tik vedėjas rašo oficialų raštą 

ir išduoda Jonavos miesto se-
niūnijai leidimą saugotinų me-
džių ir krūmų kirtimo, perso-
dinimo ar kitokio pašalinimo, 
genėjimo darbams žemutinė-
je miesto dalyje, Kosmonau-
tų ir Chemikų mikrorajonuose 
konkretiems darbams (išpjau-
ti medžius, apgenėti šakas, 
iškirsti krūmus) pagal pride-
damą suderintą sąrašą. 

UAB „Jonavos paslaugos“ 
darbininkai visada turi šį sąra-
šą. Savavališkai jokių veiks-
mų neatlieka. Beje, vaisme-
džiams, kaip šiuo atveju, net 
leidimo nereikia, nes jis laiko-
mas menkaverčiu. Tačiau sly-
vos nupjovimas prie Kosmo-
nautų g.22 namo buvo įtrauk-
tas į sąrašą. 2014 m. kovo 20 
d. Jonavos miesto seniūni-

ja yra užregistravusi Kosmo-
nautų g. 22 namo gyventojos 
Veronikos Sedleckienės pra-
šymą „nupjauti slyvą, kuri iš-
dygusi ir išaugusi ne vietoj, 
užstoja eglutę, viena pusė 
šakų nulinkusios į eglę ir ga-
dina grožį“. 

Galiu pasakyti: kiek gy-
ventojų, tiek nuomonių. Vie-
nas gaili, kitas prašo. Žmones 
lydi su medžių istorijomis per-
sipynę įvairūs sentimentai. 
Neseniai susidūrėme su to-
kiu atveju - norėjome nupjauti 
medį, esantį visai prie namo, 
liečiantį balkoną. Gyventojas 
užprotestavo, kadangi jį pa-
sodinęs, kai gimęs jo sūnus. 
Jis dabar užsienyje. „Kai grįš, 
jei leis – pjaukit“, - savo nuo-
monės laikėsi žmogus.

komentaras:

Kita situacija.
Vasario 9 d. Kosmonautų g. 22 namo gyventoja 

sunerimusi skambino į redakciją: „Prie namo UAB 
„Jonavos paslaugos“ darbininkai nupjovė mūsų puo-
selėtą slyvą, kuri suteikdavo pavėsį, be to, ruošiasi 
pjauti šalia esančią eglę. Pasiteiravus, ar pjovėjai turi 

leidimą pjauti prie namo esančius medžius, šie atkirtę, 
kad jiems jokių leidimų nereikia“.

Redakcijai paaiškinus, kad tokius leidimus išduo-
da Jonavos miesto seniūnija, reiktų ten ir pasiteir-
auti. Abejotina, kad komunalininkai tai savavališkai 
darytų.

Anot skambinusios, be gyventojų sutikimo negalė-
tų būti prie namų pjaunami jokie medžiai: „Kai kam at-
rodo galbūt tai menkaverčiai, o mums galbūt jie labai 
brangūs, nes jie suaugę su namo istorija“. Iškilusį klau-
simą Kosmonautų g. 22 namo gyventoja paprašė išsi-
aiškinti žurnalistams.

medžių be leidimo niekas nepjauna

Planuojate buto remontą? kada reikia  
įvairių leidimų, o kada – ne?
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Arvydas Stirna 
Jonavos r. savivaldybės 
tarybos narys

Po mano straipsnio ,,Gul-
bė, bet kita“ (,,Jonavos gar-
sas“ 2015-01-23) sulaukiau 
skambučių su komentarais. 
Neseniai sulaukiau dar vie-
no, buvau apkaltintas melu, 
gerbiamo žmogaus šmeiži-
mu. Žmogus netikėjo, kad ga-
lima pakeisti rajono savivaldy-
bės tarybos sprendimą. Abe-
jojo teiginiu, kad galimi tie pa-
tys motyvai keliuose herbuo-
se. Išklausyti mano argumen-
tų nepanoro. 

Niekada nesmerkiau žmo-
gaus už tai, kad kažko nežino, 
bet nejaučiau pagarbos neno-
rinčiam žinoti. Kad dar kartą 
pateisinčiau save ir savo tei-
ginius, be tų, kuriuos citavau 
savo straipsnyje, ieškojau pa-
pildomų dokumentų. Sakoma, 
kad kas ieško, tas ir randa. Ra-
dau ir aš. Tai ne šiaip koks raš-
telis, o Aštuonioliktojo rajono 
savivaldybės tarybos posėdžio 
1996 02 28 sprendimo Nr. 94 
priedas (žr. dešinėje). 

Aprašymas patvirtintas In-
formatikos ir priėmimo sky-
riaus vedėjo Laimučio Koles-
niko parašu ir savivaldybės 
administracijos herbiniu ants-
paudu.

Surasti buvusį savivaldy-
bės administracijos skyriaus 
vedėją nebuvo sudėtinga. Jis 
šį raštą gerai prisimena. Pa-
sidomėjau ,kodėl rašte teigia-
ma, kad ,,reikėtų surasti naujo-
višką ir išraiškingą gulbės silu-
etą?“ Ponas Laimutis ironiškai 
nusišypsojo ir vietoj atsakymo 
išgirdau klausimą: „Pats buvai 

Tarybos nariu ir nežinai, kaip 
galėjo tai atsitikti?“ Teko sutik-
ti, kad įtariu. Pašnekovui beliko 
patvirtinti mano įtarimus: toks 
buvo mero nurodymas.

Ar bereikia daugiau įrody-
mų, kad Tarybos narių daugu-
mos sprendimas buvo igno-
ruotas, kai patvirtinti du pagrin-
diniai elementai, vieno žmo-
gaus, nors ir pakylėto, spren-
dimu buvo pakeisti.

Neatitinka tiesos teiginys, 
kad besikartojantis gulbės mo-
tyvas neleidžiamas. Ne per se-
niausiai gavau dovanų albumą 
,,Lietuvos miestai ir miesteliai“, 
kuriame prie kiekvieno mies-
to ar miestelio aprašymo yra 
herbas. Pavartęs atradau per 
20 herbų, kurių motyvas yra 
žirgas, apie dešimties – meš-
ka, penkerių – gervė. Herbuo-
se kartojasi pelėdos, briedžiai, 
gandrai, žuvys... Gulbę radau 
tik vieną, bet ne bet kokią, o 
tikrą mūsų gulbės vyresniąją 
seserį, kuri puikuojasi Šiaulė-
nų miestelio herbe. 

Cituotame aprašyme, ko 
gero, yra viena tiesa, kad ,,...
surasti naujovišką ir išraiškin-
gą gulbės siluetą ... yra ganėti-
nai sudėtinga“. Gal todėl jona-
vietė gulbė, nepaisant uode-
gos, tarsi sesuo – dvynė šiau-
lėniškei. Tačiau Šiaulėnų be-
veik pusantrų metų vyresnė, 
tad truputį susmukusi. Prezi-
dento dekretu Šiaulėnų her-
bas patvirtintas 1995 m. gegu-
žės 24 d., mūsų - 1996 m. spa-
lio 18 d. 

Nors abi gulbės tarsi se-
serys, bet jų gimdytojai skir-
tingi: Šiaulėnų herbo etalono 
autorius Arvydas Kadžailis, o 
Jonavos – Rolandas Rimkū-

nas. Keista, kaip abiem daili-
ninkams kilo vienoda kūrybinė 
mintis. Bet tai jau autorių teisių 
gynėjų problema.

Iš cituojamo aprašo pasku-
tinės pastraipos matosi, kad 
Tarybos patvirtintas gulbės 
motyvas buvo atmestas ne he-
raldikos komisijoje, bet komi-
sija nukreipta keitimo linkme 
kreipiantis į ją.

Iš Jonavos herbo istorijos detektyvų...

Gulbė turi seserĮ
siūlomo jonavos savivaldybės 

herbo aprašymas
Gulbė

Herbo skydo lauke yra du pagrindiniai elementai – gulbė 
ir vanduo (čia ir kitur paryškinta mano - A.S.). Skydą vainikuo-
ja stilizuota karūna. Gulbė – baltos, vanduo – mėlynos, o skydo 
fonas ir karūna – geltonos spalvos.

Mėlynas vanduo simbolizuoja ,,mūsų upelių močiutę“ – 
Nerį, kuri nuo seno ir žuvimi maitino, ir vandenėliu girdė, ir sie-
lius ar valtis plukdė.

Gulbės įvaizdis lietuvių tautosakoje labai paplitęs. Šie tau-
rūs paukščiai pasižymi dideliu tarpusavio prieraišumu ir ne-
paprastu stropumu auginant vaikus. Be to gulbės yra narsūs 
paukščiai, gebantys apginti savo gimtuosius lizdus nuo plėšrių-
jų paukščių ir keturkojų grobiku. Gulbė herbe simbolizuotų tas 
šeimos ir tautos savybes, kurias šiais laikais itin reikia saugoti 
ir puoselėti. Skydo dugno geltona spalva reiškia šviesą, gero-
vę, šilumą, dorumą bei turtingumą.

Karūnos, kuri tikriausiai siejama su Lietuvos – Lenkijos ka-
ralystės laikais, galima būtų atsisakyti.

Gulbės motyvas jau yra plačiai naudojamas heraldikoje. Yra 
trys bajoriškų herbų variantai, kurių kartoti naujai kuriamame 
herbe neleidžiama, todėl reikėtų surasti naujovišką ir išraiš-
kingą gulbės siluetą, kas yra ganėtinai sudėtinga.

Šiaulėnų miestelio herbas

Jonavos r. savivaldybės herbas

laimėti kiti toliau sąraše įrašyti 
kandidatai. Neatmestina tikimy-
bė, kad vietoj jų Tarybos nariais 
gali tapti toliau pagal pirmumo 
sąrašą išsirikiavusieji: Vidman-
tas Šidlauskas, Sergejus Jefi-
menka (beje, iš paskutiniosios – 
40-osios vietos kandidatų sąra-
še pakilęs į 17-ąją), Nijolė Meš-
kauskienė ir t.t.

Dar 10 vietų PasiDalijo 
Penkios Partijos

Be socialdemokratų rajono 
savivaldybės taryboje jonavie-
čių interesams atstovaus dar 10 
Tarybos narių iš penkių politi-
nių partijų. Lietuvos liberalų są-
jūdžiui rinkėjai suteikė 3 manda-
tus. Šiai į dešinę smarkiai links-
tančiai centro politinei jėgai Ta-
ryboje atstovaus Remigijus 
Osauskas, Kęstutis Macionis ir 
pirmą kartą į Jonavos parlamen-
tą išrinkta Reda Zakarauskaitė. 
Darbo partijai - dabartinės ka-
dencijos nariai Saulius Jakima-
vičius ir Arnoldas Linkevičius. 
Tėvynės sąjungos-krikščionių 
demokratų elektoratas delega-
vo taip pat Tarybos senbuvius – 
Vytautą Venckūną ir Algimantą 
Dabašinską, kaip ir Valstiečių ir 
žaliųjų sąjunga – Andrejų Štom-
bergą ir Bronislovą Liutkų. Po-
litinės partijos „Tvarka ir teisin-
gumas“ gerbėjai Tarybos nario 
mandatą patikėjo vieninteliam 

Juozui Jokimui.
Prieš savivaldos rinkimus 

naujai susikūrusi Lietuvos lais-
vės sąjunga (liberalai) nepateko 
į rajono Tarybą.

ar kai kurie jonavos 
Partijų vaDovai 

PriPažins Pralaimėjimą
Pagal seniai susiformavusią 

europinę bei kitų šalių politinių 
partijų demokratinio valdymo 
tradiciją, jei per rinkimus partijos 
nariai bei jos elektoratas lig šiol 
buvusiam partijos vedliui nepati-
ki mandato ar jį nubuksuoja že-
myn, paprastai tos partijos sky-

riaus vadovas, kaip nepateisi-
nęs bendrapartiečių ir rinkėjų lū-
kesčių, atsistatydina. Sunku pa-
sakyti, ar garbingais partijų va-
dovavimo ir gyvavimo princi-
pais pasinaudos politinių parti-
jų Jonavos skyrių vadovai, paty-
rę pralaimėjimą. Ar ir toliau įsiki-
bę laikysis partijos vedlių vairo?

Politinės partijos „Tvarka ir 
teisingumas“ Jonavos skyriaus 
pirmininkė Rita Latviūnienė, bu-
vusi šios partijos sąrašo vedlė, į 
Tarybą išvis nepateko. Į partijos 
valdžios viršūnę bendrapartiečiai 
ir rinkėjai iškėlė J. Jokimą. Į ra-
jono savivaldybės tarybą nepa-

triuškinančia pergale valdžią jonavoje 
laimėjo socialdemokratai

Atkelta iš 1 psl.

sėkmė lYDėjo tris jonaviečius
Jonavos Janinos Miščiukaitės meno mokykloje įvyko tradicinis 

respublikos meno (muzikos) mokyklų XV meninio skaitymo kon-
kursas, skirtas ugdymo įstaigos 50-mečiui paminėti, į kurį susirin-
ko skaitovai ne tik iš Jonavos, bet ir iš Gargždų, Mažeikių, Nerin-
gos ir Raseinių. 

Meninio skaitymo konkurso dalyviai varžėsi trijose amžiaus 
grupėse. Sėkmė lydėjo pirmajai amžiaus grupei atstovaujančius 
jonaviečius: komisijos sprendimu antrosios vietos laureatės di-
plomu apdovanota Gustė Cvilikaitė (mokytoja Živilė Martinai-
tienė), trečiąją vietą ir laureatės diplomą pelnė Airida Česonytė 
(mokytojas Jonas Andriulevičius). Nominacija už teksto įtaigą ir 
specialusis prizas įteiktas Kornelijai Geišaitei (mokytoja Ž. Mar-
tinaitienė).

Antrosios Amžiaus grupės nugalėtoju tapo jonavietis Paulius 
Mikšys (mokytojas. J. Andriulevičius). Kitus apdovanojimus pel-
nė svečiai.

jonavos loPšeliuose-Darželiuose  
laisvų vietų nėra

Kaip informuoja Jonavos r. savivaldybės administracijos Švie-
timo, kultūros ir sporto skyrius, kovo 3 d. duomenimis, laisvų vie-
tų miesto vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo grupėse 
nėra

rajone Paskelbta GriPo ePiDemijos PabaiGa
Atsižvelgdamas į Kauno visuomenės sveikatos centro Jonavos 

skyriaus 2015 m. kovo 2 d. „Dėl siūlymo skelbti gripo epidemijos 
pabaigą Jonavos rajone", rajono savivaldybės administracijos di-
rektorius įsakymu nuo kovo 3 d. paskelbė gripo epidemijos pabai-
gą Jonavos rajono savivaldybėje.

teko ir Tėvynės sąjungos-Lietu-
vos krikščionių demokratų, sa-
kytume, naujai iškeptas Jonavos 
skyriaus pirmininkas Justas Die-
ninis, pirmu numeriu rajono kon-
servatorius vedęs į savivaldy-
bė tarybą ir pretendavęs į rajo-
no merus. 

Pasitikrinti partijoje savo rei-
tingus turėtų ir Lietuvos vals-
tiečių ir žaliųjų partijos Jona-
vos skyriaus vadovas B. Liut-

kus. Bendrapartiečiai ir rinkėjai 
partijos vedlį nubuksavo žemyn, 
aukščiausiąją poziciją suteikda-
mi, ne be reikalo įvardinamam 
faktiškam partijos vadovui, An-
drejui Štombergui.

Galima spėti, kad kovo 
1-osios rinkimų rezultatai bent iš 
dalies turėjo suteliūškuoti bebai-
giančią užsitraukti maurais poli-
tinę pelkę. O kaip bus – pama-
tysime.
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Jaučiu, kad perskaitę šias 
eilutes, ne vienas paskubės 
mane apšaukti „prorusišku“ (o 
tai dabar tolygu „prakeikti“). Ir iš 
dalies jie bus teisūs. Štai ir per 
akciją uždegęs žvakutę aš pa-
simeldžiau ne už 30 žuvusių-
jų Mariupolyje, o už visus žu-
vusius šiame kvailiausiame iš 
karų. Kodėl turėtume gedėti tik 
tų 30-ties, kuo jie geresni? Ar ti-
krai žinome, kad jie žuvo nuo 
sukilėlių patrankų? Juk, kaip ir 
kaskart, Kijevo vadovai kalti-
na sukilėlius, o šie atvirkščiai. 
O mes, kaip ir kaskart, privers-
ti rinktis kuo tikėti, kuo ne. Lig 
šiol Donbaso sukilėliai į gyve-
namuosius namus nešaudė. O 
Kijevas kažkaip labai jau ope-
ratyviai suorganizavo gedulo 
akciją...

Aš manau, kad mes, lietu-
viai, visi esame prorusiški. Taip 
pat ir probaltarusiški, prolenkiš-
ki, prožydiški ir t.t. Kodėl? To-
dėl, kad visų tautybių žmonės, 

gyvenantys Lietuvoje ir esan-
tys Lietuvos piliečiais, turi ly-
gias teises su lietuviais. Jie ren-
ka ir gali būti išrenkami į visas 
valdžios struktūras (vienas net 
į šalies prezidentus pretenda-
vo), jų yra visose savivaldybė-
se, Seime, prokuratūrose, teis-
muose ir policijoje. Jokios tau-
tybės Lietuvos piliečiams ne-
uždrausta turėti nekilnojamojo 
turto, visi laisvai gali kurti vers-
lus.

Gal todėl mes neturime 
savo Maidano, ir nėra būtiny-
bės į savo tautines mažumas 
tratinti iš patrankų.

Dabar kone visos informaci-
nės televizijos laidos prasideda 
žiniomis apie įvykius Ukrainoje. 
Tiktai kaip nelengva tose laido-
se aptikti tiesos žodį. Štai rodo 
apgriautus namus, mokyklas, 
ligonines, lavonus ir sužeistuo-
sius, vaikus ir senukus, ištisus 
mėnesius tūnojančius rūsiuo-
se. Vieni tuos vaizdus rodo su 
komentarais: „Matot, kokie ne-
geri tie separatistai...“. Kiti tuos 
pačius vaizdelius komentuoja 
atvirkščiai: „Štai ką kenčia žmo-
nės, kai ukrainiečių kariuome-
nė apšaudo miestus, nepaisant 
jokių paliaubų ir susitarimų“. 
Žiūri žmogus ir supranti – viena 
pusė meluoja. O kuri? Tik, paly-
ginus su faktais, supranti kuri.

Aš norėčiau tikėti mūsų ži-
niasklaida, tiktai, kad ji apie įvy-
kius Ukrainoje kartoja oficia-
lius Kijevo pranešimus, o ten 
tiesos tikrai nedaug. Donbase 

ne vienas miestas jau sulygin-
tas su žeme (Slovianskas, Gor-
lovka,..), patrankomis, gradais, 
uraganais bombarduojami Do-
necko ir Luhansko gyvenamie-
ji kvartalai, mokyklos, ligoninės, 
žmonių susibūrimo vietos. Nė 
vienas miestas už Donbaso ri-
bos nenukentėjo. O teroristais 
vadinami sukilėliai. O juk ne jie 
degino žmones Odesoje, ne jie 
sušaudė civilius žmones surišę 
jiems rankas ir kojas, ne jie pa-
samdė snaiperius šaudyti į Mai-
dano žmones, ne jie žudė žur-
nalistus. Mūsų žurnalistai priva-
lo skleisti tik teisingą, patikrin-
tą informaciją. Jeigu kuris iš jų 
ir jaučia prielankumą vienai pu-
sei, mes, skaitytojai, neturėtu-
me dėl to būti klaidinami.

Labai patiko vieno rajo-
no laikraščio sausio 30 d. Re-
daktorės skiltyje išsakyta min-
tis: „Kiekvienas viešoje erdvė-
je sakomas žodis turi būti pa-
svertas...“. O štai kaip redakci-
jos skiltyje tą pačią dieną rašo 
„Kauno dienos“ žurnalistė V. 
Juodelienė: „Matyt, tai yra ir at-
sakymas į klausimą, kodėl pa-
gerbdami trylika žudynių „Char-
lie Hebdo“ redakcijoje aukų į 
Paryžiaus gatves išėjo milijo-
nai, bet niekas iš jų nerodo so-
lidarumo su milijonais Rusijos 
agresijos aukų tapusiais ukrai-
niečiais“. Kiek žinome iš oficia-
lių ir neoficialių šaltinių, šio pi-
lietinio karo aukų yra daugiau 
nei penki tūkstančiai, karių ir ci-
vilių gyventojų. O agresiją pra-
dėjo l. e. prezidentas Turčino-
vas, o pratęsė prezidentas Po-
rošenka, kuris žadėjo, jei bus 
išrinktas prezidentu, per dvi 
savaites įves taiką. Kiek praė-
jo savaičių? Nepavyko jam nei 
„Taikos planas „A“, nei „B“. Dar 
jis žadėjo kažkokį siurprizą. 
Galime tik spėlioti, kas tai per 
siurprizas, nes nepasigiria apie 
tai. Ar tik nebuvo Boingo trage-
dija? Juk jei būtų numušę ne 
šitą, o kitą, panašų lėktuvą, ku-
riuo skrido Porošenkos mirtinas 
priešas, - kokių gražių katučių 
jis būtų sulaukęs!

Kai sakome, kad kiekvie-
nas viešas žodis turi būti pa-
svertas, atsakingai pasakytas, 
verta šitame kontekste rimčiau 

vertinti ir mūsų valstybės va-
dovų pasisakymus. Deja, deja! 
Štai mūsų užsienio reikalų mi-
nistras plyšauja: „Neleiskit rusų 
kolonos su humanitarine pagal-
ba į Donbasą, jie ten ginklus 
ir šaudmenis veža!“ Ar jis ten 
buvo, ar matė? Tikrino Raudo-
nasis Kryžius, Ukrainos parei-
gūnai, OSBE. Nieko neleisti-
no. Maistas, vaistai. Gal ponas 
Linkevičius (juk mūsų diploma-
tijos šefas!) atsiprašė, kad ap-
siriko? Kur tau. Arba preziden-
tė, pavadinusi Rusiją teroris-
tine valstybe, o jos prezidentą 
bailiu? Turint omeny, kad Puti-
ną palaiko 70-80 proc. Rusijos 
gyventojų, galime tiksliai nu-
spėti, kad visi šie žmonės pasi-
piktino dėl jų šalies ir preziden-
to įžeidinėjimo. Vadinasi, ir eili-
niai Rusijos gyventojai, ir parei-
gūnai, pradedant eiliniu muiti-
ninkėliu ir aukštais valdininkais, 
nebaigiant mūsų „diplomati-
nių liapsusų“ dėka, nuteikia-
mi mums priešiškai. Ir kiekvie-
nas iš jų, kur tik gali pakišti koją 
mūsų verslininkams, turistams, 
tarnautojams, tiems patiems di-
plomatams, - būtinai pakiš. O 
tie jų veiksmai sukelia jau mū-
siškių priešiškumą, gal net ne-
apykantą. Gal toks supriešini-
mas sąmoningai vykdomas? 
Kad lengviau būtų prikelti mus 
karui su Rusija?

Kai prezidentė garsiai skel-
bia: „Rusai puola, Krymas prie 
Lietuvos sienos, šiandien už-
pulta Ukraina – ryt bus užpul-
ta Lietuva“, sakykit man, ar to-
kie pareiškimai skatina investici-
jų į Lietuvos ekonomiką pritrau-
kimą? Jei jau ten, Vakaruose, 
net žurnalistai, intelektualų grie-
tinėlė nežino, kur Lietuvos sos-
tinė (Kaune), tai, ar kas suabe-
jos, kad Krymas tikrai čia pat. O 
juk užpulti Lietuvos, išskyrus Ži-
rinovskio, niekas dar nežadėjo.

Mačiau neseniai keistą sa-
pną. Lyg tai scenoje šposus 
krečia du žinomi Ukrainos ju-
moristai – Tarapunka ir Štepse-
lis. Štepselis klausia Tarapun-
kos: „Mačiau keistą vaizdą. 
Daug žmonių, visi garsiai lietu-
viškai šaukia - sankcijų! Grei-
tų! Kietų! O jų priešaky – pre-
zidentė, panašiai kaip tas Leni-
nas ant broneviko, užsiropštu-
si ant tanko žiūri per kulkosvai-
džio taikiklį. Ar tai ne karo kurs-
tymas?!“ „Jokiu būdu ne”, - at-
sako gudrusis Tarapunka. “Ko-
dėl?” „Ogi matei į kurią pusę 
buvo nukreipti tanko vamz-
džiai?“ „Į Rytus. Na, jeigu būtų 
taikytasi į Vakarus, tada būtų ti-
kras karo kurstymas ir jai būtų 
atseikėta pipirų...“ Štepselis nu-
stebęs: „O koks skirtumas į Ry-
tus ar į Vakarus? „O! Skirtumas 
didelis. Ten gi - žmonės, o ten 
- maskoliai!” Šiedu šposininkai 
sugebėdavo ir sovietmečiu len-
gvai pasišaipyti iš “vis dar pa-
sitaikančių kai kokių trūkumų”.

Mūsų žmones glumina ir 
varo į neviltį dvigubi standar-
tai taikomi šiuolaikinėje politiko-
je. Pirma. Prisimenu, kaip mus 
spaudė ES prieš mums stojant: 
baikit skriausti lenkus, susitvar-
kykit finansinius rodiklius, už-
darykit puikiai veikiančią atomi-
nę elektrinę, į kurios saugumą 
ką tik buvome investavę šimtus 
milijonų, ect. Kodėl tokių reika-
lavimų nekeliama Ukrainai?

Antra. Abchazai ir oseti-
nai ištrūko iš Gruzijos, pasipra-

šė apsaugos iš Rusijos. Tai, be 
abejo, traktuojame kaip Rusi-
jos agresiją. Lietuva: ištrūkome 
iš TSRS gniaužtų, bijom, kad 
rusai neužpultų, pasiprašėme 
iš NATO apsaugos. Kodėl ne-
galėtume traktuoti kaip NATO 
agresiją? Trečia. Kosovas iš-
sivadavo nuo Serbijos (buvo 
daug kraujo pralieta) – viskas 
okei! Krymas referendumu grį-
žo į Rusijos sudėtį (nė vieno 
šūvio) – tai agresija, aneksija ir 
dar bala žino kokia nuodėmė.

Kai bičiulis dreba iš pykčio, 
koks tas Putinas blogiukas, jam 
atsakau: “Tamsta negyvenai 
Stalino laikais, todėl neturi net 
žalio supratimo, kaip tikri dik-
tatoriai atrodo ir kaip saldu su 
jais gyventi. Gal norėtum, kad 
vietoj Putino ateitų Žirinovskis? 
Tarp kitko, tokie demokratijos 
šulai, kaip Čerčilis ir Ruzveltas, 
su diktatoriumi Stalinu sėdėjo ir 
kartu sprendė svarbiausius pa-
saulėtvarkos klausimus”. Da-
bar gi, XXI amžiuje, ukrainie-
čiai patrankomis naikina savo 
šalies gyventojus, užuot civili-
zuotai spręstų savo šalies tau-
tos mažumų klausimus. Ir mes 
jiems talkinam. Tik ar neklys-
tam? Ar tai rodo demokratijos 
progresą?

Sako, rusai padeda sukilė-
liams. Taip, to niekas ir nenei-
gia. O lenkai, gruzinai, tie pa-
tys amerikiečiai padeda Ukrai-
nos kariuomenei. To irgi niekas 
neneigia. Sako, Ukrainoje ka-
riauja Rusijos kariuomenės da-
liniai. O aš, naivuolis, tuo neti-
kiu. Pirma. Kiek rodo televizijos 
apie sukilėlių karius, vis matosi 
pagyvenę žmonės, jaunų karių 
neteko matyti. Antra. Jau šiais 
laikais sekimo ir stebėjimo prie-
monių yra tiek ir tiek. Tad ka-
riniams daliniams nepastebė-
tiems prasiskverbti būtų neįma-
noma. Trečia. Gruzijos ir Rusi-
jos karo, kuris truko vos kelias 
dienas, pavyzdys leidžia ne-
abejoti, kad esant neaukštam 
ukrainiečių armijos parengties 
lygiui, vos kelios rusiškos ka-
riuomenės divizijos seniai būtų 
užbaigusios šitą brolžudišką 
karą.

Sunku suprasti, kodėl mūsų 
prezidentė ir užsienio reikalų 
ministrui Ukrainos reikalai rūpi 
labiau nei Lietuvos. Kaip at-
kakliai (sakyčiau – įžūliai) jie 
spaudžia ES, kad tie spaus-
tų Putiną, kad tas Putinas pa-
spaustų Donbaso sukilėlius pa-
siduoti!.. Kažkokia spaudimų 
manija.

Kodėl mūsų parlamenta-
rai, politikai nepatarė ukrainie-
čiams pasinaudoti Lietuvos ne-
priklausomybės atstatymo tai-
kios, „dainuojančios“ revoliu-
cijos pavyzdžiu? Kai pagalvo-
ji, kas būtų likę iš mūsų nepri-
klausomybės (nebent tik pri-
siminimai), jeigu 1991 m. sau-
sio 13 d. būtume kaip ukrainie-
čiai mėtę į rusų karius grindinio 
akmenis, Molotovo kokteilius, 
deginę mašinas ir pastatus... 
Nuo Maidano prasidėjo smur-
tas ir žudynės, jos ir sukėlė at-
sakomąjį smurtą.

Šalies saugumas priklauso 
ne vienam nuo tankų ir pabūklų 
skaičiaus. Daug svarbiau – ša-
lies vadovų diplomatiniai suge-
bėjimai, o jų mūsų dabartiniams 
vadovams – oi, kaip trūksta.

Juozas Laurinaitis

Skaitytojai svarsto, piktinasi, siūlo

Žirinovskiai lietuviški 
blaškosi, šaukia:
„Rusai puola, gelbėk  
mus NATO!“
Į Maidano klaikius  
vaizdelius įsijautę,
Kas ką puola, degina,  
žudo – nemato.

Kai Maidano negudrūs 
veikėjai
Rusakalbius naikinti panūdo,
Kam gi mes, Lietuva, 
įsivėlėm
Į tą slavų nesantaikos liūną?

Savo šalyje nesukūrę 
teisybės,
Pasišovėm kitus 
demokratijos mokyt,
Užsižaidę su NATO galybe
Drąsiai erzinam Rusijos lokį.

Jeigu mums ir pavyks 
supjudyti
NATO tigrą ir Rusijos lokį, -
Kol jie pešis, mes būsim į 
miltus sutrinti...
Gal jūs matot finalą kitokį?

Šlykščiai išdavėm šviesiąją 
Sąjūdžio dvasią,
„Tilto“ ir taikios kaimynystės 
idėją.
Vanagai kietakakčiai, kur 
šūkauja drąsiai,
Ne tik Sąjūdžio, Lietuvos 
niekada nemylėjo.

kur – melas, o kur - tiesa?

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799
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Kovo 17 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

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

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

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

Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas), 
IMPLANTOLOGIJA. Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė,  

tel. 8-608 51477
Dantų protezavimas
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354

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

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

Už odontologijos paslaugas  
galima atsiskaityti Šiaulių  

banko, Snoro lizingu,  
Medlizingu (12% palūkanos  

be pradinio įnašo)

Sveikata ir grožis

Optikos salonas sonineta
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
Dirba darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.
Visą kovo mėnesį
Visiems akinių lęšiams 
(“stiklams”) – 25 %
Rėmeliams – 30-60% nuolaidos 
Akių diagnostika, akispūdžio matavimas, krislo šalinimas, akių du-
gno 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. 

Pavasarį pasitikime gražūs!
AKCIJA! Visą kovo mėnesį –  

50 % nuolaida kolageno  
lempoms

Laukiame Jūsų:
I – V 9-20 val.
VI – 10-18 val.
Chemikų g. 35, Jonava.
Tel. (8-349) 55144

Mob. 8-605 86422
Soliariumų studija – 
Grožio salonas

,,We all live in a yellow su-
bmarine”- taip buvo pavadinta 
anglų kalbos popietė, vasario 
19 d. įvykusi Jonavos ,,Neries” 
pagrindinėje mokykloje, kurioje 
rajono mokyklų 6-tų klasių ko-
mandos - ,,įgulos” smagiai ke-
liavo povandeniniu laivu (,,We 
all live in a yellow submarine” 
pagal (The Beatles) Bitlų dai-
ną ,,Mes visi gyvename gelto-
name povandeniniame laive”) 
įveikdamos kliūtis: inscenizavo, 
dainavo, mokėsi greitakalbių, 
kūrė bendrą vaidinimą (žinoma, 
anglų kalba) ir netgi išmoko 
jungų šokį. Nuotaikinga kelionė 
prasidėjo tradiciškai - komandų 
pavadinimo kūrimu ir prisistaty-
mu. Pirmoji užduotis buvo kiek 
neįprasta – iš laikraščio pasi-
gaminti jūreivišką kepurę. At-
liekant kitas užduotis teko kūry-
biškai taikyti anglų kalbos žinias 
ir įgūdžius. Popietė buvo links-
ma ir dinamiška, šauniai varžė-
si Bukonių ir Lietavos pagrindi-
nių mokyklų, R.Samulevičiaus 
ir J.Vareikio progimnazijų bei 
,,Neries” pagrindinės mokyklos 
šeštokai. Na, o pati drąsiausia 
ir daugiausia teigiamų emoci-
jų sukėlusi, kaip ir dera, buvo 
mokytojų ,,įgula”. Juk tik išra-
dingos, linksmos, kūrybiškai 
dirbančios profesionalės geba 
mokymą(si) paversti malonia 
veikla. Manau, kad būtent to-
kios yra anglų kalbos mokyto-
jos Aurelija Kuperskienė (Buko-
nių pagrindinė mokykla), Diana 
Riaubienė ir Nijolė Kasperiū-
nienė (J.Vareikio progimnazi-
ja), Vaiva Pilipavičienė ir Ligita 
Zvicevičienė (R.Samulevičiaus 
progimnazija), ne tik parengu-
sios šeštokų komandas ir at-
lydėjusios į popietę, bet ir pa-
čios aktyviai dalyvavusios viso-

se veiklose.
,,Geriausiai dainuojanti įgu-

la", ,,Kūrybiškiausia įgula", ,,Iš-
mintingiausia įgula", ,,Novato-
riškiausia įgula, ,,Meistriškiausia 
įgula", ,,Linksmiausia įgula" – 
tokias nominacijas ir ,,saldžius” 
prizus pelnė varžytuvių dalyvės. 

Nebuvo nugalėtojų nei pra-
laimėjusiųjų, nes svarbiau-
sias renginio tikslas, kaip sakė 
renginio organizatorės, ,,Ne-
ries” pagrindinės mokyklos an-
glų kalbos mokytojos Danguo-
lė Černiauskienė, Loreta Bizo-
kienė, Dalia Turauskienė ir Vil-

ma Kubiliūnienė, - skatinti mo-
kinius suprasti, kad anglų kalba 
gali būti puiki bendravimo, susi-
draugavimo priemonė. 

Tikiuosi, kad visoms daly-
vavusioms mokykloms svarbu 
palaikyti ir plėsti bendradarbia-
vimą siekiant tų pačių tikslų – 

ugdymo kokybės, tolerancijos, 
atvirumo.

Vilija Adomėlienė
Jonavos ,,Neries” 

pagrindinės mokyklos 
direktorės pavaduotoja 

ugdymui 

anglų kalbos popietė ,,We all live in a yellow submarine”

aromateraPinis masažas - subtilus lYtėjimo menas,  
sujunGiantis kūną ir sielą...

 Tai aristokratiška procedūra, suteikianti nepakartojamą atsipalaidavimo ir komforto jausmą. 
Šio masažo technika labai skiriasi nuo kitų, atliekamų medicinoje ir kosmetologijoje. Jis gali būti atlie-
kamas ir kaip kosmetinė grožio procedūra, ir kaip dvasinis ritualas, padedantis surasti naują kūno ir 
sielos jungtį, ir nuvedantis į kitą gyvenimo lygmenį ir kokybę. Procedūros metu eterinių ir augalinių 
aliejų mišinys, sukurtas kiekvienam klientui individualiai, paskirstomas po visą odos paviršių. Taip su-
balansuojama energetinė sistema, pagyvinama limfotaka ir kraujotaka, aktyvuojamas organizmo de-
toksikacijos procesas. Klientė išmasažuojama nuo galvos iki kojų pirštų galiukų. Oda gausiai primai-
tinta aukščiausios kokybės aliejais tampa nuostabiai švelni ir elastinga.

aromateraPinio masažo Poveikis:
- skatinama medžiagų apykaita,
- gerinama limfotaka ir kraujotaka,
- lėtinami senėjimo procesai,
- gydomas celiulitas,
- pamaitinama ir tonizuojama oda,
- spartėja regeneraciniai ir sveikimo procesai,
- stiprinamas imunitetas,
- atpalaiduojami raumenys,
- mažinami įvairaus pobūdžio skausmai,
- atpalaiduojama nervų sistema,
- mažinama įtampa, šalinamas stresas,
- gerėja miego kokybė,
- didinamas pasitikėjimas savimi.

Kosmetologė aromaterapeutė Dainora Pocevičienė,  
tel. 8-612 19947

GROŽIO MENĖ
Visos kirpėjų, manikiūrininkės ir 

kosmetologės-visažistės paslaugos.
J. Ralio g. 10 („Svetainės“ dešinėje,  

iš Sąjūdžio aikštės pusės).

Tel. 8 - 612 19947
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1 kamb.
Panerių g.(9 a. renovuotas namas, II a., 
bendr. pl. 26,28 m², kamb. pl. 15,62 m², 
didelis įstiklintas balkonas per kambarį ir 
virtuvę, WC ir vonia kartu). Kaina 5500 
Eur, 18990 Lt. Tel. 8-655 54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, IV a., 
įstiklintas balkonas, bendr. pl. 36,13 m², 
kamb. pl. 17,31 m², virtuvės pl. 9,21 m², 
vonia ir WC atskirai, šarvo durys). Kaina: 
6380 Eur, 22029 Lt. Tel. 8-655 54404
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 
šildymui. Namas gražioje vietoje, šalia 
dviračių tako). Kaina: 9557 Eur ,33000 
Lt. Tel.: 8-655 54404
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 
langai ir durys, laminuotos grindys, dažy-
tos kambario sienos, suremontuotas. Pro 
langus atsiveria graži miesto panorama. 
Parduodama su daliniais baldais ir buiti-
ne technika). Kaina 10716 Eur, 37000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, I a., bendr. pl. 
28,65 m², kamb. pl. 16,16 m² , virtuvės 
pl. 6,83 m², pakeistas vamzdynas, WC ir 
vonia naujai išklota plytelėmis, plastikiniai 
langai, šarvo durys, medinės vidaus du-
rys). Kaina 9847 Eur, 34000 Lt. Tel. 8-655 
54404
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 36,13 m², kamb. pl. 17,25 m², 
virtuvės pl. 9,27 m², didelis koridorius 
(6,39 m²), WC ir vonia atskirai, yra balko-
nas. Butas šiuolaikiškai suremontuotas. 
Parduodamas su kambario baldais ir 
virtuvės įranga). Kaina 13033 Eur, 45000 
Lt. 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 6661 Eur, 23000 

Lt. 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 3765 Eur, 
13000 Lt. Tel. 8-655 54404
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 32,67 m², kamb. pl. 13,96 m², 
virtuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai). 
Kaina 10716 Eur, 37000 Lt. Tel.: 8-612 
11896. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, reno-
vuojamas, V a., bendr. pl. 31,55 m², vir-
tuvės pl. 9,37 m², WC ir vonia atskirai, 
mediniai langai ir durys). Kaina: 7240 
Eur, 25000 Lt. Tel. 8-655 54404. 
Kosmonautų g. (5 a. mūr. namas, I a., 
bendr. pl. 30,09 m², virtuvės pl. 6,03 m², 
kamb. pl. 17,07 m², WC ir vonia kartu, 
plastik. langai, šarvo durys, balkonas 
per virtuvę ir kambarį). Kaina 12164 Eur, 
42000 Lt. Tel. 8-655 54404.
1,5 kamb. 
Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, VII a., 
veikia liftas, bendr. pl. 36,93 m², virtuvės 
pl. 6,12 m², kamb. pl. 13,02 ir 7 m², WC 
ir vonia kartu). Kaina 8978 Eur, 31000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
2 kamb.
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 išo-
rės ir vidaus durys, laminuotos grindys ir 
virtuvės sienos, vandentiekio ir kanaliza-
cijos įvadai, rūsys. Yra garažas su rūsiu, 
malkinė, žemės sklypas prie namo. Graži 
vietovė. Šalia stotelė, miškas, upelis, kar-
jeras, tvenkinys su pliažavietėmis. Asfal-
tas iki namo, 9 km nuo Jonavos). Kaina 
5500 Eur, 19000 Lt. Tel. 8655 54404
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 49,83 m², vidinis, balkonas, šarvo 
durys, langai į priešingas puses, vonia ir 
WC atskirai, pakeistas kambario langas, 
laminuotos grindys). Kaina 17900 Eur, 
61905 Lt. Tel. 8655 54404
Žeimių takas (5 a. blok. namas, IV a., ap-
šiltintos sienos, bendr. pl. 50,31 m², virtu-

vės pl. 9,32 m², sujungta su koridoriumi, 
įstiklintas balkonas, šarvuotos durys, 
medinės vidaus durys, langai su stiklo 
paketais, į priešingas puses, pakeista 
elektros instaliacija, laminuotos grindys, 
dažytos kambarių sienos). Kaina 16600 
Eur, 57316 Lt. Tel. 8 655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, 2 a., vi-
dinis, bendr. pl. 43,98 m², virtuvė 6,03 m², 
kambario pl.17,07 ir 13,78 m², du įstiklinti 
balkonai, plastikiniai langai su orlaidėmis, 
į priešingas puses, šarvinės durys, vonia 
ir WC kartu, pakeista santechnika, virtuvė 
ir koridorius naujai suremontuoti, rūsys 
). Parduodama su dalimi baldų. Kaina 
12164 Eur, 42000 Lt. Tel. 8-655 54404
Rupeikio g.(5 a. blok. namas, II a., bendr.
pl. 49,98 m², virtuvės pl. 8,29 m², kamb. 
pl. 17,16 ir 13,92 m², WC ir vonia atskirai, 
suremontuotas). Kaina 8689 Eur, 30000 
Lt. Tel. 8-612 11896
Žalioji g. (5 a. blok. namas, I a., bendr.
pl. 43,98 m², virtuvės pl. 6,03 m², kamb. 
pl. 17,07 ir 13,78 m², du įstiklinti balko-
nai, WC ir dušas kartu, pakeisti langai, 
santechnika, yra virtuvės baldai. Kaina 
14191 Eur, 49000 Lt. Tel. 8-612 11896
Prezidento g. (5 a. renovuotas namas, 
I a., bendr. pl. 43,86 m², kamb. pl. 15,7 
ir 13,78 m², virtuvės pl. 6,03 m², WC ir 
vonia kartu (2,81 m²). Butas suremontuo-
tas, renovacija išmokėta, parduodama 
su kai kuriais baldais). Kaina 19694 Eur, 
68000 Lt. Tel.: 8-612 11896
Žemaitės g. (5 a. mūr. naujos statybos 
namas, I a., vidinis, bendr.pl. 55,22 m², 
dalinė apdaila, įstiklintas balkonas, bute 
šilumos sunaudojimo apskaita, triukšmo 
bei šilumos izoliacija, yra požeminės 
automobilių stovėjimo aikštelės, iš ku-
rių įrengtas pakilimas liftu, automatiškai 
valdomi kiemo ir automobilių aikštelės 
įvažiavimų užtvarai). Kaina 22011 Eur 
,76000 Lt. Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., vidi-
nis, bendr. pl. 50,57 m², langai į priešin-
gas puses, įstiklintas balkonas, šarvuotos 
durys, medinės vidaus durys, plastikiniai 
langai, pakeistas vamzdynas, virtuvė 
ir vonios kambarys išklijuoti plytelėmis, 
dušo kabina, suremontuotas). Kaina 
17088 Eur, 59000 Lt. 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 
durys, laminuotos grindys. Butas šiltas, 
mažos šildymo kainos. Kooperatinis, 
namo bendrija. Parduodama su virtuvės 
baldais). Kaina 17667 Eur, 61000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., vi-
dinis, bendr. pl. 50,67 m², virtuvės pl. 
9,44m², įstiklintas balkonas, pakeistas 
virtuvės langas, dvigubos medinės du-
rys, butas šiltas, žemi šildymo mokesčiai, 
šalia prekybos centrai). Kaina 15928 Eur, 
55000 Lt. 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 15350 Eur, 53000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., bendr. 
pl. 34,65 m², kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m², 
virt. pl. 5 m², WC ir vonia kartu, plastikiniai 
langai, šarvuotos durys, vidinis, korido-
riaus šarvuotos durys rakinamos. Kaina 
6000 Eur, 20717 Eur. Tel. 8-655 54404
3 kamb.
Žeimių takas (9 a. blok. namas, IX a, 
bendr.pl. 64 m², didelė virtuvė (9,41), WC 
ir vonia kartu (3,20), kambarių pl. 17, 10; 
13,98 ir 11 m²; visi plastikiniai langai, du 
balkonai. Atliktas kapitalinis remontas 
(pakeista santechnika, elektros instaliaci-
ja, baltai dažytos sienos, naujos grindys, 
vonioje ir virtuvėje - plytelės). Tvarkingoje 
(su kodine spyna) laiptinėje bendro nau-
dojimo didelis balkonas skalbinių džio-
vinimui; ramūs kaimynai). Kaina 22000 
Eur, 75962 Lt. Vadybininkė Vanda 8-612 
11896
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a, 
bendr.pl. 60,87 m², kamb. nepereinami, 
WC ir vonia atskirai, didelis įstiklintas bal-
konas, plastik. langai, šarvuotos durys, 
parketo grindys, parduodama su visais 
esančiais baldais ir buitine technika, 
tvarkingas, šiltas. Suremontuota laiptinė, 
ramūs, tvarkingi kaimynai. Kaina 18246 
Eur, 63000 Lt. Vadybininkė Vanda 8-612 
11896
A.Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,82 m². Bute atliktas euro 
remontas, plastikiniai langai, šarvo durys, 
nauja santechnika ir elektros instaliacija, 
šildomos grindys, signalizacija. Parduo-
dama su baldais ir buitine technika). 
Kaina 33596 Eur, 116000 Lt. Tel. 8-612 
11896
Chemikų g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 64,77 m², virtuvės pl. 9,41 m², 
kamb. pl. 14,15; 17,25 ir 14,09 m², nau-
jai suremontuotas stogas, WC ir vonia 
atskirai, šarvo durys, tvarkingas). Kaina 
17088 Eur, 59000 Lt. 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 
17950 Eur, 61978 Lt. 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, ąžuoli-
nės vidaus durys, vonia ir WC atskirai. 
Kaina 20563 Eur, 71000 Lt. Tel. 8-655 
54404
Parko g. (5 a. blok. namas, 4 a., virtu-
vės pl. 5,58 m², kamb. pl. 10,70; 17,30; 

13,89 m², įstiklintas balkonas, renovuotas 
namas, maži šildymo mokesčiai). Kaina 
18825 Eur, 65000 Lt. Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 61 m², WC ir vonia atskirai, di-
delis balkonas, tvarkingas). Kaina 17088 
Eur, 59000 Lt. 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 iškli-
juoti plytelėmis), pakeisti langai ir durys, 
laminuotos grindys, suremontuotas, par-
duodama su dalimi baldų). Kaina 19984 
Eur, 69000 Lt. Tel. 8-655 54404 
4 kamb. 
Lietavos g. (5 a. blok. namas, I a., bendr. 
pl. 81,99 m², virtuvės pl. 9,34 m², balko-
nas per du kambarius, pakeisti langai, 
suremontuota virtuvė ir vonios kambarys 
(su kampine vonia), šildomos grindys, 
naujos vidaus durys. Parduodama su 
baldais). Kaina 21721 Eur, 75000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, II a., bendr. 
pl. 71,27 m², vonia ir WC atskirai, šarvo 
durys, dalis plastikinių langų, įstiklintas 
balkonas, tvarkingas). Kaina 17400 Eur, 
60079 Lt. Tel. 8-655 54404
Namai
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansarda, 
rūsys, balkonas). Kaina 32437 Eur, 112 
000 Lt. Tel. 8-612 11896
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. 
mūr. namas su mansarda, 130 m², bai-
giamas renovuoti, vandentiekis, kanaliza-
cija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, 
sodas, 17 a žemės). Kaina 30410 Eur, 
105000 Lt. Tel. 8-612 11896
soDYbos
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis rąstų 
namas, apšiltintas, dengtas 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 kam-
bariu, ūkinis pastatas, pirtis, lauko pa-
vėsinė, stoginė-džiovykla, du šiltnamiai. 
Gražiai sutvarkyta aplinka gamtos prie-
globstyje, jauni vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
0,49 ha žemės sklypas, 10 kilometrų nuo 
Jonavos). Kaina 24618 Eur, 85000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Klevų g., Ručiūnų k., Kulvos sen. (mūr. 
namas (3 kamb. ir virtuvė, dušas, WC), 
po namu rūsys, šildymas kietu kuru, 
lauko viralinė, ūkinis pastatas ir malkinė. 
Gražiai sutvarkyta aplinka: vaismedžiai, 

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

Visa informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą (NT) www.joneda.lt 
Spustelk nuorodų juostoje NT skelbimai

PRADINIS  NAUJIENOS  NT SKELBIMAI  LEIDINIAI  KONTAKTAI

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

Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Kovo 9 d. 16:00 val. popietinė grupė
Kovo 9 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 286,72 € ,990 Lt (ir teorija 40val, ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
269,35 € 930 Lt (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)  
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: Kovo 9 d. 19:30 val. vakarinė grupė
Kursų kaina:  BE kat. 173,77 €,600 Lt.  (teorija ir  praktinis vairavimas  10 ak.val.)
C kat. 318,58 €, 1100 Lt(teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
CE kat. 318,58 €, 1100 Lt (teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
D kat. 318,58 €, 1100Lt  (teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
Galimybė mokintis rusų kalba / Bозможно oбyчeнue на русском языке 
Į kursų kainą įskaičiuota ir metodinė medžiaga, ir neribotai spręsti KET prie 
kompiuterių! Grupės renkamos nuolat ! LAUKIAME JŪSŲ !

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

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

Parduodu vantas pirčiai 
(su vaistažolėmis), šluotas. 

Tel.: 65856, 
8-602 03460
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vaiskrūmiai, sūpynės, medinė pavėsinė). 
Kaina 21721 Eur,75000 Lt. Tel. 8-655 
54404
Parko g., Markutiškių k., Šilų sen. ( medi-
nis 1 a. gyvenamas namas, bendr. pl. 51 
m², naujas stogas, krosninis šildymas; yra 
kitas naujos statybos gyvenamasis na-
mas - viralinė, bendr. pl. 39 m², šildomas 
kietu kuru, plastikiniai langai, apšiltintas. 
Yra ūkiniai pastatai, garažas, šulinys, 
sodas, 24 a namų valda, 0,85 ha žemės 
ūkio paskirties sklypas, 10 km nuo Jo-
navos). Kaina 20000 Eur, 69056 Lt. Tel. 
8-655 54404
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( re-
novuotas gyvenamasis namas 1 a., rąsti-
nis, bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju 
kuru (krosnimi), WC ir vonia, mediniai 
ūkiniai pastatai 0,29 ha žemės sklypas, 
netoli Neries (~200 m). ~14 km nuo Jo-
navos. Kaina 34754 Eur, 120000 Lt. Tel. 
8-612 11896
soDai
Sodą s/b „Draugystė“, Šaltalankių g. 
(prižiūrėtas 4,26 a žemės sklypas, gau-
siai derantys vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
vynuogės. Yra mūrinis namelis (bendr. 
pl. 40,2 m²) su rūsiu ir pastogėje įrengtu 
kambariu. Trifazė elektra, vandentiekis). 
Kaina 14100 Eur, 48684 Lt. Tel. 8-612 
11896
Sodą s/b „Neris“ (6 a žemės sklypas, 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, daržas. Medi-
nis namelis: dengta terasa 19 m², kamba-
rys 13 m², virtuvė 9,5 m², yra rūsys. Sodo 
bendrijos vandentiekis, elektra) Kaina 
5800 Eur, 20026 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįreng-
tas mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 
6 a žemės). Kaina 6661 Eur, 23000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b “Draugystė” Aronijų g. (6 a že-
mės, vandentiekis, įrankinė, vaismedžiai 
ir gėlynai). Galima pirkti ir šalia esantį 
sodo sklypą. Kaina 7240 Eur, 25000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jonavos 
r. (mūrinis namas su mansarda, bendr. 
pl. 45 m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, 12 arų žemės sklypas, prie 
Šventosios upės). Kaina 13612 Eur, 
47000 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Ežerėlis“, Kaštonų g. (medinis 
vasarnamis, elektra, vaismedžiai, 5 a 
žemės). Kaina 5792 Eur, 20000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. 
(medinis vasarnamis (bendr. pl. 21,59 m², 
elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 
7820 Eur, 27000 Lt. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jona-
vos r. (medinis namelis, atlikti geodeziniai 
matavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 
5792 Eur, 20000 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., Dum-
sių sen. ( mūrinis namas su mansarda, 
bendr. pl. 42,99m², šildomas kietuoju 
kuru (krosnis),  vietinė kanalizacija, rū-
sys, tinka gyventi žiemą, ūkinis pastatas, 
rūkykla,  pirtis, šulinys, kampinis, šalia 
miško). Kaina 10137 Eur, 35000 Lt. Tel. 
8-612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai 

žemės). Kaina 6950 Eur, 24000 Lt. Tel. 
8-655 54404
sklYPai
41 a namų valdos sklypą Jaugeliškių k., 
Šilų sen., Jonavos r. (7 a jauno sodo, 
derantys vaismedžiai ir vaiskrūmiai, šu-
linys (vanduo patikrintas - švarus), šalia 
vandentiekis, kanalizacija, elektra, asfal-
tuotas privažiavimas, 4 km nuo miesto). 
Kaina 13033 Eur, 45000 Lt. Tel. 8-612 
11896
3 x 16 a; 24,3 a; 30,7 a gyvenamosios 
paskirties sklypus Plento g., prie Jona-
vos miesto ribos (Kauno kryptimi), šalia 
komunikacijos, yra geodeziniai matavi-
mai, ženklinimai, leidimai naujos gatvės 
tiesimui). Kaina 750-870 Eur/a, 2600-
3000 Lt/a. Tel. 8-655 54404
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Rago-
žių k. Galima keisti paskirtį. Kaina 3475 
Eur, 12000 Lt. Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu 
ir miesto riba, šalia pastatyti gyvenamie-
ji namai, geras privažiavimas). Kaina 
11585 Eur, 40000 Lt. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, pačio-
je gyvenvietėje, graži vieta) Kaina 2896 
Eur, 10000 Lt. Tel. 8-612 11896
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jo-
navos raj.(0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, 
gera vieta) Kaina 8399 Eur, 29000 Lt. 
Tel. 8-612 11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 3186 
Eur, 11000 Lt. Tel. 8-655 54404
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą Var-
pių k., Dumsių sen. Kaina 11585 Eur, 
40000 Lt. Tel. 8655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kul-
vos sen. (1,18 ha miško ir 30 arų žemės 
ūkio žemės, ribojasi su Juodmena). Kai-
na 116 Eur, 400 Lt/a. Tel. 8-655 54404
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės 
ūkio paskirties, asfaltuotas kelias ir visos 
komunikacijos). Kaina 1013 Eur, 3500 
Lt/a. Tel. 8-612 11896
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. 
(0,33 ha, namo pamatai). Kaina 7819 
Eur, 27000 Lt. Tel.: 8-612 11896
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių 
sen. (ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 
0,31 ha, žemės ūkio paskirties). Kaina 
11585 Eur, 40000 Lt. Tel. 8-612 11896

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

meno Galerija „Homo luDens“
Šiuo metu eksponuojama L. Zareckaitės personalinės tapybos 

darbų paroda „Ichtis“. Paroda veiks iki  kovo 23 d.
Kovo 7 d. 13 val. Edukaciniai tapybos užsiėmimai, pageidau-

jantiems įgyti tapybos meno pradmenų (mokymai skirti asmenims 
nuo 25 m. amžiaus).

DiDžioji salė
Kovo 6 d. 18 val. TV projekto „Lietuvos balsas“ dalyvių kon-

certas. Bilietų kaina – 6 Eur/20,72Lt, 7 Eur/24,17 Lt ir 9 Eur/31,08 
Lt.

Kovo 7 d. 14 val. Kultūros centro moterų choro „Guoba“ jubi-
liejinis koncertas. Dalyvauja Kauno ir Palangos chorai. Renginys 
nemokamas. 

Kovo 11 d. 17 val. Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 
dienai skirtas teatralizuotas koncertas „Laisvės paukštis“. 
Dalyvauja Jonavos Senamiesčio ir J. Ralio gimnazijų, J. Vareikio 
progimnazijos, Panerio ir Jonavos pradinių mokyklų, „Neries“ pa-
grindinės mokyklos, Jonavos Janinos Miščiukaitės meno moky-
klos, VŠĮ „Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras“, klubo 
„Bonus“ kolektyvai, Šiaulių berniukų bei jaunuolių choras „Dagilė-
lis“ ir Gytis Paškevičius. Renginys nemokamas.

Kovo 12 d. 18 val. I. Valinskienės gyvo garso koncertas su 
grupe „Alibi“. Bilieto kaina – 10 Eur/34,53 Lt.

Kovo 13 d. 18 val. Operetės spektaklis „Skaniausias kokteilis“. 
Atlikėjai: L. Mikalauskas, O. Kolobovaitė, E. Bavikinas, dirigentas 
V. Lukočius. . Bilietų kaina – 7 Eur/24,17 Lt ir 9 Eur/31,08 Lt.

Kovo 16 d. 18 val. „Domino“ teatro spektaklis „Testosteronas“. 
Bilietų kaina – 9 Eur/31,08 Lt, 12 Eur/41,43 Lt, 15 Eur/51,79 Lt ir 
17 Eur/58,70 Lt.

Kovo 19 d. 18 val. Naujojo teatro spektaklis „Stiklinis žvėry-
nas“. Bilieto kaina – 10 Eur/34,53 Lt.

Kovo 20 d. 18 val. Choro „Jonavos pavasaris“ palydėtuvių į TV 
projektą „Chorų karai“ koncertas. 

Kovo 28 d. 14 val. Kultūros centro vyresniųjų šokių grupės 
„Varūna“ jubiliejinis koncertas.

kinas
Kovo 8 d. 15 val. „Sparnai: ugnies tramdytojai“. Animacinė 

nuotykių komedija apie vieną žymų oro lenktynininką Dustį, JAV. 
Įgarsinta lietuviškai.

Kovo 8 d. ir 15 d. 17 val. „Monako princesė“. Tarptautinei mo-
ters dienai skirtas filmas apie  moteriškos elegancijos etalono – 
Monako princesės – gyvenimą, Prancūzija, JAV, Belgija, Italija. 
Įgarsinta lietuviškai.

Kovo 15 d. 15 val. „Gustavo nuotykiai“. Animacinis filmas vai-
kams ir visai šeimai populiarios pažintinės TV laidos „Gustavo en-
ciklopedija“ motyvais, Lietuva.

Kovo 17 d. 13 val. „Pakeliui į mokyklą“. Dokumentinis filmas 
vaikams iš ciklo „Mokausi iš kino“: apie trokštančių mokytis įvairių 
besivystančių šalių vaikų gyvenimus, Prancūzija. Įgarsinta lietu-
viškai. (Kviečiame atvykti moksleivių grupes!)

Kovo 17 d. 16 val.; 22 d. 15 val.„Rio-2“. Animacinis  filmas  
apie džiunglių gyventojų –  mėlynųjų papūgų – nuotykius, JAV. 
Įgarsinta lietuviškai.

Kovo 22 d. 17 val. ir 24 d. 13.40 val.„Arvydas Sabonis 11“. 
Dokumentinis filmas apie legendinį krepšininką Arvydą Sabonį, 
Lietuva.

Kovo 29 d. 16 val. „Bitė Maja“. Spalvinga, medumi kvepianti 
animacinė pasaka, Australija, Vokietija. Įgarsinta lietuviškai.

Išsamesnė informacija www.jkc.lt

Kas? Kur? Kada?

Ingos Valinskienės ir grupės „Alibi“ koncertas Jonavos kul-
tūros centre – kovo 12 d. 18 val. Bilieto kaina 10 € (34,53 Lt).

jonavos krašto muziejaus 
veiklos Planas kovo mėnesĮ

Kviečiame prasmingai pasi-
tikti Atkurtos Lietuvos Respubli-
kos 25 metų jubiliejų ir dalyvau-
ti akcijoje ,,Pasipuošk vėliavos 
spalvomis“ kovo 2-10 dienomis 
Jonavos krašto muziejaus Dai-
lės skyriuje nusipinti trispalvę 
apyrankę ar juostelę.

ParoDos
Iki 24 d. Dailininko Alvydo Ur-

biečio medžio skulptūrų paroda 
„Metamorfozės“ (Dailės skyriuje). 

Iki 31 d. Kauno IX forto muzie-
jaus kilnojama paroda „Spalvotas 
karas“ (Istorijos skyriuje).

Kovo 23 d. – balandžio 12 d. 
Verbų ir velykinių margučių paroda 
(Etnografijos skyriuje).

2-20 d. Rajono moksleivių 
technologijų olimpiados darbų par-
oda (Etnografijos skyriuje).

eDukacija
Visą kovo mėnesį eduka-

cinės valandėlės moksleiviams: 
,,Džiaugsmingas Velykų rytmetys“ 
(Istorijos skyriuje). Būtina registra-
cija tel. (8 349) 51446.

4 d. 16 val. Keramikos užsiė-
mimas (Etnografijos skyriuje). Bū-
tina registracija tel. (8 349) 52335.

20 d. 15 val. ir 27 d. 15 val. 
„Plokščiųjų ir figūrinių verbų riši-
mas“ (Etnografijos skyriuje). Būti-
na registracija tel. (8 349) 53388, 
52335.

25 d. 15 val. ir 31 d. 17 val. 
„Margučių marginimas vašku ir 
skutinėjimas titnagu“ (Etnografijos 
skyriuje). Būtina registracija tel. (8 
349) 53388, 52335.

trečiojo amžiaus 
universiteto krašto Pažinimo 

fakulteto užsiėmimai
12 d. 10 val. Lietuvių išeivijos 

gyvenimas JAV.

ieško DinGusio be žinios

Kauno apskr. 
VPK Jonavos rajo-
no policijos komi-
sariatas bei Kėdai-
nių rajono policijos 
komisariatas ieško 

dingusio be žinios Stanislo-
vo Montauto, gim. 1962 m.

Jis 2013 m. balandžio 14 d. 
išėjo iš savo namų Jonavos r., 
Bukonių sen., Gaižiūnų k. į Kė-
dainių rajone, Truskavos sen. 
esantį Suratgalio kaimą ir dingo 
be žinios.

Asmenis, turinčius informa-
cijos apie S. Montauto buvi-
mo vietą prašome pranešti tel.: 
112, 8-349 33100, 8 349 72982.

Policija prašo 
pagalbos

kauno aPskrities 
vPk jonavos rajono 

Policijos komisariatas 
ieško:
Mindaugo 
Gataulino, 
gim. 1981 m., 
pasislėpusio nuo 
ikiteisminio tyrimo.

Arūno Klimo,
gim.1979 m.,
pasislėpusio nuo 
ikiteisminio tyrimo.

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

kvietimas
Maloniai kviečiame Jonavos miesto, rajono gyventojus,

besidominčius Jonavos miesto istorija, į konferenciją
„Senosios Jonavos miesto ir apylinkių istorijos“,

kuri vyks 2015 m. kovo 13 d. 10 val.
Jonavos „Neries“ pagrindinėje mokykloje 

(Kauno g. 59).
Konferencijoje pranešimus skaitys Jonavos bendrojo la-
vinimo mokyklų 5 – 12 kl. mokiniai, mokytojai bei kvies-

tiniai svečiai.
Pranešimų temas ir trumpas anotacijas galite rasti

internetiniame puslapyje 
http://jonavosistorijos.jimdo.com.

Organizatoriai
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 100 egz.

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

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

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė

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

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

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

Jonalaukio g. 16 Tel. 8-699 
69731, (8-349) 50005

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

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

mob. 8 617 46151

    

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. 
nemokamas variklio alYvos keitimas (perkant alyvą ir filtrą pas mus)

MALKOS
Tel. 8 635 54215

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

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

Tel. 8 672 34241

Perka

siūlo Darbą

Parduoda

UAB „BINČIS“ kviečia į savo kolektyvą elektroninės įran-
gos aptarnavimo ir remonto specialistus.

Daugiau informacijos telefonu +370 698 06311 arba el. paš-
tu: ep@bincis.lt

Kolekcionuoju ir  
brangiai nupirkčiau  

senus gintaro karolius 
ar kt. gintaro dirbinius. 

Tel 8 603 11816

Perku tarybinius medalius 
ir ženkliukus, uniformas 

bei sidabro gaminius.

Tel. 8-652 05694

Parduodame akmens 
anglį, lapuočių pjuvenų 
briketus, baltarusiškus 

durpių briketus. 
Atvežame. 

Tel. 8-674 24111

Parduoda anglį, 
baltarusiškus durpių 

briketus, lapuočių pju-
venų briketus. Atveža.

Tel. 8-686 09222

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

Parduodu sodą s/b „Ežerė-
lis“ (6 a žemės, yra vaisme-
džių, namelis įrankiams). 
Kaina 5500 Eur (18990 Lt). 

Tel. 8-624 47013

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

RASTA Rolando Steponavičiaus banko kortelė 
(Šiaulių bankas). Tel. 8-682 62589

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

 Mus rasite Jonavoje,
PLeNTO G. 25.
Užsakymai priimami

tel.: 51379, 8-684 90252

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

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

autoservisas

Pjaunu medžius,  
miškelius, krūmus,  

malkas.
Didelius kiekius krūmų 

pjaunu nemokamai.
Tel. 8 601 30865

UAB „Elektrobig“ darbui Jonavoje kviečia kandidatuoti į šias pareigy-
bes: pardavėjo ir vadybininko.
Pirmumas teikiamas asmenims su elektrotechniniu išsilavinimu. 
CV siųsti info@elektrobig.lt

Tel. 8 646 33900

WiFi 
signalo  

stiprintuvai

SODO PRIEŽIŪROS DARBAI
• Medžių genėjimas
• Vejos aeravimas, skarifikavi-
mas (veltinio iššukavimas) bei kiti 
aplinkos priežiūros bei apželdini-
mo darbai.
Tel.: 8-641 33982, 8-682 62530

Naujos elektros instaliacijos įrengimas, pro-
jektavimas, atnaujinimas, elektros taško (rozetės, 
jungiklio, TV, šviestuvo) montavimas, elektros at-
vedimas į sklypą, skydų statymas, įžeminimo įren-
gimas, varžų matavimai, elektros instaliacijos pri-
davimas Valstybinei energetikos inspekcijai (VEI).

Tel.: 8 676 65857

Ūkininkas parduoda  
skaldytas malkas  

6,5 ertmetrio.
Turi sausesnių. Kaina 

nuo 142 € (490 Lt).

Tel. 8-603 23310


