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 Kelionių agentūra,
turinti 11 metų 
patirtį turizmo 

srityje!
Mes dirbame 

Jums!!!
Pirmąjį pavasario mėnesį 

mėgaukitės saulės 
spinduliais TURKIJOJE

Kelionės kaina tik 
nuo 249 € (859,75 Lt)

Vietų skaičius už šią kainą ribotas
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

uždaroji akcinė 

„Jonavos garsas“ išeis 
2015 m. balandžio 3 d. (Reklama 

priimama iki kovo 31 d. 17 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658, 
el. paštas info@joneda.lt

VMI PAJAMAS ŠIEMET 
SIŪLO DEKLARUOTI IR 

TELEFONU

VMI gyventojus ragina 
neužmiršti deklaruoti tur-
to, saugoti asmens duo-
menis bei paramą teikti 
e.būdu, o suformuotas pa-
jamų deklaracijas pateik-
ti nemokama programėle 
„e.VMI“. 

Kauno apskrities vals-
tybinė mokesčių inspekcija 
(toliau – Kauno AVMI) infor-
muoja, kad kovo 17 d. Elek-
troninio deklaravimo siste-
moje (http://deklaravimas.
vmi.lt) didžiajai daliai gyven-
tojų pateiktos preliminario-
sios gyventojų pajamų mo-
kesčio deklaracijos. Dekla-
ruoti pajamas iki gegužės 4 
dienos privalo tie gyvento-
jai, kurie pernai vykdė indivi-
dualią veiklą ar gavo kitų pa-
jamų ir turi sumokėti pajamų 
mokestį bei gyventojai, ku-
rie nori susigrąžinti dalį mo-
kesčio dėl įvairių lengvatų. 
Deklaracijas šiemet galima 
pateikti ir išmaniuoju telefo-
nu nemokamai parsisiuntus 
programėlę „e.VMI“ (http://
www.vmi.lt/cms/mobiliosios-
programeles). 

„Programėlėje e. VMI gy-
ventojams pateikiamos ne tik 
preliminariosios deklaraci-
jos, bet ir kitos aktualiausios 
VMI paslaugos. Naudojantis 
programėle gyventojai gali 
peržiūrėti žemės mokesčio 
deklaracijas ar skirti paramą, 
registruoti individualią vei-
klą, stebėti savo mokesčių 
balansą, gauti visą persona-
lizuotą informaciją iš VMI ir 
kitas naudingas paslaugas. 
Tikimės, kad ši programė-
lė dar labiau supaprastins ir 
palengvins mokesčių mokė-
tojų prievolių vykdymą“, - tei-
gia Kauno AVMI Mokestinių 
prievolių departamento di-
rektorė Judita Stankienė.

VMI ypatingai rūpina-
si mokesčių mokėtojų duo-
menų saugumu, todėl pro-
gramėlė „e.VMI“ turi unifi -
kuotus ir saugius, tačiau pa-
čiam mokėtojui patogiai gau-
namus prisijungimo kodus 
(juos galima gauti e. būdu 
per „mano VMI“ - www.vmi.
lt/manoVMI), taip pat galima 
prisijungti naudojantis ir mo-
biliuoju parašu. „e.VMI“ skir-
ta populiariausioms „i.OS“ ir 
„Android“ operacinėms sis-
temoms, tinka planšetiniams 
kompiuteriams ir išmanie-
siems telefonams. Nemoka-
mai parsisiųsti „e.VMI“ pro-
gramėlę galima iš „Google 

Nukelta į 3 psl.

Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ 
visuomeninė sporto 
korespondentė

Kovo 11-ąją, trečiadienį, 
vyko jau XXVI tradicinis bėgi-
mas „Obeliskas A. Kulviečiui 
– Jonava“, skirtas Lietuvos 
Nepriklausomybės atkūri-
mo dienai paminėti. Tai kartu 
buvo ir Lietuvos bėgimo tau-
rės II etapas (pirmasis sausio 
mėnesį vyko Kėdainiuose).

Praėjusiais metais pirmą 
kartą bėgikai turėjo įveikti ilges-
nę – 15 km – distanciją. Šiemet 
trasa jau buvo sertifi kuota. 

Be Jonavos kūno kultūros ir 
sporto centro, šį bėgimą orga-
nizavo bėgimo klubas „Šviesos 
kariai“, Lietuvos bėgimo mėgė-
jų asociacija ir asociacija „Gėr-
nešys“. 

Dar 1989 metų vasario 15 
dieną slaptai, su Lietuvos tris-
palve būrelis Jonavos krašto 
bėgikų paminėjo šalies vardą. 
Būtent tai ir davė pradžią esa-
mai sporto šventei. 

Savo ištvermę Jonavoje panoro pasitikrinti 
daugiau nei du tūkstančiai bėgimo mėgėjų
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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

Šį savaitgalį, kovo 20-21 
dienomis, vėl vyks tradici-
ne tapusi pavasarinė „Maisto 
banko“ akcija. 

Tikėdamiesi jonaviečių dos-
numo, „Maisto banko“ akcijos 
atributika pasipuošę savanoriai 
šį savaitgalį bus „Iki“, „Rimi“ ir 
„Maxima“ parduotuvėse. „Mais-
to banko“ akcija prasidės penk-
tadienį, kovo 20 d., 14.30 val. 
ir tęsis iki 21.00 val. Šeštadie-
nį, kovo 21 d., „Maisto banko“ 
akcijos savanoriai aukotojų par-
duotuvėse lauks nuo 10.00 iki 
20.00 val. 

Mūsų rajone šios akcijos 
globėjas - rajono savivaldybės 
meras Mindaugas Sinkevičius.

,,Maisto banko“ akcijoje da-
lyvauja penkios visuomeninės 
organizacijos: Neįgaliųjų drau-
gija, ,,Guoda“, Jonavos šv. 
apaštalo Jokūbo parapijos Ca-
ritas, ,,Iššūkis jaunimui“, ,,Ge-
rumo sparnai“. Maisto banko 
akcijoje dalyvaus Jonavos rajo-
no socialinių paslaugų centras. 

Labdara bus renkama aš-
tuoniose prekybos vietose: IKI 
(J. Basanavičiaus g. 6, Kos-
monautų g. 1, Chemikų g. 1, 
Žemaitės g. 4), RIMI (Vasa-
rio 16-osios g. 4), MAXIMA X, 
(Kosmonautų g.17, Chemikų g. 

37, Prezidento g.13a).
Kviečiame visus Jonavos 

rajono gyventojus aktyviai da-
lyvauti akcijoje. Jūsų paauko-
ti produktai bus išdalyti mažas 
pajamas gaunantiems asme-
nims ir šeimoms, daugiavai-
kėms šeimoms, bedarbiams, 
neįgaliesiems ir kitiems nepasi-
turintiems žmonėms. Pasidaly-
kime gerumu, nes, padėdami 
kitiems, turtėjame patys.

„Maisto banko“ akcijos 
rajone koordinatorė,

Jonavos r. savivaldybės 
administracijos Socialinės 

paramos skyriaus vedėja 
Ingrida Malciuvienė

„MAISTO BANKO“ AKCIJA ĮVEDAMAS VASAROS 
LAIKAS

Kasmet paskutinį kovo se-
kmadienį trečią valandą nak-
ties, laikrodžių rodykles pa-
sukant viena valanda pir-
myn. Šiemet naktį – iš kovo 
28-osios į 29-ąją. Pagal vasa-
ros laiką Lietuva gyvens septy-
nis mėnesius. Vasaros laikas 
bus atšauktas paskutinįjį spalio 
sekmadienį.

Iki šiol nesutariama, ar verta 
daryti žalą sveikatai dėl mena-
mos naudos taupant energiją, 
nors ryškaus teigiamo ekono-
minio efekto nėra. Mat didelei 
daliai žmonių būna sunku prisi-
taikyti prie naujo laiko. Lietuvo-
je sezoninis laikas dar bus tai-
komas iki 2016-ųjų. 

su „Roll Shaper“

STULBINANTYS 

Išvalykite organizmą nuo 

Pakelkite raumenų tonusą

Savo amžiaus grupėje ne pir-
mą kartą nugalėtoja tapo 
mūsų kraštietė Vilija Dama-
šickienė (viduryje). Ilgame-
tė UAB „Baldai Jums“ cecho 
Nr.1 komplektuotoja aktyviai 
sportuoja jau daugiau nei 30 
metų. Jonavos baldininkei ma-
ratono takeliai sėkmingi ne tik 
Lietuvoje, kaimyninėse šalyse 
– Latvijoje, Lenkijoje, Suomi-
joje, Švedijoje, bet ir Graikijo-
je, Italijoje, Prancūzijoje, Švei-
carijoje, Norvegijoje, Lenkijoje 
bei kt. „Jaunystėje maratono 
„liga“ mane užkrėtė Vytas Čiu-
plys. Su juo bėgti savo pirmą-
jį maratoną važiavau į Užgoro-
dą. Tai buvo 1982 metų rudenį. 
Tam ruošiausi, bet negaliu pa-
sakyti, kad buvo lengva. Tvan-
kus, žiaurus oras kiek trukdė, 
bet susidraugavau. Pirmasis 
kartas, kaip ir visur, yra nepa-
kartojamas, įsimintinas, labai 
malonus“, - viename interviu 
yra sakiusi nepailstančioji bė-
gikė Vilija, kaip ir prasitarusi, 
kad „man bėgimas - tai savęs 
išbandymas, artėjimas prie 
savo galimybių ribos“.
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Tai svarbu žinoti

38704300121

- Ką naujo šiemet savival-
dybė gali pasiūlyti tinkamo 
nuosavo būsto neturintiems 
asmenims?

- Šiemet iš esmės pasikei-
tė Paramos būstui įsigyti ar iš-
sinuomoti įstatymas ir jame yra 
numatyta nauja paramos for-
ma - nuomos mokesčio ar jo da-
lies kompensavimas tiems as-
menims ir šeimoms (toliau vi-
sus kartu vadinsiu šeimomis), 
kurie būstą nuomojasi komerci-
ne tvarka.

- Kaip tai veiks? 
- Šeimos, kurios tinkamą 

būstą nuomojasi rinkoje iš kitų 
fizinių ar juridinių asmenų (iš-
skyrus savivaldybę) ir turi teisę 
į paramą pagal Paramos būs-
tui įsigyti ar išsinuomoti įstaty-
mą, galės gauti komercine tvar-
ka mokamo nuomos mokesčio 
visą arba dalinę kompensaciją. 
Kompensacija mokama už kie-
kvieną komercinės nuomos mė-
nesį nuo tada, kai ji yra paski-
riama iki tol, kol galioja nuomos 
sutartis, nuomininkai gyvena iš-
sinuomotame būste ir turi teisę 
į paramą pagal Paramos būstui 
įsigyti ar išsinuomoti įstatymą.

- Kokio dydžio yra nuomos 
mokesčio kompensacija?

- Nuomos mokesčio kom-
pensacijos dydis yra skirtingas 
skirtingose savivaldybėse. Jis 
kasmet Vyriausybės nustaty-
ta tvarka bus perskaičiuojamas, 
įvertinant socialinės apsaugos ir 
darbo ministerijos metams tvirti-
namus bazinius kompensacijos 
dydžius. 2015 metais Jonavos 
rajone vieno mėnesio kompen-
sacijos dydis vienam šeimos na-
riui yra 4,88 Eur (16,85 Lt). Ati-
tinkamai dviejų asmenų šeimai 
mėnesio kompensacijos dy-
dis bus 9,76 Eur (33,70 Lt), tri-
jų asmenų šeimos – 14,64 Eur 
(50,55 Lt) ir t. t. Norint apsiskai-
čiuoti šiemet taikomą mėnesio 
kompensacijos dydį, reikia šei-
mos narių skaičių padauginti iš 
4,88 Eur (16,85 Lt). Nuo nuo-
mojamo būsto dydžio kompen-
sacija nepriklauso, bet būstas 
turi būti tinkamas šeimai gyven-
ti, vadinasi, jame vienam šei-
mos nariui turi tekti ne mažiau 
kaip 8 kvadratiniai metrai nau-
dingo ploto ir bet kuriuo atveju 
kompensacijos dydis negali vir-
šyti nuomos sutartyje nurodyto 
nuomos mokesčio dydžio.

- Ar kasmet kompensaci-
jos dydis keisis? Ar gali būti, 
kad kitais metais nebus skirta 
lėšų ir kompensacijos mokėji-
mas bus nutrauktas arba su-
sidarys laikotarpis metų pra-
džioje, kai dar nėra naujų tei-
sės aktų ir kompensacija ne-
bemokama?

- Kompensacijos dydis kas-
met gali keistis, jei Socialinės 
apsaugos ir darbo ministerija, 
įvertinus pokyčius būsto nuo-
mos rinkoje, pakeis bazinius 
kompensacijos dydžius arba 
Vyriausybė pakeis kompensa-
cijos apskaičiavimui naudojamą 
koeficientą (šiuo metu jis lygus 
vienetui), bet tikėtina, kad kom-
pensacijų dydžiai atitiks būs-
to nuomos rinkoje vykstančius 

nuomos kainų pokyčius. Lėšas 
numatoma skirti kiekvienais me-
tais įvertinant poreikį, t. y. pa-
skaičiavus kiek kompensacijų 
yra mokama ir kiek tam reikės 
lėšų einamaisiais metais, todėl 
turėtų būti užtikrintas kompen-
sacijos mokėjimas visą laiko-
tarpį, kol galioja nuomos sutar-
tis, nuomininkai gyvena nuomo-
jamame būste ir turi teisę į pa-
ramą pagal valstybės paramos 
būstui įsigyti ar išsinuomoti įsta-
tymą. Įstatyme numatyta, kad 
kompensacija mokama už pra-
ėjusį mėnesį iki einamojo mėne-
sio 25 d. Tai pakankamas laiko-
tarpis metų pradžioje, kad būtų 
apskaičiuoti kompensacijų dy-
džiai. Jei visgi laiku negautumė-
me lėšų, kompensacija už vė-
luojamą laikotarpį būtų išmoka-
ma vėliau kartu su kitomis išmo-
komis. Panašiai atsitiktų ir tuo-

met, jei nuomininkai įsiskolintų 
už būsto nuomą. Savivaldybės 
vykdomosios institucijos nusta-
tyta tvarka kompensacijos mo-
kėjimas galėtų būti sustabdytas, 
tačiau vėliau, nuomininkui pa-
dengus įsiskolinimą, kompensa-
cijos mokėjimas būtų atnaujina-
mas, sumokant kompensaciją ir 
už tą laikotarpį, kai jos mokėji-
mas buvo sustabdytas.

- Kokius reikalavimus turi 

atitikti nuomos sutartis?
- Nuomos sutartis tarp nuo-

motojo ir nuomininko turi būti 
sudaryta raštu, ne trumpesniam 
kaip vienerių metų laikotarpiui. 
Sutartyje turi būti nurodytas 
nuomos mokesčio dydis ir su-
tartis turi būti įregistruota Lietu-
vos Respublikos nekilnojamojo 
turto registre. Kitų sutarties są-
lygų savivaldybės administraci-
ja nereguliuos. 

- Kas turi teisę pretenduoti 
į nuomos mokesčio kompen-
saciją?

- Visi kas turi teisę į sociali-
nio būsto nuomą pagal Paramos 
būstui įsigyti ar išsinuomoti įstaty-
mą, t. y. visi tie, kurie neturi tinka-
mo nuosavo būsto ir kurių dekla-
ruotas turtas, įskaitant per metus 
gautas pajamas, neviršija įstaty-
me nustatytų dydžių (žr. lentelę):

Šeimos, kurios prarado arba 
perleido kitiems asmenims už 
valstybės remiamo kredito lė-
šas įsigytą būstą, ir šeimos, ku-
rios buvo iškeldintos iš savival-
dybės nuomojamų būstų, į nuo-
mos mokesčio kompensaci-
ją negali pretenduoti penkerius 
metus nuo turėto būsto praradi-
mo dienos.

- Ar naudojantis nuomos 

mokesčio kompensacija bus 
galima pretenduoti į kitas pa-
ramos formas?

- Tikrai taip. Gaunant kom-
pensaciją galima gauti ir vals-
tybės remiamą būsto kreditą ir 
laukti socialinio būsto nuomos. 
Visos kompensaciją gaunančios 
šeimos kompensacijos gavimo 
metu išlieka įrašytos sąrašuose 
socialinio būsto nuomai, tiesa, 
tas laikotarpis, kurį šeima gauna 
kompensaciją, nėra įskaitomas į 
bendrą buvimo sąrašuose soci-
alinio būsto nuomai laiką, todėl 
gaunant kompensaciją gali tekti 
ilgiau laukti socialinio būsto.

- Ką reikia daryti, norint 
gauti nuomos mokesčio kom-
pensaciją?

- Reikia įsirašyti į sąrašus 
socialinio būsto nuomai ir pa-
teikti savivaldybės administra-
cijai laisvos formos prašymą bei 
nuomojamo būsto nuomos su-
tartį. Tiems, kas jau įsirašę į są-
rašus, gali tekti atnaujinti duo-
menis apie gyvenamąją vie-
tą, šeimos sudėtį ir turimą turtą, 
įskaitant per metus gautas paja-
mas.

- Kokius mokesčius turi 
mokėti būsto nuomotojas ir 
ar reikia kaip nors įteisinti 
nuomos veiklą?

- Jei nuomotojas fizinis as-
muo ir būstą nuomoja kitiems fi-
ziniams asmenims, jis gali pa-
sirinkti kokiu būdu vykdyti nuo-
mos veiklą. Vienas būdas – 
nuomos sutartį sudaryti raštu, 
registruoti ją Nekilnojamojo tur-
to registre ir kasmet iki gegužės 
1 d. deklaruoti iš nuomos gau-
tas pajamas bei sumokėti nuo 
gautų pajamų 15 proc. pajamų 
mokestį. Pavyzdžiui, jei nuomos 
mokestis yra 30 Eur per mėne-
sį, nuomos pajamos per metus 
sudarys 360 Eur, o sumokamas 
pajamų mokestis – 54 Eur. Ki-
tas būdas – įsigyti verslo liudiji-
mą. Gyvenamųjų patalpų nuo-
mai tinkamas verslo liudijimas 
metams kainuoja 96 Eur. Dir-
bantiems asmenims ir tam ti-
kroms kitoms asmenų grupėms, 
įsigyjant verslo liudijimą, taiko-
mos 50 proc. dydžio lengvatos. 
Jiems verslo liudijimas kainuos 
48 Eur per metus. Nedirbantys 
asmenys, įsigydami verslo liudi-
jimą, turi susimokėti privalomo 
sveikatos draudimo ir valstybi-
nio socialinio draudimo įmokas. 
Pajamas, gautas vykdant veiklą 
su verslo liudijimu, irgi reikia de-
klaruoti, tačiau jos jau yra neap-
mokestinamos pajamų mokes-
čiu. Pavyzdžiui, jei dirbantis as-
muo nori įsigyti verslo liudijimą 
gyvenamųjų patalpų nuomai, 
šis jam kainuos 48 Eur per me-
tus, ir jokių kitų mokesčių mokė-
ti nereikės. Detalesnę informa-
ciją, kiek konkrečiu atveju kai-
nuotų verslo liudijimas ir kokius 
papildomus mokesčius gali tekti 
mokėti, teikia Valstybinė mokes-
čių inspekcija.

- Ką daryti, jei nepavyksta 
susirasti tinkamo nuomojamo 
būsto?

- Savivaldybės administraci-
ja nepadės nei nuomininkams 
susirasti nuomotojo, nei nuomo-

tojams susirasti tinkamo nuomi-
ninko. Taip pat nereguliuosime 
nuomos sąlygų, negarantuosi-
me už nuomininkų įsipareigoji-
mų vykdymą ir neturėsime po-
veikio priemonių nuomotojams, 
kurie vienai pageidaujančiai šei-
mai sutinka išnuomoti būstą, o 
kitai atsisako. Nuomotojams pa-
geidaujant, mes galėsime po-
tencialiems nuomininkams pra-
nešti apie esamą pasiūlą, bet 
net ir tuomet nuomos sutarties 
sudarymas ir jos sąlygos yra 
šalių susitarimo reikalas, kuria-
me savivaldybės administraci-
ja nedalyvaus. Tiems, kam ne-
pavyksta išsinuomoti būsto rin-
koje, galėsime pasiūlyti tik pasi-
naudoti kita paramos forma ir iš-
sinuomoti socialinį būstą iš sa-
vivaldybės. Jonavoje būsto nuo-
mos reikia laukti eilėse, o štai 
Rukloje galime ne tik pasiūly-
ti nuomotis būstą visiems to pa-
geidaujantiems, bet ir sudaryti 
galimybes pasirinkti tinkamiau-
sią butą iš keleto variantų. 

- Ką dar svarbaus būtina 
žinoti?

- Kompensaciją gaunančios 
šeimos, kaip ir visos socialinio 
būsto nuomos laukiančių asme-
nų sąrašuose įrašytos šeimos, 
privalės kasmet iki gegužės 1 d. 
deklaruoti savo turtą, įskaitant 
pajamas, Valstybinėje mokesčių 
inspekcijoje. To nepadarius, bus 
ne tik nutraukiamas kompensa-
cijos mokėjimas, bet ir išbrau-
kiama iš sąrašų socialinio būs-
to nuomai.

Be to, svarbu žinoti, kad šei-
mos, kurios nuomos mokesčio 
kompensacijos gavimo metu 
praranda teisę į šią kompensa-
ciją, jos nedelsiant privalo pra-
nešti apie tai savivaldybės vyk-
domajai institucijai ir grąžin-
ti neteisėtai gautos kompensa-
cijos dalį. Nustačius neteisė-
to kompensacijos gavimo atve-
jus, kompensacijos mokėjimas 
nutraukiamas, o savivaldybės 
vykdomosios institucijos spren-
dimas išieškoti neteisėtai išmo-
kėtą kompensaciją yra vykdo-
masis dokumentas ir jeigu šis 
sprendimas nevykdomas gera-
noriškai, jis gali būti vykdomas 
priverstinai Lietuvos Respubli-
kos civilinio kodekso nustatyta 
tvarka.

Pagrindiniai atvejai, kai pasi-
keitus šeimos sudėčiai, šeimos 
narių darbo užmokesčiui bei ki-
toms aplinkybėms prarandama 
teisė gauti kompensaciją: nuo-
mininkai negyvena nuomojama-
me būste, nutraukiama arba pa-
sibaigia ir nepratęsiama nuomos 
sutartis, nedeklaruojamas turtas, 
įskaitant pajamas, įsigyjamas 
tinkamas šeimai būstas, šeimos 
pajamos ir turtas viršija Paramos 
būstui įsigyti ar išsinuomoti įsta-
tyme nustatytus dydžius.

Išsamesnę informaciją ga-
lima gauti atvykus konsul-
tacijai į rajono savivaldybės 
administracijos 107 kabinetą 
gyventojų priėmimo valando-
mis: pirmadieniais nuo 8.00 
iki 12.00 valandos ir nuo 13.00 
iki 18.00 valandos, ketvirta-
dieniais nuo 8.00 iki 12.00 va-
landos.

Apie naują paramos formą būsto neturintiems asmenims 

Šeimos narių 
skaičius

Turto ribos Metinių paja-
mų ribos 

Vidutinių 
mėnesio pa-
jamų ribos

Asmuo be šei-
mos

5 712 Eur 
(19 722,39 Lt)

3 264 Eur 
(11 269,94 Lt)

272 Eur 
(939,16 Lt)

2 – 3 asmenų 
šeima (skaičiuo-
jama bendrai 
šeimai)

11 424 Eur 
(39 444,79 Lt)

6 426 Eur 
(22 187,69 Lt)

535,50 Eur 
(1 848,97 Lt)

4 ir daugiau as-
menų šeima 
(skaičiuojama 
vienam šeimos 
nariui)

5 712 Eur 
(19 722,39 Lt)

1 938 Eur 
(6 691,53 Lt)

161,50 Eur 
(557,63 Lt)

Aktualusis interviu 
su Jonavos rajono savivaldybės administracijos Turto ir  

įmonių valdymo skyriaus vedėja Jolita Gumaniukiene
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Play“ ir „App Store“ parduotu-
vių. 

Šiemet daugiau gyvento-
jų paruoštas pajamų deklaraci-
jas galės patvirtinti kone vienu 
mygtuko paspaudimu, jose ras 
išsamesnę savo pajamų ir išlai-
dų analizę. 

Praėjusiais metais Kauno 
AVMI sulaukė daugiau nei 200 
tūkst. pajamų deklaracijų (už 
2013 metus), gyventojai de-
klaravo susigrąžinti 45 mln. litų 
GPM, taip pat mokesčių mokė-
tojai nurodė turį sumokėti dau-
giau nei 4 mln. litų bei papra-
šė susigrąžinti 0,4 mln. litų per 
daug sumokėtų privalomojo 
sveikatos draudimo įmokų. 

Kauno AVMI primena, kad 
pajamas deklaruoti šiemet pri-
valo gyventojai, įregistravę in-
dividualią veiklą ar turėję vers-
lo liudijimus, net ir tuo atveju, jei 
pajamų negavo; ūkininkai ir jų 
partneriai; gavę pajamų už par-
duotą ar kitaip perleistą nuosa-
vybėn turtą; gavę kitokių paja-
mų. 

J. Stankienė pažymi, kad 
gyventojai, kurie praėjusiais 
metais naudojosi nepamokesti-
namuoju pajamu dydžiu (NPD) 
turėtų visada pasitikrinti, ar 
jiems per metus perskaičiavus 
metinį NPD, neatsiranda prie-
volė sumokėti mokesčio (arba 
gali susigrąžinti). Ji taip pat ak-
centuoja, kad šiemet pirmą kar-
tą mokestį reikės sumokėti ir už 
tam tikrą palūkanų dalį, gautą 
2014 metais. Visą informaciją 
apie pajamų deklaravimą gali-
ma rasti adresu http://www.vmi.
lt/cms/2014-gyventoju-pajamu-
deklaravimas. 

Susigrąžinti dalį mokesčio 
gali gyventojai, 2014 m. nepa-

sinaudoję visu metiniu NPD ar 
papildomu NPD už auginamus 
vaikus, mokėję gyvybės drau-
dimo ar pensijų įmokas, palū-
kanas už būsto kreditą, mokes-
čius už studijas.

Iki gegužės 4 d. šiemet da-
lis gyventojų turi pateikti ir pa-
jamų, ir turto deklaracijas. Šią 
mokestinę prievolę turi įvyk-
dyti politikai, tarnautojai, teisė-
jai, valstybės ir savivaldybės 
įmonių vadovai bei kiti mokes-
čių mokėtojai – visą informaci-
ją, kas turi deklaruoti turtą, ga-
lima rasti VMI interneto svetai-
nėje www.vmi.lt. Pernai Kauno 
AVMI sulaukė beveik 17 tūkst. 
turto deklaracijų (už 2013 me-
tus), o skelbtini duomenys iš 
deklaracijų patalpinti VMI inter-
neto svetainės skyriuje http://
www.vmi.lt/cms/metines-gy-
ventojo-seimos-turto-deklaraci-
jos-duomenu-israsai. 

VMI šiemet vėl ragina gy-
ventojus saugoti savo asme-
ninius duomenis, nepateikti jų 
tretiesiems asmenims, o para-
mą organizacijoms ir partijoms 
skirti naudojantis VMI Elektroni-
nio deklaravimo sistema ar pro-
gramėle „e.VMI“. 

VMI primena, kad savaran-
kiškai aktualią informaciją mo-
kesčių klausimais, seminarų 
dalijamąją medžiagą, paaiškini-
mus ir komentarus galima rasti 
adresu www.vmi.lt. Pasikonsul-
tuoti su VMI specialistais mo-
kesčių klausimais galima pa-
skambinus telefonu 1882 arba 
+370 5 255 3190. Telefonu su-
teikta konsultacija yra lygiaver-
tė rašytinei, nes pokalbiai yra 
įrašomi bei saugomi 5 metus.

Kauno apskrities valstybinės 
mokesčių inspekcijos 

informacija

Nukelta į 3 psl.

VMI pajamas šiemet siūlo 
deklaruoti ir telefonu

Specialiojo plano organiza-
torius: Lietuvos Respublikos su-
sisiekimo ministerija, Gedimino 
pr. 17, LT-01505, Vilnius, tel. Nr.: 
+370 5 239 3941; +370 5 239 
3942, fakso Nr. +370 5 212 4335. 

AB „Lietuvos geležinkeliai“ 
pagal, Lietuvos Respublikos su-
sisiekimo ministro 2012 m. spa-
lio 16 d. įsakymu Nr. 3-672 „Dėl 
įgaliojimo AB „Lietuvos geležin-
keliai“ suteikimo“, suteiktus įga-
liojimus, juridinio asmens kodas 
110053842, registruota adresu 
Mindaugo g. 12, LT-03603, Vil-
nius, tel. Nr. +370 5 269 2888; 
+370 5 269 3283, fakso Nr. +370 
5 269 2665, el. paštas: railbalti-
ca@litrail.lt; v.griganaviciute@li-
trail.lt; s.poskus@litrail.lt, inter-
neto svetainės adresas www.
rail-baltica.lt.

Specialiojo plano pavadi-
nimas: Europinio standarto ge-
ležinkelio linijos Kaunas–Lietu-
vos ir Latvijos valstybių siena 
specialusis planas.

Planavimo terminai: 2014-
11-27 – 2015-12-15.

Planavimo tikslai: Pareng-
ti specialųjį planą ir parinkus ra-
cionaliausią europinio standarto 
geležinkelių linijos trasą sujungti 
Baltijos šalis su kitomis ES vals-
tybėmis narėmis.

Specialiojo plano rengė-
jas: URS Infrastructure & Envi-
ronment UK Limited, atstovau-
jama URS Infrastructure & En-
vironment UK Limited filialo Lie-

tuvos Respublikoje, juridinio as-
mens kodas 300104532, regis-
truota adresu Vytenio g. 9, LT-
03113, Vilnius, tel. Nr.: +370 
5 260 88 95; +370 645 51818, 
fakso Nr. +370 5 233 15 74, fi-
lialo direktorius Vitalij Vilesko, 
el. paštas vitalij.vilesko@urs.
com, interneto svetainės adre-
sas www.publicity.lt.

Planavimo pasiūlymų patei-
kimo tvarka: rengiamiems spe-
cialiojo plano strateginio pase-
kmių aplinkai vertinimo (toliau – 
SPAV) apimties nustatymo do-
kumentui ir SPAV ataskaitai vi-
suomenė gali raštu teikti pa-
siūlymus. Pasiūlymai nurody-
tais adresais teikiami specialiojo 
plano organizatoriui ir specialio-
jo plano SPAV dokumentų ren-
gėjui iki viešo supažindinimo su 
SPAV ataskaita susirinkimo ir jo 
metu. Visuomenė, teikdama pa-
siūlymus, privalo nurodyti: var-
dą, pavardę, adresą, motyvus, 
kuriais pagrindžiamas pasiūly-
mas ir pasiūlymo teikimo datą. 
Susipažinti su specialiojo plano 
SPAV apimties nustatymo do-
kumentu ir SPAV ataskaita, juos 
parengus, bus galima planavi-
mo organizatoriaus ir SPAV do-
kumentų rengėjo buveinėse.

Apie visuomenės viešo su-
pažindinimo su specialiojo pla-
no SPAV ataskaitos procedū-
ras bus informuota atskiru pra-
nešimu.

Užs. Nr. 6

PRADEDAMAS RENGTI EUROPINIO STANDARTO 
GELEŽINKELIO LINIJOS KAUNAS–LIETUVOS IR LATVIJOS 

VALSTYBIŲ SIENA SPECIALIOJO PLANO STRATEGINIS 
PASEKMIŲ APLINKAI VERTINIMAS

„Ši afiša – geriausia man vizitinė kortelė“, - jonavietis A. Kirvelevičius didžiuojasi, 
kaip jį išpopuliarino kauniečiai

Skaistė Girytė

Jonavietis armonininkas, 
dažnai vadinamas žmogumi-or-
kestru, Antanas Kirvelevičius 
praėjusiais metais griežė dau-
giau nei šimtame koncertų, kon-
kursų-varžytuvių bei įvairių šven-
čių. Beje, daugelyje – už Jona-
vos ribų. Dar 2013-aisiais pava-
dintas grojančiu Jonavos amba-
sadoriumi su kaupu pateisino šį 
vardą ir praėjusiais metais. Kaip 
pats sako, jau mažai Lietuvoje 
liko vietų, kur jis nebūtų grojęs 
ar pristatęs savo unikalią autori-
nę armonikų parodą. Beje, kaip 
ir gausybė aplankytų įvairiuo-
se šalies rajonuose vaikų darže-
lių, mokyklų. Apie muzikantų mu-
zikantą jonavietį Antaną garsas 
tiesiog eina iš lūpų į lūpas. „Ačiū 
Jums už muziką, dainas, nuošir-
dumą. Džiaugiuosi išgirdusi tiek 
gražių muzikuojančių, dainuojan-
čių, šiltai bendraujančių žmonių. 
Pakruojo vaikų lopšelis-darželis 
„Saulutė“ labai norėtų susitikti su 
Jumis, jie rengia muzikines – li-
teratūrines valandėles. Kadan-
gi Jūs labai daug turite patirties, 
meninės išmonės ir muziejinių 
vertybių, gal neatsisakytumėte?“ 
– laiškelyje ponui A. Kirvelevičiui 
rašo Pakruojo rajono laikraščio 
žurnalistė Nijolė Padorienė. 

Įdomu ir tai, kad šį jonavietį 
pačiupo ne vieno rajono kultūros 
darbuotojai ir parengė ir įvykdė 
ne vieną projektą. Projektų ašis 
– Antanas, sugebantis ne tik per-
teikti gražų armonikos skambesį, 
bet vienu metu groti net aštuo-
niais instrumentais, ne mažiau 
sulaukianti dėmesio ir jo unika-
li armonikų kolekcija. Šiuo metu 
kurdami įvairius projektus su An-
tanu bendradarbiauja Molėtų, 
Šiaulių, Lazdijų kultūros centrai 
bei bendruomenės. Štai Lazdi-
jų rajono Varnėnų bendruomenė 
jau parengusi etnokultūrinį pro-
jektą „Pažinkime armonikas“, ku-
rio tikslas, padedant muzikantui 
iš Jonavos, propaguoti liaudies 
muzikos instrumentą – armoniką 
bei jos muziką tarp jaunimo ir su-
augusiųjų, skatinti groti armonika 
puoselėjant ir atgaivinant lietuvių 
liaudies senovės muzikos tradici-
jas. Tikimasi, kad toks projektas 

ne tik skatins groti bei mokytis 
groti šiuo instrumentu, bet ir puo-
selės ir atgaivins liaudies muzi-
kos tradicijas Dzūkijos krašte. 
Taip ir graibstomas Antanas įvai-
rių Lietuvos kampelių kultūrinin-
kų. Įdomūs ir prasmingi projek-
tai, sutraukiantys daugybę žmo-
nių. Tačiau vis ne Jonavoje. Ko 
gero, dar kartą patvirtinama sena 
tiesa – pranašu savo krašte ne-
būsi. 

Pradžia ką tik prasidėjusių 
2015-ųjų rodo, kad ne mažiau 
aktyvūs koncertais, šventėmis ir 
visokiomis varžytuvėmis bus ir 
šie metai.

Štai tik vienas kovo savait-
galis. Kovo 6 d. A. Kirvelevičius 
su „Lankesa“ linksmino Birštono 

„Versmės“ sanatorijos poilsiau-
tojus. Muzikiniai ryšiai sieja jau 
penkeri metai. 

Kovo 7-oji. Jubiliejinė šven-
tė Širvintose. Armonininkų varžy-
tuvės “Antano armonikai“ 25-eri. 
Kartu Su A. Kirvelevičiumi Šir-
vintų publiką muzikiniais viražais 
stebino armonininkai Danielius 
Jakubauskas, Vytautas Aleksan-
dravičius, Vaclovas Anuprevičius 
ir Vincas Biliūnas, o Valerijus Po-
sahkas – šįkart trimito garsais.

Kovo 8-oji. Tarptautinė kapelų 
šventė „Kaziuk, pagrok man val-
sų“ Kauno kultūros centre „Tau-
tos namai“. Eina garsas, kad 
Jonavos suaugusiųjų švietimo 
centro kapela „Lankesa“, vado-
vaujama A. Kirvelevičiaus, taip 
davė garo, kad šokti išjudino patį 
šventės globėją Kazį Starkevičių 
ir Kauno merą.

Kovo 9-ąją A. Kirvelevičius 
respublikiniame kūrybiniame 
etnografinės kraštotyros vaikų ir 
mokinių konkurse „Jei prakalbė-
tų, daug pasakytų“, surengtame 
Kauno tautinės kultūros centre, 
varžytuvių dalyviams surengė 
ne tik pora edukacinių valandė-
lių, pristatė nedidelę savo surink-
tų senovinių muzikos instrumen-
tų dalį, bet ir buvo šio konkurso 
žiuri komisijos narys.

Lietuvos Nepriklausomybės 
atkūrimo dienai paminėti skirta-
me renginyje savo etnografinius 
kūrinius pristatė dalyviai iš Aly-
taus, Kazlų Rūdos, Kauno mies-
to ir rajono, Kaišiadorių, Marijam-
polės ir Jonavos. Mūsų rajonui 
varžytuvėse atstovavę Užusalių 
pagrindinės mokyklos ugdytiniai, 
parengę filmuotą konkursinę me-
džiagą tema – slėgtuvai, pateko 
tarp apdovanotųjų.

Kauno tautinės kultūros cen-
tre jonavietis armonininkas bei 
muzikos instrumentų kolekcinin-
kas A. Kirvelevičius, kaip ir dau-
gelyje šalies miestų ir rajonų kul-
tūros židinių, dažnas svečias. 
Svečias, kuris visada pabrėžia, 
kad iš Jonavos.

Sėkmingi šalies kultūrnešių projektai  
su muzikantu iš Jonavos

METŲ MUzIKANTAI

Praėjusių metų pabaigoje Molėtuose vykusioje trečiojoje 
tarptautinėje armonikos virtuozų šventėje – varžytuvėse „Armo-
nikierių du@i“, kurioje tarp kitų Lietuvos ir Baltarusijos armoni-
kierių,, dalyvavo ir du duetai iš jonaviškės „Lankesos“ kapelos, 
vadovaujamos A. Kirvelevičiaus. Iš gausybės dalyvių labiausiai 
dėl virtuoziškumo ir profesionalumo buvo išskirtas jonaviečių – 
V. Posahko ir D. Jakubausko - duetas, kurie buvo karūnuoti vir-
tuozų šventės – konkurso „Polkų karaliumi“.

Šventėje Molėtuose buvo pristatyta ir autorinė jonaviečio A. 
Kirvelevičiaus šešiolikos armonikų paroda, kuri sulaukė didžiu-
lio žiūrovų bei dalyvių susidomėjimo bei įvertinimo.

Daugiausiai pernai laurų pelnę Jonavos muzikantai: Valerijus Posahkas, Antanas 
Kirvelevičius ir Danielius Jakubauskas
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Kaip ir pernai, bėgikai savo 
jėgas galėjo išmėginti įveikda-
mi 3,4 km ilgio nuotolį („Liau-
dies bėgime“ – 1997 m. gimi-
mo ir vyresni bei pagal am-
žiaus grupes 1998-2002 m. g. 
ir jaunesni), kurio trasa driekėsi 
miesto gatvėmis. Patys ištver-
mingiausi rungėsi 15 km nuoto-
lyje, kuriam startas buvo duotas 
prie obelisko Abraomui Kulvie-
čiui (Kulvos seniūnija) ir baigėsi 
ties rajono Savivaldybe. Be šių 
sporto mėgėjų, tradiciškai savo 
nuotolius įveikė neįgalieji veži-
mėliuose bei įvairūs kolektyvai, 
kurie dalyvavo darniausio ir vie-
ningiausio kolektyvo konkurse.

Šiame renginyje dalyvavo 
daugiau nei du tūkstančiai bėgi-
mo mėgėjų, iš kurių 15 km įvei-
kė 384 entuziastai, o 3,4 km - 
133 sportininkai.

Daugelyje amžiaus katego-
rijų vyrų ir moterų grupėse bėgi-
kai buvo apdovanoti medaliais, 
taurėmis, įvairiausiais kitais pri-
zais ir dovanomis. Tarp dalyvių 
varžėsi ne tik bėgikai iš įvairiau-
sių šalies kampelių, bet ir sve-
čiai iš užsienio. Nemažas bū-
rys rungtyniavo ir mūsų rajono 
atstovų, kuriuos lydėjo sėkmė, 
ne vienas jų lipo ir ant prizinin-
kų pakylos. 

Tarp besivaržančiųjų neįga-
liųjų vežimėliuose pajėgiausias 
buvo jonavietis Andrejus Daš-
kevičius. Beje, pirmą kartą ne-
atsirado moterų, panorusių iš-
bandyti jėgas šioje rungtyje.

Ypač pagirtinai ir sėkmingai 
šiame bėgime pasirodė Jona-
vos jaunieji bėgikai, kurie įvai-
riose amžiaus grupėse užėmė 
net šešias prizines vietas.

M-15 ir V-15 jaunučių gru-
pėse (2000-2001 metų gimi-
mo) triumfavo mūsų rajono jau-
nieji bėgimo mėgėjai. Tarp mer-
gaičių antra buvo Diana Dabri-
šiūtė, o nugalėtoja tapo Gabija 
Galvydytė (BK „Maratonas“). 
Nuo mergaičių neatsiliko ir jau-
nuoliai. Aukščiausią vietą iško-
vojo Jonavos kūno kultūros ir 
sporto centro auklėtinis Dovy-
das Kurtinaitis, aplenkęs net 
du Pakruojo sportininkus. 

Vyresnių, M-17 ir V-17 jau-
nių (1998-1999 m gimimo) gru-
pėje, blykstelėjo dar vienas Jo-
navos BK „Maratonas“ atstovas 
Arnas Čekanavičius, užimda-
mas pirmąją vietą.

Vadinamajame „Liaudies 
bėgime“ rungėsi 1997 metų gi-
mimo ir vyresni vyrai bei mote-
rys. Tarp vyrų dominavo sosti-
nės atstovai, o moterų grupėje į 
pirmąsias gretas išsiveržė ir 3,4 
km nuotolio nugalėtoja tapo jo-
navietė Simona Janavičiūtė.

Jonavos bėgikai medalius 
dalinosi ir po sėkmingai įveik-
to 15 km nuotolio. Senjorų (M-
50) grupėje (1965 m. gimimo ir 
vyresni) tarp moterų greičiau-
sia buvo Vilija Damašickienė, 
trečias savo V-35 (1966-1980 
m.) grupėje - Antanas Žukaus-
kas. Puikiai moterų pagrindinė-
je grupėje pasirodė dvi jonavie-
tės, dvynės sesės ME grupėje 
(1981-1994 m.) - Milda ir Mo-
nika Vilčinskaitės, kurios, ats-
tovaudamos Kauno maratono 
klubui, pasidalino atitinkamai 
antrąją ir trečiąją vietas. 

Pagrindiniame 15 km bėgi-
me šiemet neišvydome keleto 
pajėgių šalies sportininkų. Ne-
dalyvavo daugkartinė nugalėto-

ja Rasa Drazdauskaitė iš Šiau-
lių bei jos kolegė Renalda Ker-
gytė, o vyrų grupėje, nors ir 
rungtyniavo ne vienerių metų 
nugalėtojas Marius Diliūnas iš 
Pakruojo, bet šįkart už jį buvo 
stipresnių atletų. Pagrindinia-
me trasos nuotolyje apdovano-
ti buvo po šešis dalyvius. Tarp 
moterų užtikrintai finišavo len-
gvaatletė, šalies čempionė ir 
rekordininkė Vaida Žūsinaitė 
iš klubo „Vilniaus baltai“, nuo-
tolį įveikusi per 54,00 min. An-
trą ir trečią vietas pasidalino jau 
minėtos seserys Milda ir Mo-
nika Vilčinskaitės, įveikusios 
atstumą atitinkamai per 56,32 
min bei 58,46 min. Į šešetą dar 
pateko vilnietė Loreta Bliujie-
nė (BK „Jonas maratonas“), in-
dividualiai startavusi kaunietė 
Gabija Ražaitytė bei dar viena 
Kauno maratono klubo atstovė 
Loreta Kančytė.

Vyrų grupėje tik paskutiniuo-
siuose kilometruose savo var-
žovą aplenkė ir nugalėtoju tapo 
Darius Sabeckas iš Vilniaus 
bėgimo klubo „F.O.C.U.S. Run-
ning“ (46,43 min.). Nuo jo vos 
devyniomis sekundėmis atsiliko 
antrąją vietą užėmęs, kurį laiką 
pirmas bėgęs, šiauliškis Jus-
tinas Beržanskis iš „Cosmo“ 
klubo. Trečias buvo raseiniškis 
Mindaugas Viršilas iš „Pilėnų“ 
klubo (48,00 min.). Į prizininkų 
šešetą dar pateko Ignas Bra-
sevičius („UnoParks“) iš Vil-
niaus, Valdas Dopolskas (SK 
„Vilniaus baltai“) bei dar vienas 
sostinės atstovas Paulius Bie-

liūnas („Greitasis kurjeris“).
Tradiciškai apdovanojimų 

metu prizai įteikti vyriausiems 
ir jauniausiems dalyviams. Vy-
riausiais pripažinta Gailutė 
Keliuotienė (Molėtų „Na, pa-
gauk“) bei Kazimieras Stan-
kevičius (Pasvalio BK „Vėtra“). 
Ypač nustebino vilniečio tėvelio 
Simo stumiamas vežimėlis su 
praėjusiais metais gimusia du-
kra Dorotėja Vilkelyte, kurie 
įveikė maksimalią 15 km atkar-
pą. Tarp berniukų jauniausias 
buvo jonavietis Ovidijus Cibuls-
kas. 

Greičiausiais šių metų 
klubais pripažinti: Vilniaus 
„F.O.C.U.S. Running“, Kauno 
bėgimo mėgėjų klubas (BMK) 
bei Kauno maratono klubas. 

Šiemet darniausio ir vienin-
giausio kolektyvo konkurse da-
lyvavo itin gausus būrys mo-
kyklų, klubų, kurie nustebino 
ne tik masiškumu, bet ir įvaiz-
džiu (buvo apsirengę vienodais 
marškinėliais), kiti bėgo dainuo-
dami. Darniausiomis ir vienin-
giausiomis šįkart buvo pripažin-
tos gimnazijos - Jeronimo Ra-
lio ir Senamiesčio bei jaunoji pa-
maina iš lopšelio-darželio „Sau-
lutė“. 

Apdovanojimo metu Kūno 
kultūros ir sporto centro salė-
je visus susirinkusiuosius links-
mino aerobikos klubo „Aero-
Gym“ sportininkės, sportinių šo-
kių „Bonus“ šokėjai, VšĮ „Vaikų 
ir jaunimo visapusiško lavinimo 
centro“ popchoras „Kir vir bam“ 
bei „Jonavos pavasario“ choras.

Jonavos rajono savivaldybės kūno kultūros ir sporto cen-
tras nuoširdžiai dėkoja rėmėjams, prisidėjusiems surengiant 
bėgimą „Obeliskas A.Kulviečiui – Jonava“, skirtą Lietuvos ne-
priklausomybės dienai paminėti:

Jonavos rajono savivaldybės merui Mindaugui Sinkevičiui, 
Jonavos rajono savivaldybės administracijos direktoriui Jonui 
Klemensui Sungailai, Seimo nariui Rimantui Sinkevičiui, Kūno 
kultūros ir sporto centro departamentui prie Lietuvos Respu-
blikos Vyriausybės, AB “Achema”, AB “Achema” darbuoto-
jų profesinei sąjungai, “Achemos” darbininkų profesinei sąjun-
gai, Kredito unijai „Jonavos žemė“, UAB “A grupė”, E. Mickevi-
čiaus įmonei “Technoera”, UAB “Arselina”, UAB „Euroautoma-
tai“ (Panevėžys), L. Mirinausko IĮ, UAB “Joneda“, UAB „Bal-
tasis pyragas“, UAB „Okas“, Lietuvos bėgimo mėgėjų asoci-
acijai, UAB „Altravita“, Lietuvos asociacijai „Sportas visiems“, 
UAB „Baldai Jums“, Jonavos ūkininkų sąjungai, UAB “S-Spor-
ta”, UAB ”M-Sportas”, partijai Tėvynės sąjunga-Lietuvos krikš-
čionys demokratai, PZU Lietuvos gyvybės draudimui.

RENGINIO PARTNERIAMS
Jonavos rajono policijos komisariatui, Jonavos rajono sa-

vivaldybės viešosios tvarkos skyriui, Jaunųjų socialdemokra-
tų jaunimo sąjungai, Lietuvos kariuomenės Didžiojo Lietuvos 
etmono Jonušo Radvilos mokomajam pulkui, sportinių šokių 
kolektyvui „Bonus“.

Padėka

Savo ištvermę Jonavoje panoro pasitikrinti daugiau  
nei du tūkstančiai bėgimo mėgėjų

Atkelta iš 1 psl.

Jonavos gatvėmis šurmuliavo darniausių ir vieningiausių kolektyvų dalyviai

Vytautas Čiuplys ir Stasys Lakavičius (dešinėje) pirmieji tokio bėgimo iniciatoriai Jonavoje

Penkiolikos kilometrų nuotolį galima 
įveikti ir taip: vilniečio tėvelio Simo stu-
miamas vežimėlis su praėjusiais metais 
gimusia dukra Dorotėja Vilkelyte.

Absoliutus šio bėgimo nugalėtojas Da-
rius Sadeckas iš Vilniaus "F.O.C.U.S 
Running" klubo.

Vyresniųjų, M-17 ir V-17 jaunių (1998-
1999 m gimimo), grupėje Jonavos BK 
„Maratonas“ atstovas Arnas Čekanavi-
čius užėmė pirmąją vietą.
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Gydytoja odontologė Sonata Juškienė
• Dantų gydymas
• 10 metų estetinio plombavimo 
patirtis
• Burnos higiena
• Dantų balinimas
• Kompiuterinė diagnostika
• Gydome vaikų ir paauglių NUOLATINIUS dantis
Dirba: I-II – nuo 8 iki 17 val.
           III – nuo 12 iki 19 val.
           IV-V nuo 8 iki 17 val.

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

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, profi laktinis 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. 

salone GROŽIO MENĖ
J. Ralio g. 10

Profesionalus makiažas įvairioms progoms.
Dirbama su žvaigždžių stilistų pamėgta MAKE UP FOR 

EVER, BOBBI BROWN ir kt. kosmetika:
» dieninis makiažas
» vakarinis makiažas
» nuotakos makiažas
» veido modeliažas
» akių formos modeliavimas
» lūpų formos korekcija ir putlinimo technika
» blakstienų klijavimas.

Išankstinė registracija tel. 8-612 19947, Dainora Pocevičienė

DIENINĖS IR NAKTINĖS 

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

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės

Jonavos visuomenės svei-
katos biuras kviečia dalyvau-
ti nemokamoje širdies ir krau-
jagyslių sveikatos stiprinimo 
programoje širdies ir krauja-
gyslių rizikos grupei priskiria-
mus, tačiau dar širdies krau-
jagyslių ligomis nesergančius 
40 – 55 m. amžiaus vyrus ir 50 
– 65 m. amžiaus moteris. 

Kaip „Jonavos garsui“ sakė 
šio biuro visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistė Rūta Pu-
gačiauskienė, į tai turėtų atkreip-
ti dėmesį nurodytos amžiaus 
grupės vyrai ir moterys, turintys 
vieną ar keletą rizikos veiksnių, 
tokių kaip: rūkymas, padidėjęs 
arterinis kraujo spaudimas, pa-
didėjusi cholesterolio koncen-
tracija kraujyje, sergantys II tipo 
cukriniu diabetu. Pasak specia-
listės, taip pat šių ligų atsiradi-
mas didele dalimi siejamas su 

nesubalansuota mityba, fi zinio 
aktyvumo stoka, antsvoriu bei 
nutukimu. Stresas taip pat įvar-
dijamas kaip vienas pagrindi-
nių kraujotakos sistemos ligų ri-
zikos veiksnių, kurį ypač patiria 
darbingo amžiaus žmonės. Visų 
šių veiksnių šalinimas yra vie-
nas pagrindinių kraujotakos sis-
temos ligų profi laktikos ir gydy-
mo strategijos komponentų.

„Programos metu užsiėmi-
mus ves ir sveikatos stiprini-
mo programos dalyvius konsul-
tuos šeimos gydytojai, gydyto-
jas kardiologas, dietistas, kine-
ziterapeutas, psichologas, vi-
suomenės sveikatos stiprinimo 
specialistas. Dalyviai bus su-
pažindinami su širdies ir krau-
jagyslių rizikos veiksniais ir jų 
prevencijos būdais, mitybos įta-
ka sveikatai, bus teikiamos in-
dividualios konsultacijos. Taip 

pat bus supažindinami ir su fi zi-
nio aktyvumo reikšme, bus su-
daromi individualūs fi zinio akty-
vumo planai. Supažindinsime 
ir su streso valdymo metodais 
bei būdais, mokysimės speci-
alių atsipalaidavimo pratimų“, - 
su programa supažindino Jona-
vos visuomenės sveikatos biu-
ro sveikatos stiprinimo specia-
listė R. Pugačiauskienė.

Norintys dalyvauti šioje pro-
gramoje turi kreiptis į savo šei-
mos gydytoją. Dalyvavimas 
programoje yra savanoriškas ir 
nemokamas. Programa fi nan-
suojama valstybės biudžeto lė-
šomis.

Užsiėmimai vyks Jonavos 
visuomenės sveikatos biure 
(Chemikų g. 136. Išsamesnė 
inf. tel. 8-684 13389).

„Jonavos garso“ inf.

Jonaviečiai kviečiami dalyvauti širdies ir 
kraujagyslių sveikatos stiprinimo programoje

Pasaulyje 1 iš 10 žmonių 
serga inkstų liga. Šia diena yra 
siekiama atkreipti visuomenės 
dėmesį į gyvybiškai svarbų or-
ganą – inkstus ir jų ligas.

INKSTŲ PASKIRTIS IR 
FUNKCIJOS

Inkstai išsidėstę palei abu 
stuburo šonus, po diafragma. 
Tai porinis organas, reguliuo-
jantis vandens ir druskų kie-
kį organizme. Taip pat inkstai 
valo kraują nuo kenksmingų 
medžiagų, pašalindami jas su 
šlapimu. Kasdien inkstai perfi l-
truoja maždaug 200 litrų krau-
jo. Inkstai be fi ltracijos funkcijos 
dar taip pat gamina tokius hor-
monus kaip eritropoetiną, reika-
lingą kraujo gamybai, aktyvų vi-
taminą D3 (reikalingą kalcio pa-
sisavinimui) ir reniną ( reguliuo-
jantį kraujo spaudimą).

INKSTŲ 
NEPAKANKAMUMAS 

Inkstų ligos dažniausiai pro-
gresuoja „tyliai“, nes žmogus 
dažniausiai nejaučia skausmo. 
Tai pavojinga, todėl neretai liga 

diagnozuojama, kai jau yra „toli 
pažengusi“. Inkstų nepakanka-
mumas – vienas dažniausiai 
pasitaikančių šio organo susir-
gimų. Sutrikusią inkstų funkci-
ją rodo specifi niai kraujo ir šla-
pimo tyrimai bei inkstų renogra-
ma. Pagrindiniai inkstų nepa-
kankamumo požymiai: nuovar-
gis, apetito stoka, dusulys, sun-
kiai kontroliuojamas arterinis 
kraujospūdis, širdies ritmo su-
trikimas. Inkstams nebesuge-
bant atlikti savo funkcijų, atlie-
kamos dializės procedūros. Gy-
dytojų konsiliumui nusprendus, 
ligonis yra įrašomas į transplan-
tacijos laukiančiųjų sąrašą. Vi-
dutiniškai inksto donoro laukia-
ma apie 2 metus. Inksto trans-
plantacijos šiandien Lietuvoje 
laukia 116 recipientų.

Padidintą riziką susirg-
ti šią liga turi asmenys: turin-
tys viršsvorį, sergantys cukri-
niu diabetu, turintys aukštą ar-
terinį kraujo spaudimą, šeimo-
je yra/buvo sergančių cukriniu 
diabetu, hipertenzija ar inkstų 
ligomis.

Rekomenduojama regu-

liariai tikrintis inkstų funkci-
ją, jeigu: dažnai ir skausmingai 
šlapinatės, naktimis tenka keltis 
šlapintis, šlapimas būna drums-
tas ar tamsus, šlapimo kiekis 
mažas, rytais būna paburkę pa-
akiai, jaučiate silpnumą ir bur-
nos džiūvimą, nėra apetito ir / 
ar vargina pykinimas, neaiškios 
kilmės mažakraujystė (mažas 
hemoglobino kiekis kraujyje). 
Siekiant išvengti inkstų ligų re-
komenduojama: kasdien suvar-
toti ne mažiau 2 – 3 litrus skys-
čių (negazuoto vandens, įvairių 
žolelių arbatų, daržovių ir vai-
sių sulčių, spanguolių sulčių), 
stebėti ir kontroliuoti gliukozės 
kiekį kraujyje bei arterinį krau-
jo spaudimą, sveikai maitintis ir 
palaikyti normalų kūno svorį, ri-
boti druskos kiekį maiste, veng-
ti žalingų įpročių, nevartoti vais-
tų, kurių nepaskyrė gydytojas, 
laiku gydyti peršalimo ligas. 

Pasirūpinkime savo inkstų 
sveikata!

Rūta Pugačiauskienė 
Jonavos visuomenės 

sveikatos biuro visuomenės 
sveikatos stiprinimo 

specialistė 
www.jonavavsb.lt

Kovo 13-oji - Pasaulinė inkstų diena

Tomas Beržonskas

Sausio ir vasario mėne-
siais „Sveikatiada” inicijavo 
sporto ir judėjimo renginių ci-
klą „Mankštiada“, kurioje da-
lyvavo daugiau nei 12 tūkst. 
moksleivių, 500 mokytojų ir 
300 tėvų visoje Lietuvoje. Jo-
navos rajone aktyviai sporta-
vo moksleiviai iš Barupės ir 
Kulvos A.Kulviečio mokyklų.

Sveikos gyvensenos įgū-
džius ugdančiame projek-
te „Sveikatiada“ dalyvaujančių 
mokyklų mokinių apklausa pa-
rodė, kad projekto dalyviai vis 
daugiau dėmesio skiria akty-
viai fi zinei veiklai ir sportui. Net 
73 proc. moksleivių mankština-
si daugiau nei tris kartus per sa-
vaitę ir teigia taip darantys, nes 
sportuoti yra smagu. 

Mokinius sveikai gyventi 
skatinantis projektas „Sveika-
tiada“ vasarį apklausė 12 pro-

jekte dalyvaujančių mokyklų 
mokinius. Trečdalis apklaus-
tų 7-17 m. amžiaus moksleivių 
atsakė, jog mielai leidžia laiką 
sportuodami, nes fi zinė veikla 
jiems yra įdomi ir smagi. Dėl to 
nestebina, kad net 45 proc. mo-
kinių mielai renkasi komandinio 

sporto šakas. Žaisdami krepši-
nį ar futbolą vaikai ne tik sma-
giai praleidžia laiką, bet ir geri-
na savo socialinius įgūdžius.

Kita dalis moksleivių taip pat 
neleidžia savo laiko kiurkso-
dami prieš televizorių ar kom-
piuterių ekranus. 53 proc. vai-

"Sveikatiados" dalyviai nekiurkso prie 
televizoriaus ir kompiuterio 

„Mankštiadoje“ noriai dalyvavo Barupės mokyklos mokinukai

kų mėgsta individualius spor-
tinius užsiėmimus. Noriai ren-
kasi bėgimą, plaukimą ar in-
tensyvų vaikščiojimą ir kitokias 
sportines veiklas, kurios daili-
na kūną ar padeda tiesiog ge-
riau jaustis.

Netgi žiemą, spaudžiant šal-
tukui, mokiniai randa laiko pasi-
džiaugti iškritusiu sniegu ir ak-
tyviai leisti laisvalaikį. Šaltuo-
ju metų laiku moksleiviai spor-
tui skiria nuo valandos iki dvie-
jų, o 17 proc. - daugiau nei dvi 

valandas laiko. Džiugina, kad 
net ir žiemą fi zinis aktyvumas 
išlieka beveik toks pats kaip va-
sarą. 77 proc. mokiniai sakė, 
kad atšilus orams, kai lauke jau 
galima mėgautis saule, lauke 
būna daugiau nei dvi valandas. 

Vaikai, fi zinėms veikloms 
kasdien skiriantys bent 60 mi-
nučių, geriau jaučiasi ir suma-
žina įvairių ligų riziką ateityje. 
Tokias pat rekomendacijas vai-
kams iki 18 metų pateikia ir Pa-
saulio sveikatos organizacija. 
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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 kamba-
rį ir virtuvę, WC ir vonia kartu). Kaina 
5500 Eur, 18990 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, 
šarvuotosios durys, laminuotos grindys, 
name rengiami saulės kolektoriai van-
dens 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 plytelė-
mis), pakeisti langai ir durys, laminuo-
tos grindys, dažytos kambario sienos, 
suremontuotas. Pro langus atsiveria 
graži miesto panorama. Parduodama 
su daliniais baldais ir buitine technika). 
Kaina 10430 Eur, 36013 Lt. Tel. 8-655 
54404
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, I a., bendr. 
pl. 28,65 m², kamb. pl. 16,16 m² , virtu-
vės pl. 6,83 m², pakeistas vamzdynas, 
WC ir vonia naujai išklota plytelėmis, 
plastikiniai langai, šarvo durys, medinės 
vidaus durys). 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 bal-
konas. Butas šiuolaikiškai suremontuo-
tas. 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 grin-
dys, 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 atski-
rai). 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, vir-
tuvės 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 
išorės ir vidaus durys, laminuotos grin-
dys ir virtuvės sienos, vandentiekio ir 
kanalizacijos įvadai, rūsys. Yra gara-
žas 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, 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 lan-
gas, laminuotos grindys). Kaina 17900 
Eur, 61905 Lt. Tel. 8655 54404
Žeimių takas (5 a. blok. namas, IV a., 
apšiltintos sienos, bendr. pl. 50,31 m², 

virtuvės pl. 9,32 m², sujungta su kori-
doriumi, įstiklintas balkonas, šarvuotos 
durys, medinės vidaus durys, langai 
su stiklo paketais, į priešingas puses, 
pakeista elektros instaliacija, laminuo-
tos grindys, dažytos kambarių sienos). 
Kaina 16600 Eur, 57316 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
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 požemi-
nės automobilių stovėjimo aikštelės, iš 
kurių įrengtas pakilimas liftu, automatiš-
kai valdomi kiemo ir automobilių aikšte-
lės įvažiavimų užtvarai). Kaina 22011 
Eur ,76000 Lt. Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., 
vidinis, bendr. pl. 50,57 m², langai į 
priešingas puses, įstiklintas balkonas, 
šarvuotos durys, medinės vidaus durys, 
plastikiniai langai, pakeistas vamzdy-
nas, virtuvė ir vonios kambarys išklijuoti 
plytelėmis, dušo kabina, suremontuo-
tas). Kaina 17088 Eur, 59000 Lt. Tel. 
8655 54404
Žemaitės g. (5 a. blok. namas, II a., 
vidinis, bendr.pl. 50,02 m², virtuvės pl. 
9,47 m², suremontuotas, WC ir vonia 
atskirai, išklijuoti plytelėmis, balkonas 
apšiltintas, sujungtas su kambariu, pa-
keisti langai, šarvuotosios durys, medi-
nės vidaus durys, laminuotos grindys. 
Butas šiltas, mažos šildymo kainos. Ko-
operatinis, namo bendrija. Parduodama 
su virtuvės baldais). Kaina 17667 Eur, 
61000 Lt. Tel. 8-655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., 
vidinis, bendr. pl. 50,67 m², virtuvės 
pl. 9,44m², įstiklintas balkonas, pakeis-
tas virtuvės langas, dvigubos medinės 
durys, butas šiltas, žemi šildymo mo-
kesčiai, šalia prekybos centrai). Kaina 
15928 Eur, 55000 Lt. Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 50,39 m², virtuvės pl. 9,46 
m², WC ir vonia atskirai (išklijuota ply-
telėmis, dalinai pakeista santechnika), 
laminuotos kambario grindys šarvuotos 
durys, plastik. langai, į priešingas pu-
ses, įstiklintas balkonas, maži šildymo 
mokesčiai, renovuotas namo stogas, 
didelis rūsys, namo bendrija). Kaina 
15350 Eur, 53000 Lt. Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., ben-
dr. pl. 34,65 m², kamb. pl. 12,44 ir 12,44 
m², virt. pl. 5 m², WC ir vonia kartu, plas-
tikiniai langai, šarvuotos durys, vidinis, 

koridoriaus šarvuotos durys rakinamos. 
Kaina 6000 Eur, 20717 Eur. Tel. 8-655 
54404
3 KAMB.
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis 
namas, V a., vidinis, bendr. pl. 60,93 
m2, kambarių pl. 13,98; 17,02 ir 13,91 
m2, virtuvės pl. 6,92 m2 , WC ir vonia 
atskirai, išklijuoti plytelėmis, rūsys, maži 
šildymo mokesčiai, parduodama su bal-
dais). Kaina 5000 Eur, 17264 Lt. Tel. 8 
655 54404
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, elek-
tros instaliacija, baltai dažytos sienos, 
naujos grindys, vonioje ir virtuvėje - ply-
telės). Tvarkingoje (su kodine spyna) 
laiptinėje bendro naudojimo didelis 
balkonas skalbinių džiovinimui; 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 
balkonas, plastik. langai, šarvuotos 
durys, parketo grindys, parduodama su 
visais esančiais baldais ir buitine tech-
nika, tvarkingas, šiltas. Suremontuota 
laiptinė, ramūs, tvarkingi kaimynai. Kai-
na 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 du-
rys, nauja santechnika ir elektros insta-
liacija, šildomos grindys, signalizacija. 
Parduodama su baldais ir buitine tech-
nika). 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 balko-
nas, WC ir vonia atskirai, maži šildymo 
mokesčiai, 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, ąžuo-
linės 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, renovuo-
tas 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, 
didelis 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 
išklijuoti plytelėmis), pakeisti langai ir 
durys, laminuotos grindys, suremon-
tuotas, parduodama su dalimi baldų). 
Kaina 19984 Eur, 69000 Lt. Tel. 8-655 
54404 
4 KAMB. 
Lietavos g. (5 a. blok. namas, I a., ben-
dr. pl. 81,99 m², virtuvės pl. 9,34 m², 
balkonas per du kambarius, pakeisti 
langai, suremontuota virtuvė ir vonios 
kambarys (su kampine vonia), šildomos 
grindys, naujos vidaus durys. Parduo-
dama 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 atski-
rai, šarvo durys, dalis plastikinių langų, 
įstiklintas balkonas, tvarkingas). Kaina 
17400 Eur, 60079 Lt. Tel. 8-655 54404
NAMAI
Namą Kalnų g., Jonavoje (bendr. plotas 
52,45 m2, šildomas kietu kuru, boileris 
vandens šildymui, vietinis vandentiekis 
ir nuotekos. Yra rūsys, ūkinis pastatas, 
šulinys, 0,146 ha namų valdos sklypas, 
vaismedžiai, vaiskrūmiai. Yra planas ir 
suderinimai namo apšildymui dujomis). 
Kaina 25500 Eur, 88046 Lt. Tel. 8 655 
54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto 
vandentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 
158,2 m², 0,0334 ha žemės, 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, kana-
lizacija, lauko virtuvė, ūkinis pastatas, 

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 

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

Valstybinė darbo inspekcija 
prie LR socialinės Apsaugos 
ministerijos informuoja:

 
DėL DARBDAVIŲ 

ATESTAVIMO PASIKEITIMO

Valstybinė darbo inspekci-
ja (VDI) pastaruoju metu gana 
dažnai gauna paklausimų dėl 
darbdavių atestavimo.

Kadangi įmonės vadovams, 
darbuotojų saugos ir sveikatos 
specialistams, darbuotojų sau-
gos ir sveikatos paslaugų tei-
kėjams, profesinio mokymo 
teikėjams šis klausimas aktua-

lus, VDI primena, jog nuo šių 
metų sausio 1 d. įsigaliojo Lie-
tuvos Respublikos darbo ko-
dekso 268 straipsnio 1 dalies 
nuostata - kiekvieno darbdavio 
fizinio asmens ar darbdaviui 
atstovaujančio įmonės, įstai-
gos, organizacijos ar kitos or-
ganizacinės struktūros vadovo 
žinios iš darbuotojų saugos ir 
sveikatos srities privalomai ti-
krinamos tik prieš jam prade-
dant eksploatuoti įmonę ar 
teikti paslaugas Vyriausybės 
nustatyta tvarka.

Nuo šių  metų pradžios 
atsisakyta reikalavimo, kad 

darbdaviai ar jiems atstovau-
jantys asmenys turi tikrintis ži-
nias iš darbuotojų saugos ir 
sveikatos srities pakartotinai 
kas 5 metai.

VDI atkreipia dėmesį į tai, 
kad darbdaviui ar jam atsto-
vaujančiam asmeniui nuo šių 
metų sausio 1 d. nereikia pa-
kartotinai tikrintis žinių, jei jis 
turi pažymėjimą, kad yra bai-
gęs Darbdavio, jam atstovau-
jančio asmens mokymo pro-
gramą ar Darbdavio, darbda-
viui atstovaujančio asmens, 
darbdavio įgalioto asmens mo-
kymo programą.

Dainiaus 
Dorochino, 
gim. 1978 m., 
pasislėpusio nuo 
Jonavos rajono 
apylinkės teismo.

Edgaro 
Vaiševičiaus,
gim.1992 m.,
pasislėpusio nuo 
ikiteisminio tyrimo.

Policija prašo pagalbos

Asmenis, ką nors žinančius apie paieškomų asmenų buvi-
mo vietą ar kitos naudingos informacijos, prašome pranešti 
tel.: 112, 8-349 33100 arba 8-349 72982.

KAUNO APSKRITIES VPK JONAVOS RAJONO POLICIJOS 
KOMISARIATAS IEŠKO:



7

pirtis, sodas, 17 a žemės). Kaina 30410 
Eur, 105000 Lt. Tel. 8-612 11896
SODYBOS
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, 
apšiltintos 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 vaisme-
džiai, vaiskrūmiai, 0,49 ha žemės skly-
pas, 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 mal-
kinė. Gražiai sutvarkyta aplinka: vais-
medžiai, vaiskrūmiai, sūpynės, medinė 
pavėsinė). Kaina 21721 Eur,75000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Parko g., Markutiškių k., Šilų sen. ( me-
dinis 1 a. gyvenamas namas, bendr. pl. 
51 m², naujas stogas, krosninis šildy-
mas; yra kitas naujos statybos gyvena-
masis namas - viralinė, bendr. pl. 39 m², 
šildomas kietu kuru, plastikiniai langai, 
apšiltintas. Yra ūkiniai pastatai, gara-
žas, šulinys, sodas, 24 a namų valda, 
0,85 ha žemės ūkio paskirties sklypas, 
10 km nuo Jonavos). Kaina 20000 Eur, 
69056 Lt. Tel. 8-655 54404
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( 
renovuotas gyvenamasis namas 1 a., 
rąstinis, bendr. pl. 73,74 m², šildomas 
kietuoju kuru (krosnimi), WC ir vonia, 
mediniai ūkiniai pastatai 0,29 ha žemės 
sklypas, netoli Neries (~200 m). ~14 km 
nuo Jonavos. Kaina 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, vandentie-
kis). 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, kam-
barys 13 m², virtuvė 9,5 m², yra rūsys. 
Sodo bendrijos vandentiekis, elektra) 
Kaina 46400 Eur, 16020 Lt. Tel. 8-612 
11896
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( ne-
įrengtas 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 
žemės, vandentiekis, įrankinė, vaisme-
džiai 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. (medi-
nis 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 geode-
ziniai matavimai, 6 a žemės sklypas). 
Kaina 5792 Eur, 20000 Lt. Tel. 8-612 
11896
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., 
Dumsių sen. ( mūrinis namas su man-
sarda, bendr. pl. 42,99m², šildomas 
kietuoju kuru (krosnis),  vietinė kanali-
zacija, rūsys, tinka gyventi žiemą, ūkinis 

pastatas, rūkykla,  pirtis, šulinys, kam-
pinis, šalia miško). Kaina 10137 Eur, 
35000 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis 
įrankiams, 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, 
šulinys (vanduo patikrintas - švarus), 
šalia vandentiekis, kanalizacija, elektra, 
asfaltuotas 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 Ra-
gožių k. Galima keisti paskirtį. Kaina 
3475 Eur, 12000 Lt. Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, ribojasi su upe-
liu ir miesto riba, šalia pastatyti gyve-
namieji namai, geras privažiavimas). 
Kaina 11585 Eur, 40000 Lt. Tel. 8-655 
54404
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, pa-
čioje 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 paskir-
tis, 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 
Varpių 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 kitos 
paskirties, 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 vi-
sos 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, sau-
na, nuosava katilinė, sutvarkyta aplinka, 
patogus 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

Kas? Kur? Kada?

Balandžio 9 d., ketvirta-
dienį, 18 val. Jonavos kultū-
ros centre valstybinis dai-
nų ir šokių ansamblis „Lie-
tuva“ pristato savo ypatingą 
sezono premjerą – Giedriaus 
Kuprevičiaus ir Kazio Sajos 
miuziklą „DEVYNBĖDŽIAI“, 
atnaujintą pačių autorių po 
pirmojo ir vienintelio pasta-
tymo prieš keturis dešimtme-
čius. 

Pernai rudenį, vos tik pra-
dėjęs savo kelionę po Lietuvą, 
miuziklas sulaukė milžiniško 
publikos susidomėjimo – dau-
gelyje miestų bilietai buvo iš-
pirkti gerokai iš anksto ir artis-
tus pasitiko sausakimšos žiūro-
vų salės.

Gediminas Girdvainis, Liu-
das Mikalauskas, Deividas 
Norvilas–Deivis, Egidijus Bavi-
kinas, Jokūbas Bareikis, Artu-
ras Varnas, Valerijus Jevseje-
vas ir Ramūnas Urbietis - šie 
publikos mylimi scenos grandai 
dalinasi pagrindinius vaidme-
nis naujajame miuziklo pastaty-
me. Spektakliui sukurta origina-
li scenografija, naujų prasmių 
suteikiančios vaizdo projekci-
jos ir XIX a. dvasią atspindintys 
kostiumai. Scenoje vienu metu 
galima išvysti daugiau kaip 70 
profesionalų – kviestinių solis-
tų, ansamblio „Lietuva“ daini-
ninkų, šokėjų ir muzikantų.

Miuziklo siužetas stebi-
na mistiniais vingiais bei pa-
čiais keisčiausiais personažais. 
Veiksmas vyksta giriomis apau-
gusiame ir baravykais kvepian-
čiame Devynbėdžių kaimelyje, 
kur gyvena sumanūs, nagingi ir 
patys laimingiausi žmonės pa-
saulyje. Bet kartą į jų kaimą už-
suka nekviesti svečiai iš užjūrio 
ir nuo tada ramiam Devynbė-
džių gyvenimui pradeda diri-
guoti ne kas kitas, o galingas 
veislinis bulius Klemensas...  

„Mano ilgametė patirtis liu-
dija, jog miuziklo kompozitorius 
Giedrius Kuprevičius yra tiesiog 
mano talismanas. Kai jis atsi-

randa šalia, žinok, kad viskas 
susiklostys kuo puikiausiai,“ - 
savo džiaugsmo naujuoju „De-
vynbėdžių“ pastatymu neslepia 
pjesės autorius Kazys Saja. Ir 
tikrai - vos tik pradėjęs keliau-
ti po Lietuvą, miuziklas „De-
vynbėdžiai“ ėmė rinkti pilnas 
žiūrovų sales.

„Žmonių susidomėjimas ste-
buklingas, - pjesės autoriui an-
trina solistas Liudas Mikalaus-
kas, miuzikle atliekantis vie-
ną pagrindinių vaidmenų. – Tai 
rodo, jog žmonės išsiilgę tau-
tiškumo, lietuviškumo, ypatin-
gai šių dienų kontekste, kuo-
met pamažu prarandame savo 
savastį. Pasauliui maišantis, o 
emigracijai palietus kone kie-
kvieną šeimą, žmonės pama-
žu atranda vertybę tautiniame 
pavelde – mūsų liaudies dai-
nose, šokiuose, papročiuose. 
Kita vertus, pati kūrinio temati-
ka, praėjus kone pusei amžiaus 
nuo to meto, kada jis buvo pa-
rašytas, išlieka ypatingai aktua-
li – išvykti iš tėvynės ar likti, imti 
kyšį ar ne, mylėti dėl naudos ar 
iš sielos šauksmo.“ 

Pjesėje atskleidžiama, kaip 
pataikaujant sistemai, iš bai-
mės prarasti riebesnį kąsnį, 
žmonės nebeturi drąsos gyven-
ti – džiaugtis, šokti, dainuoti, sa-
kyti tiesą. Vartotojiškumas, ma-
terialinės gerovės vaikymasis, 
siekis geresnės socialinės pa-
dėties muzikiniame spektaklyje 
„Devynbėdžiai“ nustelbia tikrą-
jį žmogaus pradą, jo kūrybišką, 
laisve alsuojančią dvasią. 

Spektaklis vyks balandžio 
9 d. (ketvirtadienį) 18 val. Jo-
navos kultūros centre.

Bilietų kainos: 7 EUR 
(24.16 Lt), 8 EUR (27,62 Lt), 9 
EUR (31,07 Lt)

Bilietus platina KC kasa ir 
www.bilietupasaulis.lt

Daugiau informacijos – 
www.ansamblis-lietuva.lt

Miuziklas „Devynbėdžiai” 
atvyksta į Jonavą

MENO GALERIJA „HOMO 
LUDENS“

Šiuo metu eksponuojama 
L. Zareckaitės personalinės ta-
pybos darbų paroda „Ichtis“. 
Paroda veiks iki  kovo 23 d.

Kovo 27 d. 18 val. R. Rim-
kūno (Lietuva) ir P. Allik (Estija) 
grafikos parodos atidarymas.

Balandžio 11 d. 13 val. 
Edukaciniai tapybos užsiėmi-
mai, pageidaujantiems įgyti ta-
pybos meno pradmenų (moky-
mai skirti asmenims nuo 25 m. 
amžiaus).

DIDŽIOJI SALė
Kovo 20 d. 18 val. Choro 

„Jonavos pavasaris“ palydėtu-
vių į TV projektą „Chorų karai“ 
koncertas. Svečiai – Kėdainių 
senamiesčio choras. Bilieto kai-
na – 4 Eur/13,81 Lt.

Kovo 27 d. 19 val. Jonavos 
rajono savivaldybės teatro jau-
nimo grupės premjera, skirta 
tarptautinei teatro dienai: soci-
alinė improvizacija „Žaidimas“. 
Bilieto kaina 1,45 Eur /5,00 Lt.

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

Balandžio 6 d. 19 val. D. 
Montvydo ir gyvo garso grupės 
koncertas „Noriu, kad būtum 
mano“. Bilietų kaina – 11,15 
Eur/38,50 Lt,  16,15 Eur/55,76 
Lt, 21,15 Eur/73,03 Lt.

Balandžio 9 d. 18 val. An-
samblio „Lietuva“ premjera – 
miuziklas „Devynbėdžiai“. Bi-
lietų kaina – 7 Eur/24,17 Lt,  8 
Eur/ 27,62 Lt, 9 Eur/ 31,08 Lt.

Balandžio 24 d. 18 val. 
I. Jankauskaitės gyvo garso 
koncertas. Koncerte akompo-
nuos gitaros virtuozai A. Pira-
gis ir T. Varnagiris, dirigentas 
V. Lukočius. Bilietų kaina – 11 
Eur/37,98 Lt,  16 Eur/ 55,24 Lt, 
21 Eur/ 72,51 Lt.

KINAS 
Kovo 22 d. 15 val., 24 d. 12 

val. „Rio 2“. Animacinis filmas  
apie džiunglių gyventojų –  mė-
lynųjų papūgų – nuotykius, JAV. 
Įgarsinta lietuviškai.

Kovo 22 d. 17 val., 24 d. 
13.40 val. „Arvydas Sabonis 
11“. Dokumentinis filmas apie 
legendinį krepšininką Arvydą 
Sabonį, Lietuva (Kviečiame at-
vykti moksleivių grupes!)

Kovo 29 d. 16 val., Kovo 31 
d. 17 val. „Bitė Maja“. Spalvin-
ga, medumi kvepianti animaci-
nė pasaka, Australija, Vokietija. 
Įgarsinta lietuviškai.

Kovo 31 d. 15 val. „Ogis ir 
tarakonai“. Animacinis filmas 
visai šeimai apie pašėlusius 
tarakonų ir katino nuotykius, 
Prancūzija. Įgarsinta lietuviškai.

Bilieto kaina – 2 Eur/6,91 
Lt, grupėms (daugiau kaip 10 
žmonių) ir neįgaliesiems –1,50 
Eur/5,18 Lt.

FOJė 
Kovo 20 d. nuo 15 val. Ve-

lykinė mugė „Margučių burtai“.

ŠIUOLAIKINėS MUzIKOS 
FESTIVALIS „MINTIS IR 

GARSAS“
Kovo 27 d. 20 val. Impro-

vizacinės muzikos dueto iš 
D.Britanijos „The Car Boot Sa-
les“ koncertas. Bilieto kaina – 1 
Eur/3,45 Lt.

Kovo 28 d. 19 val. Impro-
vizacinės muzikos grupės iš 
Prancūzijos „Vialka“ koncer-
tas. Bilieto kaina – 1 Eur/3,45 Lt

Išsamesnė informacija  
www.jkc.lt

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
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Leidėjas: UAB
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©„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

    

 Remontuojame važiuoklę
 Automobilių elektrinės dalies remontas
 Turbinų restauravimas
 Parenkame autodažus pagal atspalvį
 Prekiaujame profesionaliais įrankiais
 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 fi ltrą 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

Parduodame akmens 
anglį, lapuočių pjuvenų 
briketus, baltarusiškus 

durpių briketus. 
Atvežame. 

Tel. 8-674 24111

Parduoda anglį, 
baltarusiškus durpių 

briketus, lapuočių pju-
venų briketus. Atveža.

Tel. 8-686 09222

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS 
(16 - 23 vietų).

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

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas 
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

RASTA ALGIRDO TATARŪNO vairuotojo 
pažymėjimas Tel. 8-650 18717

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 pjau-

nu 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

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

Naujos 
elektros insta-
liacijos įrengi-
mas, projekta-
vimas, atnauji-
nimas, elektros 
taško (rozetės, 
jungiklio, TV, šviestuvo) mon-
tavimas, elektros atvedimas į 
sklypą, skydų statymas, įžemi-
nimo įrengimas, varžų matavi-
mai, elektros instaliacijos prida-
vimas 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

Gaminame 
PAMINKLUS, TVORELES.
Stalviršius, palanges iš 
įvairių spalvų granito.

Kiniškais paminklais 
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

Parduodu žemės ūkio pa-
skirties sklypą Žeimių mstl. 
1,24 ha.

Kaina 8700 Eur. 
Tel. 8-621 72901

Buitinį dujų balioną 
(50 l ). 

Kaina 8-672 58952

Kavinėje veikia 
šešios atskiros salės

Didelė ir patogi 
automobilių 

parkavimo aikštelė
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SPALVOTA REKLAMA Į 
DIDŽIAUSIU TIRAŽU 

LEIDŽIAMĄ
LAIKRAŠTĮ JONAVOJE

Laikraščio „Joneda“  
tiražas – 14 100 egz.
Jį perskaito apie 45 tūkstan-
čiai skaitytojų Jonavoje, Lie-

tuvoje ir užsienyje
Jau ne vienas įsitikino, kad 
jų sėkmės formulė – rekla-

ma „Jonedoje“
Dviguba nauda už tą pačią 

kainą – elektroninę „Jonedą“ 
ir joje esančią reklamą galite 
rasti internete www.joneda.lt

„Joneda“ – geriausias 
jūsų pasirinkimas

Skaitykite! Rašykite! 
Reklamuokitės!

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

www.joneda.lt

REIKALINGI VAIRUOTOJAI SU SAVO AUTOMOBILIAIS

Paminklai
Gamyba, montavimas, 

tvorelės, laiptai, stalviršiai
Pamatų liejimas, kapaviečių 

tvarkymas
Tel. 8-685 02221

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS.
Tel. 8-656 24178, 

info@autorider.lt
www.autorider.lt

KAVINė  
„SVETAINė“ 
(J.Ralio g. 14,  

Jonava) 
kviečia paragauti ne tik 

lietuviškų, bet ir kiniškų pa-
tiekalų, pajusti japoniško 
sušio skonį, atšvęsti gimta-
dienį, vestuves, krikštynas.

RUOŠIA GEDULINGUS PIETUS
Paruoštus patiekalus bet kokiai progai 

gali atvežti į kliento pageidaujamą vietą.
Užsakymai priimami ir teikiama inf. 

tel. 8-349 52663

Kavinėje veikia  
šešios atskiros  

salės
Didelė ir patogi  

automobilių  
parkavimo aikštelė

Brangiai superka: 
karves, bulius, 
telyčias. Sveria 
el. svarstyklėmis. 
Moka priedus. 
Sumoka iš karto. 

mob. 8 617 46151

Mini ekskavatoriaus  
nuoma. 

Vandentiekio, nuotekų,  
drenažo ir kt. trasų kasimas  
(galimas ir įrengimas).
Tel. 8 650 25235

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir  
skalbyklių  
remontas

Tel. 8-601 92887

KIETŲJŲ IR MINKŠTŲJŲ BALDŲ, ČIUŽINIŲ GAMYBA
Nebrangiai gaminame nestandar-

tinius kietuosius baldus: virtuvės bal-
dus, vaikų, miegamojo baldus, spin-
tas su stumdomų durų sistemomis, 
spintas su varstomomis durimis, 
prieškambario baldus, komodas, na-
tūralaus medžio lovas ir kt.

Taip pat gaminame ir minkštuosius 
baldus: lovas su eko odomis ar gobelenu, sofas-lovas, kampus, 
čiužinius su kišeninėmis ar bonelinėmis spyruoklėmis, antčiuži-
nius iš viskoelastinės medžiagos.

NEMOKAMAS PROJEKTAVIMAS, 
PRISTATYMAS IR SUMONTAVIMAS.

Rugsėjo mėnesį taikomos nuolaidos net iki 25 proc.
Tel.+370-655-65453, abaldas.abaldas@gmail.com, www.abaldas.lt

Atidaryta nauja 
moderni veterinarijos klinika

„Jonavos veterinarijos centras“
Naujai įsigyta įranga atliekame tyrimus (kraujo morfologinius ir biocheminius, 
šlapimo, mikroskopinius ir kt.), gydome bei atliekame chirurgines operacijas. 
Profesionaliai ir išsamiai konsultuojame įvairių susirgimų, auginimo, mitybos 
klausimais.

Ženkliname bei ruošiame dokumentus vykstant į užsienį.
Prekiaujame pašarais, vitaminų papildais ir kt.

Mus rasite: Sodų g. 19, Jonava, tel. 8-600 34409, www.vetpet.lt

    

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

VASArINĖS pADANgOS!
ruošiame automobilius techninei apžiūrai

Kietųjų baldų gamybos įmonė UAB „Medienos era LT“ 
Kaune ieško stalių-staklininkų, plokščių pjovėjų, šlifuoto-
jų-užbaigėjų ir stalių-surinkėjų. Panašaus darbo patirtis – 
privalumas. Skambinti tel. 8-686 58532. Skubiai ir nemokamai išveža

nenaudojamą buitinę techniką: 
šaldytuvus, skalbykles, virykles, 
kompiuterinę techniką ir kitus 

elektronikos prietaisus.

Tel. 8 641 99 000
www.kaunakiemis.lt

Perkame katalizatorius, akumuliatorius, star-
terius, generatorius, el. variklius, automobi-

lių laidus, kompiuterių ir kitas plokštes.

Tel..8 660 99 000
www.kaunakiemis.lt

JONAVOS ŠV. APAŠT. JOKŪBO PARAPIJOS 
SEKMADIENINĖ MOKYKLA
2012 – 2013 m. m. RENGIA:

VAIKUS,  8  –  11  metų,  Išpažinčiai  ir  Pirmajai  Šv.  Komunijai, 
KARTU SU JŲ TĖVELIAIS sekmadieniais nuo 15.30 val. Pradžia spalio 7 d. 

JAUNUOLIUS nuo 9 klasės,  Sutvirtinimo sakramentui  ALFA 
kurse ir katekizmo studijose sekmadieniais nuo 10 val. Pradžia spalio 7 d. 

SUAUGUSIUOSIUS, visiems įkrikščioninimo sakramentams 
(Krikštui, Sutvirtinimui, Šv. Komunijai) sekmadieniais 18 val. 
ir  SUAUGUSIUOSIUS norinčius  atnaujinti  ar  pagilinti  savo tikėjimo žinias 
ALFA kurse ir katechumenate sekmadieniais 18 val. Pradžia spalio 21 d.

SUAUGUSIUOSIUS - ANKSTESNIŲ METŲ KATECHUMENUS 
katalikų Katekizmo studijoms sekmadieniais 15.30 val. Pradžia spalio 7 d. 

REGISTRACIJA: RUGSĖJO 17 D. - SPALIO 1 D. darbo dienomis nuo 10 iki 
19 val. parapijos namuose Sekmadieninės mokyklos būstinėje (Vilniaus g. 
11, II aukštas). Turėti anksčiau priimtų sakramentų pažymėjimų kopijas.

ArtĖJANt šILDymO SEzONUI JONAVOJE

Neišvengiamai artėja naujasis šildymo sezonas, tačiau jau 
dabar spaudoje pasirodantys įvairūs pranešimai baugina gyven-
tojus. Reali situacija tokia, kad kintančios dujų kainos, kurios nuo 
2012 metų pradžios iki rugpjūčio  išaugo 13,6 proc., didino šilu-
mos kainą. Todėl jonaviečiai rugsėjo mėnesį už kilovatvalandę 
mokės 28,15 cento (be PVM). 

Pastaruoju metu visuomenės informavimo priemonėse išpla-
tinta informacija apie tai, kad šilumos kaina Jonavoje didės dar 
10 proc. Pasak šilumininkų, tokio didelio kainų kilimo iki metų pa-
baigos nenumatoma. 

Lietuvos Respublikos šilumos tiekėjai (Lietuvos šilumos tiekė-
jų asociacija) spaudoje, internetinėje erdvėje skelbia informaci-
ją, kas galėtų sumažinti šilumos kainas. Jų nuomone tik dvi prie-
monės galėtų sumažinti šilumos kainas: daugiabučių gyvenamų-
jų namų renovacija bei perėjimas prie pigesnio vietinio biokuro. 

Tikimąsi, kad šilumos kainai Jonavoje įtakos turės šiuo metu 
bendrovės įgyvendinami projektai. 2013 m. pradžioje planuoja-
ma pradėti eksploatuoti 10 megavatų galios biokuro katilą, ku-
rio įrengimui gauta parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fon-
dų. 2012 m. rugpjūčio 30 d. bendrovės „Jonavos šilumos tinklai“ 
direktorius A. Sadzevičius pasirašė 4,1 milijono finansinės para-
mos sutartį su Lietuvos Verslo Paramos Agentūra, įgyvendinant 
projektą „Naujo medienos kurą naudojančio katilo statyba Gire-
lės katilinėje“. 

Bendrovėje įgyvendinami dar du valstybės biudžeto Klimato 
kaitos specialiosios programos lėšomis finansuojami projektai. Iki 
2013/2014 m. šildymo sezono pradžios Jonavoje bus pastaty-
ti du biokuro katilai po 5 megavatus. Šių projektų įgyvendinimui 
skirta atitinkamai 1,91 mln. Lt ir 1,97 mln. Lt paramos.

Įgyvendinus šiuos projektus Jonavoje bendrame kuro balan-
se biokuras sudarys apie 80 proc. Šiuo metu šilumininkai nau-
doja 99,6 proc. dujų, kurių 1000 kubinių metrų rugpjūčio viduryje 
kainavo 1446,68 litų be PVM.

Audra Odinienė, atstovė ryšiams su visuomene
Užs. Nr. 30

AB “JONAVOS šILUmOS  
tINKLAI” INFOrmUOJA

KINAS rUgSĖJO mĖNESį
11 d. 16 val. – “Loraksas” (JAV, įgarsintas lietuviškai, anima-

cinis nuotykių filmas visai šeimai)
16 ir 18 d. 17 val. – “Nakties šešėliai” (JAV, siaubo filmas).
23 ir 25 d. 17 val. – “Nepaprastas žmogus-voras” (JAV, 

veiksmo ir nuotykių trileris).

Kas? Kur? Kada?

Kavinė "Svetainė" 
(J.Ralio g. 14, Jonava)
Kviečiame paragauti kepsnių 

ant žarijų:
kiaulienos, vištienos, žuvies,

ŠAŠLYKŲ!
Chašlama bei kiti nauji patiekalai.

Kviečiame atšvęsti gimtadienį, 
vestuves, krikštynas

RUOŠIA GEDULINGUS PIETUS
Paruoštus patiekalus bet ko-

kiai progai gali atvežti į kliento pa-
geidaujamą vietą.

Užsakymai priimami ir 
teikiami inf. tel. 8-349 52663

PERKA tarybinius medalius ir ženkliukus, 
uniformas bei sidabro gaminius.

Tel. 8-652 05694

Nuolaidos iki 20 %


