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Mieli jonaviečiai!

Maloniai kviečiame Jus 
į nemokamą naujų Jona-
vos kultūros centro kolek-
tyvų pasirodymą – koncer-
tą, skirtą Kultūros dienai, 
įvyksiantį balandžio 15 d. 
17 val. Didžiojoje salėje.

Tikimės, kad savo daly-
vavimu ne tik pradžiuginsi-
te, bet ir paskatinsite mūsų 
scenos naujokus dar geriau 
šokti, groti ir dainuoti.

Kviečiame įvertinti:
Jonavos kultūros cen-

tro šiuolaikinio šokio stu-
dija „Contempo“, vadovė 
Vilma Širkaitė;

Jonavos kultūros cen-
tro instrumentinis ansam-
blis „Rapsodija“, vadovas 
Edvardas Ratautas;

Jonavos kultūros cen-
tro džiazo grupė „JAZZ-
STUDIO“, vadovas Alek-
sandras Diunis;

Jonavos kultūros 
centro liaudiška kapela 
„Jonė“, vadovas Vladimi-
ras Matulevičius.

P.S. Teisybės dėlei, 
„Jonė“ ne nauja kapela Jo-
navoje, bet kaip Jonavos 
kultūros centro kolektyvas 
koncertuos pirmą kartą.

Tad iki malonių susitikimų 
Jonavos kultūros centre!

Edmundas Gedvila
Jonavos r. savivaldybės 

kultūros centro l.e.p. 
direktorius

 

 

Kovo priešpaskutinę sa-
vaitę pasibaigusioje Leipcigo 
knygų mugėje daug dėmesio 
sulaukė Jonavos garbės pi-
liečio, iš mūsų miestelio kilu-
sio Lietuvos nacionalinės pre-
mijos laureato, 86 metų rašy-
tojo Grigorijaus Kanovičiaus, 
jau 23 metai gyvenančio Izra-
elyje, autobiografinis romanas 
„Miestelio romansas“, kuris 
Lietuvoje įvardintas kaip pa-
minklas Jonavos žydams. Vo-
kiškai jis vadinasi „Kaddisch 
für mein Schtetl“. Pats rašyto-
jas šį romaną laiko geriausiu ir 
yra įsitikinęs, kad geresnio jau 
nebeparašysiąs.

Leipcigo knygų mugėje ir 
Leipcigo žydų kultūros centre 
„Ariowitsch Haus“ vyko G. Ka-
novičiaus romano „Miestelio ro-
mansas“ (leidykla „Aufbau Ver-
lag“) pristatymai. Dar iki mugės 
„Miestelio romansas“ Vokietijo-
je buvo pristatomas per literatū-
rinius vakarus: kovo 2 d. – Niurn-
bergo miesto bibliotekoje, kovo 3 
d. – Erlangeno knygyne „Ex Li-
bris“. Abu vakarai – iš Lietuvių li-
teratūros salonų programos, ku-
rią rengė Lietuvos pasiuntinybės 
Vokietijoje kultūros atašė Gabrie-
lė Žaidytė. „Vokietijoje literatūros 
mėgėjai jau yra atradę ir įverti-
nę G. Kanovičiaus tekstus. Per jį 
vokiečiai atranda ir dalį Lietuvos 
– tos likusios istorijoje mūsų er-
dvės“, - teigė G. Žaidytė. 

Kovo pabaigoje Izraelyje G. 

Kanovičius pasirašė sutartį su 
literatūros agentūra „Nibbe & 
Wiedling“, kuri atstovaus rašyto-
jui tarptautinėje rinkoje. 

Lietuvos leidykla „Tyto 
alba“ rengia pokalbių knygą su 
G.Kanovičiumi, apdovanotu Lie-
tuvos respublikos Lietuvos naci-
onaline kultūros ir meno premija 
už „humanistinių vertybių sklaidą 
literatūroje, už istorinės atminties 
jautrumą“.

„Jei kas nors keturiasdešimt 
pirmais metais kelyje iš Jonavos 

į Kazachstano stepę man būtų 
pasakęs, kad mano žodžiai po 
daugelio metų nuskambės vokiš-
kai, aš tokį pranašą būčiau pava-
dinęs mažų mažiausiai bepročiu. 
Puiku, kai beprotybė tampa tikro-
ve. Kūryba ir yra gelbstinti bepro-
tybė, sutaikanti netgi priešus“, – 
tokią dedikaciją G. Kanovičius 
įrašė romano „Kvailių ašaros ir 
maldos“ vokiškojo vertimo prieš-
lapyje. Kone visa G.Kanovičiaus 
kūryba – apie Lietuvos miestelį 
Jonavą ir jo žydų gyvenimus. Ir 
prisiminimuose – rami, taiki Jo-
nava: „Niekas negalėjo numa-
nyti, kad ateis 1941 metai ir vis-
kas lėks velniop. Kartais apsižo-
džiuodavo. Bet noro išvaryti ar 
užmušti – nieko panašaus nebu-
vo. Taip, yra lietuvių folkloro su 
nemaloniais žydams apibūdini-
mais, bet folklore nebuvo ragini-
mo žudyti. 200 000 Lietuvoje nu-
žudytų žydų. Ir nė vieno nulio ne-
nubrauksi. Praeitis – vienintelis 
laikas, kurio negali ištaisyti. Da-
bartį gali. Ateitį gali. O praeities – 
ne. Gali tik pripažinti ją“.

Vokietija seniai domisi 
G.Kanovičiaus kūryba. Rašyto-

jas pagarbiai mini nuolatinę savo 
vertimų redaktorę Marlies Juhn-
ke ir nepamiršta pirmosios savo 
romanų į vokiečių kalbą vertėjos 
Waltraud Ahrndt (1933-1999). 
Dar „anos“ Vokietijos leidyklų už-
sakymu ji išvertė trilogiją „Žvakės 
vėjyje“ (1984), romanus „Kvai-
lių ašaros ir maldos“ (1985), „Ir 
nėra vergams rojaus“ (1987), di-
logiją „Ožiukas už porą skatikų“ 
ir „Nusišypsok mums, Viešpatie“ 
(1993). „Miestelio romansą“ iš-
vertė Ganna Maria Braungardt. 
„Nepaprastai stropi ir siekianti 
tikslumo“, - džiaugėsi rašytojas.

„Miestelio romansą“ G.Kano-
vičius parašė būdamas 82 metų. 
„Po to paklausiau savęs: ar dar 
sugebėsiu parašyti geresnį ro-
maną? Atsakymas buvo neigia-
mas. Ar sugebėsiu rašyti, bet 
blogiau ir kartotis? Taip. Tai kam 
man to reikia? Ir aš nustojau ra-
šyti. Manau, sprendimas teisin-
gas“, - sako Jonavoje gimęs, pa-
saulinio pripažinimo sulaukęs ra-
šytojas G. Kanovičius.

Pagal spaudą parengė  
Aldona Skaisgirytė

„Miestelio romansas“ garsina autorių ir jonavą
Ar tai tikrai paskutinė dovana skaitytojams?

Grigorijus Kanovičius prie medžio, kuris primena žmogaus gyvenimą
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neBŪKite aBejinGi!
Pastaruoju metu visiems mums – Jonavos rajono bendruome-

nei – teko išgyventi kelias skaudžias nelaimes, įvykusias proble-
minėse šeimose.

Apgailestaudami turime konstatuoti, kad socialinių įgūdžių sto-
kojančių, priklausomybės ligomis sergančių ar tiesiog krizę išgy-
venančių šeimų skaičius Jonavoje nėra mažas. Ne visos jos pa-
tenka į specialistų akiratį, ne visoms galime laiku padėti. Jonavos 
rajono socialinių paslaugų centro darbuotojai nėra pajėgūs apsi-
lankyti kiekvienoje šeimoje. Tačiau mes dirbame ne tik su sociali-
nės rizikos apskaitoje esančiomis šeimomis, bet ir stengiamės pa-
dėti visoms šeimoms, išgyvenančiomis krizines situacijas.

Prašome Jonavos bendruomenės nelikti abejingais: jei jūsų 
kaimynystėje ar akiratyje yra šeimų, kurioms, jūsų manymu, rei-
kalinga socialinių darbuotojų pagalba, prašome kreiptis į Jona-
vos rajono socialinių paslaugų centrą tel. (8 349) 547 22, (8 349) 
646 01, el. p.: soc.centras@jonava.lt, direktore@jonavosspc.lt
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Kiek pinigų Lenkijos par-
duotuvėse palieka pirkėjai 
iš Lietuvos? Gerokai mažiau 
negu vokiečiai ar ukrainie-
čiai, tačiau vis viena bent po 
kelias dešimtis milijonų eurų 
kas mėnesį.

Lenkijos centrinė informaci-
jos valdyba (toliau – CIV) pa-
skelbė ataskaitą apie pirkėjų iš 
užsienio išleistus pinigus.

Kaimynai gali trinti rankomis 
– paskutinį 2015-ųjų ketvirtį la-
biausiai išaugo lietuvių ir ukrai-
niečių Lenkijos parduotuvėse 
paliekamos sumos.

išlaidos GeroKai 
išauGo

Palyginti su 2014 metų pa-
skutiniu ketvirčiu, pernai ukrai-
niečiai Lenkijos parduotuvėse 
išleido 28,1, o lietuviai – 25,9 
proc. daugiau pinigų.

CIV ataskaitoje skelbiama, 
kad pernai atvykėliai apsipirki-
mams iš viso skyrė 37,7 mlrd. 
zlotų (8,87 mlrd. eurų), arba 6,4 
proc. daugiau nei prieš metus.

Labiausiai Lenkijos parda-
vėjus džiugino paskutiniai trys 
2015-ųjų mėnesiai.

Per juos užsieniečių išlaidos 
buvo net 16,6 proc. didesnės 
nei prieš metus.

dvi svarBios 
priežastys

Kas traukia aplinkinių ša-
lių gyventojus į Lenkiją? Pigios 
prekės. O pigios jos ne tiktai dėl 
pastaraisiais metais smukusio 
zloto kurso, bet ir dėl pridėtinės 
vertės mokesčio.

Antai maisto produktams 
pas mus taikomas 21 proc., o 
Lenkijoje – vos 5 proc. tarifas.

Pasak „Gazeta Wyborcza“, 
būtent tokie mokesčių skirtumai 
nulemia, kad lietuviai šluoja 
parduotuves Suvalkuose, Sei-
nuose, Augustave.

Eurostato duomenimis, 

maisto ir gėrimų kaina Lenki-
joje, palyginti su vidutine ES, 
mažesnė 36 proc., o batų ir 
drabužių – atitinkamai 21 ir 16 
proc.

rusų atvyKsta Mažiau

Užsienio pirkėjų antplūdis 
galėjo būti dar didesnis, jei ne 
Rusijos sankcijos.

Nors Lenkija su Rusijos Ka-
liningrado sritimi turi pasirašiu-
si sutartį dėl lengvesnio sienos 
kirtimo, įvedus embargą rusų 
išleidžiamos sumos sumažėjo 
trečdaliu.

Taip galėjo nutikti ir dėl nu-
vertėjusio rublio bei smuku-
sio pragyvenimo lygio Rusijo-
je. Spėjama, kad dėl šių prie-
žasčių penktadaliu sumažėjo ir 
baltarusių išlaidos Lenkijoje.

Kiekvienas užsienietis, apsi-
pirkdamas Lenkijoje, pernai vi-
dutiniškai išleido 480 zlotų (113 
eurų), alkoholiui ir tabakui buvo 
skiriamas vos procentas šios 
sumos.

O lenkai užsienyje vienu 
metu įsigydavo prekių tik už 
309 zlotus (72,7 euro), alko-
holiui ir tabakui išleisdami net 
penktadalį pinigų.

Parengta pagal  
„Lietuvos rytą“

Ekonomikos grimasos

lietuviai svariai papildė lenkijos iždą

IŠLAIDOS LENKIJOJE
Lentelėje pateikiami 2015 m. spalio – 
gruodžio duomenys, mln. eurų
Vokiečiai 717
Ukrainiečiai 482
Čekai 200
Baltarusiai 139
Slovakai 127
Lietuviai 78
Rusai 33

Šaltinis: CIV

eurostato duoMeniMis, Maisto ir GėriMų  
Kaina lenKijoje, palyGinti su vidutine 

es, Mažesnė 36 proc., o Batų ir draBužių – 
atitinKaMai 21 ir 16 proc.

palyGinti su 2014 Metų pasKutiniu  
Ketvirčiu, pernai uKrainiečiai lenKijos 
parduotuvėse išleido 28,1, o lietuviai –  

25,9 proc. dauGiau piniGų.

Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ 
visuomeninė sporto 
korespondentė

Vargu ar kas galėjo pagal-
voti, kad 2016 metų smscre-
dit.lt A lygos debiutantas – 
futbolo klubas Jonavos „Lie-
tava“ gali ne tik atimti taškus 
iš praėjusių metų nugalėtojų 
ir šiame sezone be nuostolių 
žengiančio garsiojo Vilniaus 
FK „Žalgirio“, bet ir net pre-
tenduoti į pergalę. 

Mačas „Sportimos“ manie-
že prasidėjo visiškai netikė-
tai, kai jau antrąją minutę po 
greitos atakos vilniečių bau-
dos aikštelėje neleistinai buvo 
sustabdytas Tadas Eliošius, ir 
rungtynių teisėjas skyrė 11 m 
baudinį. Jį smūgiu nuo virpsto 
realizavo Dominykas Galkevi-
čius, pelnydamas savo trečią-
jį įvartį čempionate. Po tokio 
šalto dušo, buvo tikimasi, kad 
aikštelės šeimininkai greitai 
grįš į savo čempionišką žaidi-
mą. Visgi, 12 min. sostinės fut-
bolininkai atsidūrė visiškame 
nokdaune. Po puikaus Valde-
maro Borovskio kamuolio per-
davimo į varžovų baudos aikš-
telę, vilniečių gynybai pritrūko 
reakcijos ir - šiose rungtynėse 
startinėje sudėtyje debiutavęs 
Tomas Salamanavičius „šovė“ 
tiksliai – 2:0!

Tokia rungtynių eiga buvo 
tiesiog neįtikėtina, nors vilnie-
čiai ir turėjo teritorinę persva-
rą bei valdė situaciją aikštelėje, 
bet įvarčiai riedėjo į jų vartus.

Po pertraukos vaizdas iš 
esmės nesikeitė, nes „Lieta-
vos“ futbolininkų kontratakos 
buvo pavojingos, o žalgiriečiai 
vis ieškojo būdų atsirevanšuo-
ti. 65 min. aikštelės šeiminin-
kų apgultis baigėsi Mariaus Ža-
liūko įvarčiu galva. Toks žaidi-
mas tęsėsi iki pat mačo pabai-
gos, nors Jonavos futbolinin-
kams susitikimas galėjo baig-
tis ir daug sėkmingiau. Po gru-
bios gynėjų klaidos, du „Lieta-
vos“ žaidėjai atsidūrė prieš var-
žovų vartininką, bet D. Galke-
vičiaus smūgiuotas kamuolys 
skriejo šalia vartų. Įvartis galėjo 
padėti tašką susitikime, tačiau 
paskutinėmis rungtynių minutė-
mis patiems jonaviečiams teko 
skaudžiai nusivilti, kai 88 min. 
legionierius Mamadou Mbodji 
sugebėjo atstatyti pusiausvyrą 
(2:2). 

Apmaudžiai Jonavos futbo-
lininkai išleido pergalingą re-
zultatą iš savo rankų, tačiau 
reikia džiūgauti tokiu rezulta-
tu, kai žaista su pajėgia ekipa, 
kuri šį sezoną prarado pirmuo-
sius taškus. Šiame susitikime 
komandai negalėjo padėti Sa-
vio Magala Nsereko. 

Šiose rungtynėse emoci-
jos liejosi per kraštus, nes tei-
sėjas komandoms parodė net 
8 geltonas korteles (po keturias 
kiekvienai). Jau trečią įspėjimą 
per penkerias rungtynes gavo 
T. Eliošius.

„Lietavavos“ sudėtis – Gie-
drius Kvedaras, Aleksandar 
Susnjar, Valdemar Borovs-
kij, Julius Aleksandravičius, 
Martynas Dūda, Artūras Ro-
cys, Arnas Paškevičius, Ta-

das Eliošius, Tomas Salama-
navičius (nuo 85 min. Marius 
Ganusauskas), Dominykas 
Galkevičius, Laurynas Ston-
kus.

Kitose penktojo turo rungty-
nėse FK „Trakai“ 1:0 įveikė Ute-

nos „Utenį“, o Klaipėdos „Atlan-
tas“ 3:1 – Kauno „Kauno Žal-
girį“. Sekmadienį, paskutinėse 
turo rungtynėse, Kauno „Stum-
bras“ namuose 2:3 nusileido 
Marijampolės klubui „Sūduva“. 

Rezultatyviausių žaidė-
jų sąraše pirmauja Bahrudin 
Atajic („Žalgiris“) ir Nerijus 
Valskis („Trakai) – po 4, Do-
minykas Galkevičius („Lieta-
va“), Maksimas Maksimovas 
(„Atlantas“) ir Rokas Kru-

šnauskas („Kauno Žalgiris“) 
– po 3 įvarčius.

Balandžio 10 d., sekma-
dienį, Kauno Nacionalinės fut-
bolo akademijos (NFA) sta-
dione „Lietava“ namų rungty-
nes žais su FK „Trakai“ klubu. 
Rungtynių pradžia 17.30 val. 

2016 metų smscredit.lt A 
lygos varžybų tvarkaraštis 
(FK „Lietava“ rungtynės)

Balandžio 16 d., šeštadie-
nį, 14.00 val. Kauno FK „Stum-
bras“ – FK „Lietava“ (Kauno 
NFA stadionas)

Balandžio 20 d., trečiadie-
nį, 19.30 val. Marijampolės FK 
„Sūduva“ – FK „Lietava“ (Mari-
jampolės „Arvi“ arena (stadio-
nas)

Balandžio 26 d., antradie-
nį, 18.00 val. FK „Lietava“ – 
Utenos FK „Utenis“ (Jonavos 
KKSC stadionas)

net ir čempionas vilniaus „žalgiris“ pajuto  
jonavos komandos jėgą

Po šių rungtynių smscredit.lt A lygos turnyrinė lentelė atrodo 
taip (vieta, komandos, rungtynių skaičius, pergalės, lygiosios, 
pralaimėjimai, įmušti-praleisti įvarčiai, taškai):
1.“Žalgiris“ 5 4 1 0 14-7 13
2.“Atlantas“ 5 4 0 1 7-2 12
3.“Trakai“ 5 4 0 1 8-4 12
4.“Sūduva“ 5 2 1 2 7-8 7
5.“Lietava“ 5 1 3 1 6-6 6
6.“Kauno Žalgiris“ 5 1 1 3 7-11 4
7.“Stumbras“ 5 1 0 4 9-15 3
8.“Utenis“ 5 0 0 5 2-7 0

„lietavos“ futbolo klubas turi naują rėmėją
A lygos debiutantas – „Lietavos“ futbolo klubas – turi naują rėmėją. Juo tapo kaunietis 

verslininkas, Klaipėdos konteinerių terminalo, taip pat kelių įmonių Kaune ir kituose mies-
tuose savininkas Zigmas Petrauskas.

Iki šiol buvo trys dalininkai: Jonavos rajono savivaldybė, verslininkas Jonas Kaminskas 
ir asociacija „Už Jonavos futbolo ateitį“. Kaip pranešta Savivaldybės salėje vykusioje kon-
ferencijoje, dabar būti dalininku ir stiprinti Jonavos futbolą sutiko verslininkas Z. Petraus-
kas, kuris įsipareigojo suformuoti pusę „Lietavos“ klubo biudžeto – per 100 tūkst. eurų. Sa-
vivaldybės ,,Lietavai" skiriama dalis – apie 90 tūkst. eurų. Kol kas metinį komandos biudže-
tą sudaro 205 tūkst. eurų, bet naujojo dalininko nuomone, ateityje, pritraukus daugiau rė-
mėjų, biudžetas siektų 0,5 milijono eurų.

Rajono savivaldybė meras Mindaugas Sinkevičius akcentavo, kad Savivaldybė pasiren-
gusi ir toliau skirti lėšų futbolo klubui ,,Lietava", jei vyks sąžiningas, skaidrus žaidimas, be 
išankstinių susitarimų.
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Eugenijus Sabutis, 
Jonavos rajono savivaldybės 
mero pavaduotojas, 
socialdemokratas

Ar lengva Lietuvoje būti 
politiku? Neklausiu apie taip 
vadinamus „pirmuosius as-
menis“, kurių veidus, vardus 
ir pavardes – netgi mėgsta-
mus naudoti žodžius – visi ži-
nome iš žiniasklaidos. Ar pa-
prasta būti politiku vietos sa-
vivaldoje?

Nesigilinant atrodytų, kad 
nėra nieko lengvesnio: sėdi 
„minkštoje“ kėdėje, gauni užti-
krintą algą iš mokesčių mokė-
tojų pinigų, o faktas, kad esi iš-
rinktas ketveriems metams, 
neva tiesiogiai garantuoja „šil-
tą“ vietą visai kadencijai. Ar iš 
tikrųjų viskas taip paprasta? Ar 
yra tik ši, fasadinė pusė? Mano 
gyvenimiška patirtis rodo, kad 
daugeliu atveju nėra paprastų 
ir vienareikšmių atsakymų.

Jau metus laiko dirbu Jo-
navos rajono mero pavaduoto-
jo pareigose. Mano manymu, 
šios pareigos yra tiek atsakin-
gos, kiek pats asmuo sugeba 

jas įprasminti, kiek pats asmuo 
įdeda realios veiklos. Ir kalbu 
ne tik apie save – kalbu apie vi-
sus Lietuvos piliečius, kurie dir-
ba politikos srityje. Dažnai man 
yra sakoma, kad ši darbo vieta 
yra puiki: nuolatiniai renginiai, 
darbo vizitai, pasitarimai ir pa-
naši veikla. Man nuolat (ir daž-
niausiai ironiškai) pabrėžiama, 
kad mano veidas kone kasdien 
šmėžuoja socialiniuose tinkluo-
se, vietos žiniasklaidoje. Ironi-
ją suprantu, tačiau visada sten-
giuosi atsiriboti nuo išorės bliz-
gesio ir susikoncentruoti ties tu-
riniu. 

Buvimas politiku palieka dvi-
prasmį įspūdį. Iš vienos pusės 
turi nuolat bendrauti su įvairiais 
žmonėmis, dalyvauti renginiuo-
se, pristatymuose, pats priimi-
nėti svečius, t.y. žiūrint iš šalies 
– neva nieko neveikti. Iš kitos 
pusės, turi realų darbą, realius 
įsipareigojimus miesto ir rajo-
no žmonėms, kuriuos turi įvyk-
dyti. O jų įvykdyti negali vien 
tik dalyvaudamas renginiuose. 
Jeigu renginiuose nedalyvausi 
(nesvarbu, dėl kokios priežas-
ties) – būsi laikomas pasipūtė-
liu arba dar blogiau, negerbian-
čiu kitų žmonių, o besisteng-
damas nuolat visur sudalyvau-
ti gausi ne menkesnį neigiamą 
grįžtamąjį ryšį – esą tą darai 
tik dėl politinių „taškų“, dėl po-
litinės karjeros, o realaus dar-
bo – nevykdai, nes tave rinko 
ne tam, kad tik kalbas sakytum.

Kaip politikui pašalinti šį dvi-
prasmiškumą? Mano manymu, 
Jonavos rajono socialdemokra-
tai šį klausimą sprendžia efek-
tyviai.

Į politinę veiklą žiūrime kaip 
į darbą, kaip į terminuotą dar-
bo sutartį, pagal kurią rinkė-
jai (mūsų darbdaviai) mus įpa-
reigojo įvykdyti tam tikrus dar-
bus per atitinkamą laikotarpį. 

Jau antrą kadenciją iš eilės ne-
sišvaistome tuščiais pažadais, 
o, atsižvelgdami į realias gali-
mybes, prisiimame realius įsi-
pareigojimus, kuriuos ir įvykdo-
me. Todėl neraustame iš gėdos 
bendraudami su rajono žmo-
nėmis bei galime drąsiai žvelg-
ti jiems į akis ir sakyti, kad jie 
mus pasirinko ne dėl skambių 
žodžių ir malonių ausiai paža-
dų, bet dėl realių įvykdytų ir įsi-
pareigojamų įvykdyti darbų. 

Nepainiojame ūkinės vei-
klos su politika, neieškome kie-
kviename žingsnyje politinių 
priežasčių ar politinių pasiteisi-
nimų. Puikiai suprantame, kad 
vietos savivaldoje didžioji dar-
bų dalis negali būti siejama su 
politika, nes tai darbai, susiję 
su infrastruktūros gerinimu, su-
sisiekimu, aplinkos tvarkymu, 
sveikatos ir socialine apsau-
ga, kultūra. Rajone nutiesiama 
nauja kelio danga, renovuoja-
ma gatvė, vykdomas mokyklos 
remontas, statomi nauji spor-
to objektai, vykdomas geriamo-
jo vandens kokybės gerinimas, 
pastatoma vasaros estrada – 
Joninių slėnis, įrengiama slidi-
nėjimo trasa, dviračių takai bei 
daug kitų darbų. Taip, jų atsira-
dimą lemia politinės rajono val-
džios valia, tačiau, ar pats fak-
tas juos padaro mažiau vertin-
gus? Ar faktas, kad jų įvykdy-
mą lėmė rajono valdžios, sufor-
muotos socialdemokratų parti-
jos pagrindu, šiuos realius dar-
bus sumenkina? Jie tampa ma-
žiau prasmingi rajono ir miesto 
žmonėms?

Kaip ir minėjau pradžioje, 
mėgstu gilintis į turinį. Žinias-
klaidoje, bendraudamas su ki-
tais politikais, su administraci-
jos darbuotojais, su visais, kas 
nori išklausyti ir suprasti, dažnai 
pastebiu, kaip lengvai painioja-
ma forma su turiniu. Kaip daž-

nai geri darbai nuvertinami tik 
todėl, kad juos atliko kitai poli-
tinei srovei atstovaujantys žmo-
nės. Dažnai girdžiu mintį, kad 
mūsų, rajono socialdemokratų, 
įvykdyti darbai yra geri, tik dar 
geriau būtų, kad juos padarytų 
kiti – ne socialdemokratai. Sun-
ku ginčytis ir argumentuotai at-
remti tokį požiūrį, nes jis nukrei-
piamas ne į darbus, ne į veiklą, 
bet į asmenis. 

Taigi, ar lengva Lietuvos 
Respublikoje būti politiku, ar 
lengva suderinti realų darbą 
ir nuolatinį viešumą? Atsaky-
damas į šį klausimą, kiekvie-
nas politikas turi pagalvoti apie 
save ir savo veiklą. Jeigu pas-
taroji apsiriboja tik kalbomis, 
jeigu jis „atsibunda“ tik prieš ei-
linius rinkimus, jeigu rinkėjams 
dalina populistinius pažadus, 

kurie nevirsta darbais – jeigu 
taip rizikuoja ir „žaidžia“ su rin-
kėjais – tada taip – visai nesun-
ku. Tačiau jeigu jis, kaip Jona-
vos socialdemokratai, yra at-
sakingas, jeigu vykdo savo įsi-
pareigojimus rinkėjams, jeigu 
daug ir sunkiai dirba, nekreip-
damas dėmesio į kritiką – tada 
sunku, bet rinkėjas tai visada 
įvertina.

Tada ir tik tada politikui nėra 
gėda dalyvauti susirinkimuose, 
šventėse ir renginiuose, nėra 
gėda kalbėtis su bet kuriuo 
žmogumi, nes jis turi tvirtą pa-
grindą – įvykdytus įsipareigo-
jimus, atliktus realius darbus. 
Tik tokiu atveju jis gali tvirtai ir 
užtikrintai atsakyti už savo žo-
džius, už tuos darbus, kuriuos 
įvykdė jis ir jo atstovaujama po-
litinė jėga.

pradedančiojo požiūris: 
„nepakeliama“ politiko būties lengvybė?

KviečiaMe sKirti 1 procentĄ savo 
Gyventojų pajaMų MoKesčio jonavos 

socialdeMoKrataMs 
Brangūs jonaviečiai (ir ne tik!), maloniai kvie-

čiame Jus prisidėti prie LSDP Jonavos skyriaus veiklos, 
skiriant 1 proc. gyventojų pajamų mokesčio. 

Reikia pateikti prašymo FR0512 formą Valstybinei mokes-
čių inspekcijai (VMI). 

Tai galite padaryti iki gegužės 2 dienos:
1. El. būdu deklaruodami pajamas.
2. Įteikti tiesiogiai Valstybinei mokesčių inspekcijai.
3. Nusiųsti Valstybinei mokesčių inspekcijai paštu.

Atitinkamuose minėtos formos langeliuose įrašykite savo 
asmens duomenis ir partijos rekvizitus: 

Langelyje E1 rašykite 1 (vienetą), E2- 191362889, E3 - JO-
NAVOS SKYRIUS, E4 - 1,00 (vienetą), E5 - 2019.

Taip pat kryželiu pažymėkite langelį 7S.

Daugiau informacijos - http://www.lsdpjonava.lt/1-proc/

Jonavos socialdemokratai aktyviai vykdo bendruome-
nei skirtas visuomenines, socialines, pilietines veiklas, ak-
cijas, renginius. Jų organizavimui ir įgyvendinimui pasitar-
nauja ir Jūsų skirta parama.

Drauge nuveikėme daug – tęskime!
Užs. Nr. 45

Gintarė Vaiciekavičiūtė

Balandžio 2 d. Anykščiuo-
se vykusioje XI Lietuvos mė-
gėjų teatro šventėje „Tegy-
vuoja teatras“ beveik visus 
apdovanojimus susirinko Jo-
nava - iš 10 skelbtų nominaci-
jų net 6 atiteko mūsų kultūros 
įstaigoms: penkios - Jonavos 
rajono savivaldybės teatrui, 
viena - Jonavos rajono savi-
valdybės kultūros centrui.

„Tegyvuoja teatras“ kasmet 
paskelbia ir pagerbia ryškiau-
sius Lietuvos mėgėjų teatro kū-
rėjus, puoselėtojus, skleidėjus, 
globėjus ir rėmėjus. Šįkart Jo-
navos rajono savivaldybės te-
atras nominuotas kaip „Ryš-
kiausias Lietuvos mėgėjų teatro 
ambasadorius“ už dalyvavimą 
2015 m. Baltijos šalių teatrų fes-
tivalyje „Baltijos rampa“ Estijoje; 
jam įteikta nominacija „Ryškiau-
sias tarptautinis suaugusiųjų te-
atrų festivalis Lietuvoje“ už tarp-
tautinio mėgėjų teatrų festivalio 
„Aidas“ organizavimą Jonavoje; 
nominacija „Ryškiausias eduka-
cinis teatro projektas“ įvertintas 
Jonavos rajono savivaldybės te-
atro projektas „Lygybės medis“, 
teatro integracinė kūrybinė labo-
ratorija socialinės atskirties gru-
pėms ir neįgaliesiems. Taip pat 
nominacija „Ryškiausias leidi-
nys apie mėgėjų teatrą“ įvertin-
tas Jonavos rajono savivaldy-

daugiausia lietuvos teatralų nominacijų atiteko jonavai

Jonavos r. savivaldybės teatro režisierius, Lietuvos mėgėjų teatro sąjungos prezi-
dentas Jonas Andriulevičius ir šios teatro sąjungos sekretorė, Jonavos r. savival-
dybės teatro direktorė Regina Kestenienė iš Anykščių Jonavai parvežė net 6 nomi-
nacijas

PERKA senas nuotraukas,
tarybinius medalius 

ir ženkliukus
bei sidabro gaminius.

Tel. 8 652 05694

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

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

Advokato padėjėjas  
Vytautas Bartkus,

Kauno 1-oji advokatų  
kontora „Lignugaris,  

Liutkevičius ir partneriai“
Konsultuoja įvairiais  

teisės klausimais
Rengia dokumentus

Atstovauja teismuose
Klaipėdos g.2/J. Ralio g.11, 

Jonava
Tel. 8- 611 17957

bės teatro 30-čiui išleista knyga 
„Teatro ieškojimas“, o nominaci-
ja „Už nuopelnus Lietuvos mė-
gėjų teatrui“ įteikta Reginai Kes-
tenienei, Jonavos rajono savi-
valdybės teatro direktorei, Lietu-
vos mėgėjų teatro sąjungos se-
kretorei. Su teatru susijusi ir no-
minacija, atitekusi Jonavos rajo-
no savivaldybės kultūros centrui 
– „Ryškiausias respublikinis tea-
tro renginių rengėjas“.

Teatralizuota respublikinė 
šventė „Tegyvuoja teatras“ gy-
vuoja nuo 2006 m. Iki tol Lietu-
vos teatrai neturėjo visus vieni-
jančio renginio, skirto kovo 27-
ąją minimai Tarptautinei teatro 
dienai, minėdavo ją atskiromis 

premjeromis ar koncertais. Pir-
mą kartą šventę 2006 m. suren-
gus Rokiškyje, „Tegyvuoja te-
atras“ ėmė keliauti po Lietuvą: 
vyko Šiauliuose, Telšiuose, Tau-
ragėje, Klaipėdoje, 2011 m. – Jo-
navoje, vėliau Zarasuose, Alytu-
je, Utenoje, šiemet – Anykščiuo-
se, kur kitų metų šventės orga-
nizatorių vėliavą perėmė Prieku-
lė, Klaipėdos r.

Per „Tegyvuoja teatras“ gy-
vavimo istoriją jau pagerbta apie 
450 Lietuvos mėgėjų teatro kū-
rėjų (aktorių, režisierių, sceno-
grafų, kompozitorių, choreogra-
fų, teatro pedagogų ir pan.), prie 
150 artėja įteiktų statulėlių „Te-
gyvuoja teatras“ skaičius.
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dėl vietos Gyventojų 
apKlausos reZultatų

Informuojame, kad, vadovaujantis Jonavos rajono savivaldy-
bės mero 2016 m. sausio 8 d. potvarkiu Nr. 1B-1 „Dėl vietos gy-
ventojų apklausos”, įvyko Jonavos r. savivaldybės vietos gyvento-
jų apklausa (nuo 2016-01-12 iki 2016-02-12 tiesioginės gyventojų 
nuomonės įrašymas apklausos lapuose). Apklausoje buvo teikia-
mi klausimai „Dėl seniūnijų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymo“ 
ir „Dėl seniūnijos pavadinimo keitimo“.

Apklausos komisijos posėdžio metu nutarta PRITARTI seniūni-
jų aptarnaujamų teritorijų ribų nustatymui ir Dumsių sen. pavadini-
mo keitimui į Šveicarijos sen. pavadinimą.

Architektūros ir urbanistikos skyriaus inf. 

savivaldybė informuoja

Jonavos r. savivaldybės  
taryba š. m. vasario 25 d. pri-
tarė naujiems smulkiojo ir 
vidutinio verslo bei ūkininkų 
rėmimo fondo nuostatams, 
kuriuos parengė ir Tarybos 
nariams pristatė rajono Ta-
rybos narys, Ekonomikos, 
finansų ir verslo plėtros ko-
miteto pirmininkas Alfonsas 
Meškauskas.

Pristatome esminius nau-
jųjų nuostatų ypatumus bei 
pokyčius, įvykusius rajono 
smulkiojo ir vidutinio vers-
lo bei ūkininkų (toliau – SVV 
subjektų) rėmimo veikloje.

Kokie esminiai pasikeiti-
mai įvyko SVV subjektų rė-
mimo veikoje, patvirtinus 
naujuosius fondo nuosta-
tus?

Esminis pasikeitimas tas, 
kad greta iki šiol buvusios ga-
limybės SVV subjektams gau-
ti beprocentes fondo paskolas, 
atsirado visiškai nauja negrą-
žintinos paramos forma – SVV 
subjektams galės būti kom-
pensuojama dalis patirtų išlai-
dų.

Kas gali pretenduoti į fon-
do paramą?

Fondo paramą gali gau-
ti smulkios ir vidutinės verslo 
įmonės, individualia veikla už-
siimantys verslininkai ir ūkinin-
kai, kurie kuria ar plečia veiklą 
Jonavos rajone, praeityje nėra 
padarę ekonominio pobūdžio 
teisės pažeidimų, neturi įsisko-
linimų valstybės, savivaldybės 
biudžetams, fondams ir „So-
drai“ bei per paskutinius tre-
jus metus nesinaudojo šio fon-
do parama. 

Parama neskiriama bankru-
tuojantiems, likviduojamiems 
ar restruktūrizuojamiems su-
bjektams ir įmonėms, kuriose 
valstybei ar savivaldybei pri-
klauso daugiau kaip ½ įstati-
nio kapitalo ar balsavimo tei-
sių. Fondo lėšomis neremia-
mos šios veiklos: medžioklės, 
gaudymo spąstais ir susijusių 
paslaugų veikla; gėrimų gamy-
ba, išskyrus salyklo, nealkoho-
linių gėrimų, mineralinio ir kito, 
pilstomo į butelius, vandens 
gamybą; tabako gaminių ga-
myba; didmeninė ir mažmeni-
nė prekyba; finansinė ir drau-
dimo veikla; nekilnojamojo tur-
to operacijos; teisinė veikla ir 
azartinių žaidimų bei lažybų 
organizavimo veikla.

Kokios išlaidos galės būti 
kompensuojamos, teikiant 
negrąžintiną paramą?

Fondo nuostatuose yra nu-
rodyta 10 kompensavimui tin-
kamų išlaidų rūšių ir jų kom-
pensuotinos dalys. SVV su-
bjektas galės pretenduoti į iš-
laidų kompensavimą ne daž-
niau kaip vieną kartą per trejus 
metus, nurodydamas ne dau-
giau kaip 3 rūšių patirtas iš-
laidas, o bendra vienkartinės 
kompensacijos suma negalės 
viršyti 1200 Eur. Tinkamų išlai-
dų rūšys ir jų kompensuotinos 
dalys:

1. Įmonės steigimo išlaidos 

– padengiama iki 300 Eur, bet 
ne daugiau kaip 80 proc. patir-
tų išlaidų;

2. Įmonės interneto svetai-
nės sukūrimo ir palaikymo iš-
laidos – padengiama iki 300 
Eur už įmonės interneto sve-
tainės sukūrimą ir iki 300 Eur 
už interneto svetainės palaiky-
mo paslaugas, bet ne daugiau 
kaip 50 proc. patirtų išlaidų;

3. Rinkodaros priemonių 
formavimo ir įdiegimo išlaidos 
(įmonės prekės ženklo, įmo-
nės stiliaus sukūrimas ir jo rė-
mimo išlaidos) – padengia-
ma iki 300 Eur, bet ne daugiau 
kaip 50 proc. patirtų išlaidų;

4. Prekės ženklo registravi-
mo ir gaminių pavyzdžių sertifi-
kavimo išlaidos – padengiama 
iki 300 eurų, bet ne daugiau 
kaip 50 proc. patirtų išlaidų;

5. Išlaidos, patirtos už eks-
pozicijos vietas parodose pri-
statant savo produkciją, – pa-
dengiama iki 300 eurų, bet ne 
daugiau kaip 50 proc. patirtų 
išlaidų;

6. Mokslo tiriamųjų darbų, 
laboratorinių matavimų ir tyri-
mų išlaidos – padengiama iki 
300 eurų, bet ne daugiau kaip 
50 proc. patirtų išlaidų; 

7. SVV subjekto darbuoto-
jų mokymo ir kvalifikacijos kė-
limo išlaidos – padengiama iki 
300 eurų, bet ne daugiau kaip 
50 proc. patirtų išlaidų;

8. Verslo planų, paraiškų fi-
nansinei paramai iš ES ir kitų 
fondų gauti parengimo išlaidos 
– padengiama iki 400 eurų, bet 
ne daugiau kaip 50 proc. patir-
tų išlaidų;

9. Teritorinio planavimo do-
kumentų ir techninių projektų 
parengimo išlaidos – paden-
giama iki 400 eurų, bet ne dau-
giau kaip 50 proc. patirtų išlai-
dų;

10. Paskolų palūkanos – 
padengiama iki 50 proc. pa-
skolos palūkanų išlaidų, bet ne 
daugiau kaip 3 proc. metinių 
palūkanų. 

Už kokį laikotarpį patirtos 
išlaidos gali būti kompen-
suojamos?

Nuostatuose numatyta, kad 
kompensuojamos ne anksčiau 
kaip prieš 24 mėnesius iki pa-
raiškos pateikimo patirtos išlai-
dos, tačiau kompensuotinos iš-
laidos negali būti patirtos anks-
čiau nei 2016 m. vasario 26 d., 
t. y. ne anksčiau nei įsigaliojo 
naujieji fondo nuostatai. 

Ar paramos užteks vi-
siems norintiems?

Kol kas nežinome, kiek 
bus norinčių. 2016 metais ne-
grąžintinai paramai savivaldy-
bės Taryba skyrė 15 tūkst. Eur. 
Kiek prašymų galėsime paten-
kinti, priklausys nuo sumų, ku-
rias kompensuoti prašys pa-
reiškėjai. Vienam pareiškė-
jui skiriama suma negalės vir-
šyti 1200 Eur, vadinasi, para-
mą šiemet gauti gali ne mažiau 
kaip 13 SVV subjektų.

Nuostatuose numatyta, kad 
jei pareiškėjų bus daugiau nei 
yra skirta lėšų, tai, pasibaigus 
lėšoms, paraiškos galės būti 

priimamos iki metų pabaigos, 
tačiau jei tais pačiais metais 
papildomai lėšų negrąžintinai 
paramai nebus skirta, pasi-
baigus metams paraiškos kar-
tu su pateiktais dokumentais 
bus grąžinamos pareiškėjams 
jų nepatenkinus. Naujos pa-
raiškos galės būti teikiamos ki-
tais einamaisiais metais po to, 
kai savivaldybės biudžete bus 
numatytos naujos lėšos negrą-
žintinai paramai teikti einamai-
siais metais.

Kokius dokumentus turi 
pateikti pretendentai gauti 
paramą?

Prašant fondo paramos, sa-
vivaldybės administracijai pa-
teikiamas nustatytos formos 
prašymas ir pareiškėjo anke-
ta. Šių dokumentų formas gali-
ma rasti savivaldybės interne-
to tinklalapyje http://www.jona-
va.lt/parama-verslui1. Kartu su 
prašymu ir anketa turi būti pa-
teikiami papildomi dokumen-
tai, kurių tikslus sąrašas pri-
klauso nuo prašomos paramos 
rūšies. 

Visais atvejais pretenden-
tai turi pateikti įmonės steigimo 
dokumentus ir jų kopijas (įsta-
tus ar nuostatus, registravimo 
pažymėjimą ar išrašą iš juridi-
nių asmenų registro, vadovo 
ar įgalioto asmens skyrimą pa-
tvirtinantį dokumentą) ar vers-
lui pagrindą suteikiančius do-
kumentus (individualios vei-
klos pažymą, verslo liudijimą 
ar ūkininko pažymėjimą), pre-
tendento ar jam atstovaujančio 
asmens tapatybę patvirtinan-
tį dokumentą ir jo kopiją, pa-
žymas iš Valstybinės mokes-
čių inspekcijos ir Valstybinio 
socialinio draudimo fondo, pa-
tvirtinančias, kad pretendentas 
nėra skolingas valstybės, sa-
vivaldybės ir „Sodros“ biudže-
tams. 

Jei pretendentas prašo 
kompensuoti turėtas išlaidas, 
jis turi pateikti tas išlaidas pa-
grindžiančius dokumentus. Jei 
prašoma palūkanų kompen-
savimo, gali tekti pateikti pa-
skolos sutartį ar banko pažy-
mą, atskleidžiančią paskolos 
paskirtį, palūkanų dydį, jų per-
skaičiavimo tvarką, paskolos 
bei negrąžintos paskolos da-
lies dydį, paskolos grąžinimo 
grafiką. Jei prašoma bepro-
centės paskolos, reikės pateik-
ti verslo planą, SVV subjekto 
finansinę būklę atskleidžian-
čius dokumentus, užstatu siū-
lomo turto dokumentus ir pan.

Ar pasikeitė beprocenčių 
paskolų teikimo sąlygos?

Labai neženkliai. SVV su-
bjektai dabar gali gauti iki 10 
tūkst. Eur dydžio beprocentę 
paskolą dvejų metų laikotar-
piui. Netaikomas paskolos iš-
davimo mokestis, nenustato-
mas paskolos grąžinimo gra-
fikas, nereguliuojamas panau-
dojimo terminas. Paskolos grą-
žinimas užtikrinamas įkeičiamu 
likvidžiu turtu, kurio vertė turi 
būti 30–50 procentų didesnė 
nei prašomos paskolos suma. 
Pretendentas turi pagrįsti pa-

apie sMulKiojo ir vidutinio  
verslo rėMiMo pasiKeitiMus jonavos 

rajono savivaldyBėje 

skolos poreikį, atskleisti jos 
panaudojimo paskirtį ir finansi-
nes galimybes paskolą grąžin-
ti, priešingu atveju paskola gali 
būti nesuteikta. Pasibaigus pa-
skolos grąžinimo terminui, pa-
skolos sutartis gali būti pratę-
siama dar vieneriems metams, 
jei paskolos gavėjas grąžina 
25 proc. suteiktos paskolos ir 
nurodo priežastis, dėl ko visa 
paskola nebuvo grąžinta lai-
ku. Pratęsimo laiku paskolos 
gavėjas fondui mokės 5 proc. 
metines palūkanas nuo negrą-
žintos paskolos dalies. Vienas 
SVV subjektas beprocente pa-
skola gali pasinaudoti ne dau-
giau kaip 2 kartus.

Kas priima sprendimus 
dėl fondo paramos skyrimo?

Pretendento paraišką, pa-
teiktus dokumentus ir apiben-
drintą informaciją savivaldy-
bės administracijos Turto sky-
rius pateikia svarstyti savival-
dybės Tarybos Ekonomikos, fi-
nansų ir verslo plėtros komite-
tui, kurio posėdžiai vyksta vie-
ną kartą per mėnesį. Į komite-
to posėdį kviečiamas ir į fondo 
paramą pretenduojančio SVV 
subjekto atstovas. Sprendimą 
dėl paramos suteikimo priima 
Ekonomikos, finansų ir verslo 
plėtros komitetas balsų dau-
guma.

Ar vienas SVV subjektas 
gali pretenduoti ir į paskolą, 
ir į išlaidų kompensavimą?

Vienas SVV subjektas vie-
ną kartą per trejus metus gali 
pretenduoti tik į vieną pasirink-
tą paramos formą: arba į pa-
skolą, arba į vienkartinį patirtų 
3 pasirinktų rūšių išlaidų dalinį 
kompensavimą.

Ką dar būtina žinoti norin-
tiems gauti fondo paramą?

Smulkiojo ir vidutinio vers-
lo bei ūkininkų rėmimo fondo 
nuostatai ir prašymo bei anke-
tos formos skelbiami savivaldy-
bės interneto tinklalapyje http://
www.jonava.lt/parama-verslui1.

Nustačius, kad paramos 
gavėjas pateikė neteisingus 
duomenis ir fondo parama jam 
buvo skirta neteisėtai, visa jau 
išmokėta paramos dalis privalo 
būti grąžinama į fondo sąskaitą 
arba yra išieškoma teisės aktų 
nustatyta tvarka.

Fondo paramos klausi-
mais konsultuoja savivaldy-
bės administracijos Turto sky-
riaus darbuotojos, 211–213 
kab., Žeimių g. 13, Jonavo-
je; tel. (8 349) 500 77 arba 
(8 349) 610 56; el. paštas  
onute.plestiene@jonava.lt arba  
jolita.gumaniukiene@jonava.lt. 

Turto skyriaus inf.
Užs. Nr. 25

2016 m. sausio 1 d. įsigalio-
jo Lietuvos Respublikos gyve-
namosios vietos deklaravimo 
įstatymo Nr. VIII-840 pakeitimo 
įstatymas Nr. XII-1919 (toliau 
– Įstatymas), kuriame nustaty-
ta asmens pareiga deklaruoti 
gyvenamąją vietą bei numaty-
tas baigtinis asmenų, kurie gali 
būti įtraukti į neturinčiųjų gyve-
namosios vietos apskaitą, są-
rašas. Vadovaujantis Įstatymu, 
asmenys, kurie iki Įstatymo įsi-
galiojimo buvo įtraukti į gyvena-
mosios vietos neturinčių asme-
nų apskaitą pagal savivaldybę, 
kurios teritorijoje jie gyvena, pri-
valo per 6 mėnesius deklaruoti 
savo faktinę gyvenamąją vietą. 
Atkreiptinas dėmesys, kad pa-
teikus prašymą į gyvenamosios 
vietos neturinčių asmenų aps-
kaitą gali būti įtraukiami:

1) benamiai – 6 mėnesių lai-
kotarpiui pagal savivaldybę, ku-
rios teritorijoje jie faktiškai gy-
vena;

2) asmenys, kurie buvo glo-
bojami vaikų globos instituci-
jose ir šeimynose, kai jie išlei-
džiami iš vaikų globos instituci-
jos arba palieka šeimyną, ne il-
gesniam kaip 6 mėnesių laiko-
tarpiui – pagal savivaldybę, ku-
rios teritorijoje jie faktiškai gy-
vena;

3) asmenys, kuriems teismo 
nutartimi paskirtos priverčia-
mosios stacionarinio stebėjimo 
specializuotose psichikos svei-
katos priežiūros įstaigos medi-

cinos priemonės, šių priemo-
nių taikymo laikotarpiu – pagal 
savivaldybę, kurios teritorijoje 
buvo paskutinė asmens dekla-
ruota gyvenamoji vieta;

4) asmenys, laikomi tardy-
mo izoliatoriuje ir pataisos įs-
taigose, visą buvimo šiose įs-
taigose laikotarpį – pagal savi-
valdybę, kurios teritorijoje buvo 
paskutinė asmens deklaruo-
ta gyvenamoji vieta arba kurios 
teritorijoje jie faktiškai gyveno 
iki suėmimo arba bausmės at-
likimo.

Pažymėtina, kad pagal ga-
liojančius teisės aktus, skiriant 
piniginę socialinę paramą ne-
pasiturintiems gyventojams, iš-
mokas vaikams, paramą mirties 
atveju ir socialinę paramą moki-
niams, yra privalomas asmenų 
gyvenamosios vietos deklaravi-
mas. Todėl asmenys, gaunan-
tys piniginę socialinę paramą 
ir įtraukti į gyvenamosios vie-
tos neturinčių asmenų apskai-
tą pagal savivaldybę, iki 2016 
m. liepos 1 d. turėtų deklaruoti 
savo faktinę gyvenamąją vietą, 
kad ateityje būtų išvengta pini-
ginę socialinę paramą reguliuo-
jančių įstatymų taikymo prakti-
nių problemų bei būtų užtikrin-
tas sklandus piniginės sociali-
nės paramos teikimas nepasi-
turintiems asmenims tada, kai 
paramos jiems labiausiai reikia. 

Socialinės paramos  
skyriaus inf.

Užs. Nr. 25

dėl GyvenaMosios vietos 
deKlaraviMo
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Sveikata ir grožis

Sveikata – brangiausias 
turtas. Tai yra svarbiausias 
argumentas, kodėl kiekvie-
nai šeimai tikrai vertėtų įsigy-
ti vandens jonizatorių. Vienu 
metu galima jonizuoti 1,5 ar 
3 litrus vandens ir pagamin-
ti jonizuotą šarminį, jonizuo-
tą rūgštinį, o esant poreikiui 
– ir sidabringą vandenį.

Vandens jonizatorius – vos 
arbatinuko dydžio prietaisas, 
kuris tikrai nesunkiai ras vie-
tą kiekvienų namų virtuvėje ir 
kuriam nereikia jokių specialių 
įrengimo darbų.

Bendrovės „Burbuliukas ir 
Co“ jau 20 metų gaminamų 
vandens jonizatorių darbo lai-
kas apskaičiuotas 30 tūkstan-
čių darbo valandų – tai atitinka 
maždaug 25 metus. Taigi terei-
kia vieną kartą apsispręsti ir įsi-
gyti vandens gerinimo sistemą, 
ilgai pamirštant rūpesčius dėl 
geriamojo vandens kokybės. 
Jonizuotas šarminis – arba gy-
vasis – vanduo yra minkštes-
nis, takesnis nei įprastas. Or-
ganizmas gyvąjį vandenį pasii-
ma kaip savą, nes jonizatoriumi 
reguliuojame vandens pH lygį. 
Šarminis vanduo pasižymi an-
tioksidacinėmis savybėmis, tai 
yra gali mažinti žalingą laisvų-
jų radikalų poveikį.

Taip pat žinoma, kad šarmi-
nis vanduo šalina rūgšties atlie-
kas ir stabdo organizmo rūgš-
tėjimą. Jonizuotas rūgštinis – 
arba negyvasis – vanduo dau-
giausia skirtas išoriniam varto-
jimui, padeda atkurti natūralią 
rūgštinę odos terpę.

Jau išbandžiusieji teigia, 
kad negyvasis vanduo yra ne-
pakeičiamas, kai reikia dezin-
fekuoti namus, žaizdeles ar nu-
brozdinimus, ir naudojamas 
sloguojant ar skaudant gerklei.

Už. Nr. 44

jonizuotas vanduo –  
puiki investicija į sveikatą

Balandžio 25 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
KAUNO SVEIKATOS UNIVERSITETO KLINIKų GyDyTOJAS 

UROLOGAS, MEDICINOS MOKSLų DAKTARAS, DOCENTAS DARI-
JUS SKAUDICKAS konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo 
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, sėklidžių on-
kologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skausmingą šlapinimąsi, susilpnin-
tą šlapimo srovę. Konsultacijos metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vy-
rus, moteris turinčius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir poten-
cijos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jeigu reikalingas 
tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nukreipiami ir gydomi specializuo-
tuose  gydymo centruose. Išsamesnė informacija ir išankstinė registraci-
ja tel: 8-671-33948 arba 8-685-48050

Gydytojo R. Kvedaravičiaus 
ODONTOLOGIJOS KLINIKA

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

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

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

išvalo ir KŪnĄ, ir 
naMus

Aldona Kazlauskienė
Mokytoja iš Kauno

„Sergu cukriniu diabetu. Jo-
nizuotą vandenį vartoju jau dau-
giau kaip 6 mėnesius. Pastebė-
jau, kad pagerėjo savijauta, su-
mažėjo gliukozės kiekis krau-
jyje. Rūgštinį jonizuotą vande-
nį naudoju buityje – laistau gė-
les, plaunu vaisius, daržoves, 
dezinfekuoju indus, stalo įran-
kius, klozetą ir vonią. Rūgštiniu 
vandeniu plaunu veidą, rankas. 
Oda pasidarė minkštesnė ir ly-
gesnė.“

Rimas Daubaras
Skardininkas iš Radviliškio

„Šarminį vandenį geriu jau 
maždaug metus: nebekamuo-
ja skrandžio rūgštingumas, at-
sisakiau vaistų, pagerėjo savi-
jauta, tapau energingesnis.“

Jūratė Povilaitienė
Darželio auklėtoja iš Šiaulių

„Susidomėjome joniza-
toriumi, nes buvo padidėjęs 
rūgštingumas, sunkiai sekėsi 
išbristi iš virusinių ligų. Rūgš-
tingumo problema dingo, o 
sutapimas ar ne, bet šiais me-
tais jokia liga nebuvo užpuo-
lusi. Šarminį vandenį geriame 
kasdien, rūgštinį kartą per sa-
vaitę. Išvalome namus. Skau-

damą dantį ar gerklę skalauju 
rūgštiniu, po to šarminiu van-
deniu –pašalina skausmą“.

Gražina Vidžiūnienė
Iš Vilniaus

„Jonizuoto vandens kas-
dien išgeriu po 1,5-2 litrus, 
naudoju maistui ruošti. Džiau-
giuosi rezultatais: normaliza-
vosi kraujotaka, nebešąla ga-
lūnės. Artimieji naudoja van-
dens jonizatorių ir turi gerų at-
siliepimų: pagerėjo sąnarių 
būklė, nes geriant daug šio 
vandens ištirpo ir išsiplovė su-
sikaupusios druskos ir atau-
gos, sumažėjo cukraus kie-
kis kraujyje, išnyko skrandžio 
rėmuo, pagražėjo oda – ge-
riant šį vandenį valosi kepe-
nys, inkstai“.

Arianda Popovė
Vertėja iš Kauno

„Maždaug prieš metus nu-
pirkau mamai dovaną – van-
dens jonizatorių. Kaip ir dau-
guma pagyvenusių žmonių, 
mama turi sveikatos problemų, 
ypač pasireikšdavo kojų ne-
galavimai, susiję su venomis, 
pėdų grybeliu, sąnariais. Pra-
dėjo vartoti jonizuotą vandenį, 
darė rūgštinio vandens kom-
presus, voneles. Rezultatas 
maloniai stebino! Buvo puiku 
matyti nurimusias venas, nyks-
tantį grybelį, gerą nuotaiką be 
galvos ir skrandžio skausmų, 
nemigos naktų.“

www.vandensjonizatoriai.lt

Atstovas Jonavoje:
UAB „Jonavos vaistinė“

J.Ralio g.1A
Informacija telefonu 

8 349 52662

UAB "Langų era" siū-
lo aukštos kokybės plasti-
kinius langus už patrauklią 
kainą. Platus profilių ir spal-
vų pasirinkimas. Taip pat sti-
kliname balkonus, montuoja-
me šarvuotas duris, roletus, 
tinklelius nuo uodų. Įsigykite 
langus tik išklausę mūsų pa-
siūlymo! 

Tel. 8 677 35773; 
El. p. info@languera.lt

Sonatos Juškienės odontologijos klinika
• Dantų protezavimas.
• Dantų šalinimas.
• Burnos higiena, dantų balinimas.
• Dantų gydymas.
• Priekinių dantų atstatymas laminatėmis  
(COMPONEER ir EDELWEISS).
Dirba: I-II – nuo 8 iki 17 val.
           III – nuo 10 iki 19 val.
           IV-V nuo 8 iki 17 val.

Žeimių takas 3-1, Jonava.  
Tel.: 51550, 8-698 47159
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UAB „Joneda“ teikia visas nekilnojamojo turto tvarkybos paslaugas  
(pirkimo, pardavimo, nuosavybės įteisinimo, tarpininkauja parduo-

dant – perkant) J.Ralio g. 5 (II aukštas), tel.: 54607, 8-612 11896, 
8-655 54404. 

1 KaMB.
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, III a., 
bendr. pl. 36,25 m², kamb. pl. 17,43 m², 
virtuvės pl. 9,21 m² Butas vidinis, šiltas. 
Įstiklintas balkonas, vonia ir WC atskirai, 
dalinai pakeisti langai). Kaina 10000 Eur. 
Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
Žalioji g. (5 a. renovuojamas namas, V a., 
bendr. pl. 29,1 m², virtuvės pl. 6,93 m², WC ir 
vonia kartu, plastikiniai langai, šarvuotos du-
rys. Butas vidinis, šiltas. Reikalingas remon-
tas. Namas strategiškai geroje miesto dalyje: 
šalia vaikų darželis, parduotuvė. Patogus 
susisiekimas. Iki miesto centro vos kelios 
minutės kelio). Kaina 8600 Eur. Tel. 8-655 
54404, 8 612 11896
P.Vaičiūno g. (5 a. blok. namas, II a., bendr. 
pl. 32 m², kamb. pl. 14,08 m², virtuvės pl. 
9,45 m² .Bute pakeista santechnika, elek-
tros instaliacija. Pakeisti langai, įstatytos 
šarvuotos durys, WC ir vonia atskirai. Butas 
parduodamas su virtuvės baldų ir prieškam-
bario komplektu bei sekcija). Kaina 12500 
Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 32,67 m², kamb. pl. 13,96 m², virtuvės pl. 
9,37 m², WC ir vonia atskirai). Kaina 10700 
Eur. Tel. 8-655 54404, 8 612 11896
1,5 KaMB.
J.Ralio g. (5 a. renovuotas namas, V a., 
bendr. pl. 35 m², virtuvės pl. 5,2 m², kam-
barių pl. 7,9 m² ir 15 m², WC ir vonia ats-
kirai, plastikiniai langai, šarvuotos du-
rys. Butas vidinis (langai į Neries pusę), 
šiltas. Renovacijos įmokos sumokėtos. 
Reikalingas remontas. Be balkono. Na-
mas yra labai geroje miesto dalyje - cen-
tre. Patogus susisiekimas. Rami vieta, 
šalia teka Neries upė. Tvarkingi kaimy-
nai). Kaina 10000 Eur. Tel. 8 655 54404, 
8 612 11896
2 KaMB.
Chemikų g. (4 a. mūr. namas, I a., bendr. 
pl. 49,09 m², virtuvės pl. 8,31 m², kamba-
rių pl. 17,99 m² ir 11,45 m². Butas yra tvar-
kingas, šiltas, sudėti plastikiniai langai, 
laminuotos grindys. Vonia ir WC atskirai, 
išklijuoti plytelėmis, bute yra sandėliu-
kas – 1,18 m². Butui priklauso rūsys). 
Kaina: 16000 Eur. Tel. 8-655 54404, 8 612 
11896
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 50,67 m², virtuvės pl. 9,44 m², kambarių 
pl. 17,27 m² ir 14,17 m². Pakeistas virtuvės 
langas, dvigubos medinės durys, įstiklintas 
balkonas. Nedideli šildymo mokesčiai. Kaina 
15900 Eur. Tel. 8 655 54404, 8 612 11896.
P.Vaičiūno g. (5 a. blokinis namas, V a., ben-
dr. pl. 50,51 m², virtuvė pl. 9,47 m², kambarių 
pl. 17,14 m² ir 14,06 m². WC ir vonia atskirai, 
išklijuoti plytelėmis, pakeistas vamzdynas. 
Pakeisti langai, šarvo durys. Naujai sure-
montuotas 1-as kambarys, pakeista elektros 
instaliacija, apšiltinta siena. Kitas kambarys 
paruoštas remontui, išklotos laminuotos grin-
dys). Kaina 16000 Eur. Tel. 8 655 54404; 8 
612 11896.
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. Tel. 8655 
54404; 8 612 11896
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blok. namas, 

V a., bendr. pl. 47,2 m², vidinis, įstiklintas 
balkonas, šarvo durys, langai į priešingas 
puses, vonia ir WC atskirai, tvarkingas). Kai-
na 4000 Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 11896.
Žeimių tako g. (9 a. blokinis namas, VI 
a., bendr. pl. 50,03 m², didelė virtuvė - pl. 
9,35 m², kambarių pl. 14,04 m² ir 17,07 
m², WC ir dušas kartu (išklijuota naujo-
mis plytelėmis), pakeista santechnika, 
dušas turi pirties funkciją. Bute sudėti 
plastikiniai langai, šarvuotos durys. Vie-
nas kambarys sujungtas su virtuve. Ki-
tas kambarys sujungtas su balkonu, įdė-
tas vitrininis-nedūžtančio stiklo langas. 
Butas parduodamas su visais baldais 
ir buitine technika (šaldytuvas, viryklė, 
mikrobangų krosnelė, indaplovė, skalbi-
mo mašina, kavos aparatas). Namas yra 
strategiškai patogioje ir ramioje miesto 
dalyje. Patogus susisiekimas. Netoliese 
yra gimnazija, keli prekybos centrai, ligo-
ninė, poliklinika. Kaina 20000 Eur. Tel. 8 
655 54404; 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 aikš-
telės įvažiavimų užtvarai). Kaina 22000 
Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896.
3 KaMB. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 64,2 m², virtuvės pl. 9,6 m², 
kambarių pl. 14 m², 17,08 m² ir 14 m². 
WC ir vonia kartu. Buto langai nekeisti 
– mediniai, vidaus durys – natūralaus 
medžio, lauko durys – šarvuotos. Kam-
bariai nepereinami. Koridorius ir virtu-
vė iškalti medinėmis lentelėmis, dalis 
virtuvės išklijuota plytelėmis. Balkonas 
įstiklintas. Butas vidinis, šiltas, nedideli 
šildymo mokesčiai. Tvarkinga ir šva-
ri laiptinė, draugiški kaimynai). Kaina 
19000 Eur. Tel. 8-655 54404, 8 612 11896.
Žeimių tako g. (9 a. blok. namas, IX a., 
bendr. pl. 64 m² , virtuvės pl. 9,41 m² , 
kambarių pl. 17,10 m², 13,98 m² ir 11 m². 
Atliktas remontas (pakeista santechnika, 
elektros instaliacija, baltai dažytos sie-
nos, naujos grindys, vonioje ir virtuvėje 
- plytelės). Du balkonai, pakeisti visi buto 
langai. Tvarkingoje laiptinėje yra bendro 
naudojimo didelis balkonas skalbinių 
džiovinimui). Kaina 18000 Eur. Tel. 8655 
54404; 8 612 11896.
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., bendr. 
pl. 64,41 m², virtuvės pl. 9,33 m², kamba-
rių pl. 14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 m². Bute 
pakeisti langai, įstatytos natūralaus medžio 
vidaus durys, išorės durys - ąžuolinės. WC ir 
vonia atskirai). Kaina: 29500 Eur. Tel. 8 655 
54404, 8 612 11896. 
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 60,87 m², virtuvė pl. 6,03 m², 
kambarių pl. 17,07 m², 17,07 m² ir 11,26 
m². Bute yra didelis balkonas, langai 
į skirtingas puses. WC ir vonia kartu. 
Reikalingas remontas. Namas yra stra-
tegiškai patogioje vietoje, netoliese 
yra prekybos centras, darželis). Kaina 
16900 Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 11896
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis na-
mas, V a., vidinis, du balkonai, bendr. pl. 
60,93 m², kambarių pl. 13,98; 17,02; 13,91 
m², virtuvės pl. 6,92 m² (plytelės), WC ir vo-
nia atskirai (išklijuota plytelėmis), rūsys, žemi 
šildymo mokesčiai, parduodama su baldais, 
tvarkingas namas, ramūs kaimynai). Kaina 
7500 Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 11896

4 KaMB. 
Girelės g. parduodamas tvarkingas, erdvus, 
šviesus 4 kambarių butas (sujungti du 1 ir 2 
kambarių butai). Mūrinis namas 4 a., reno-
vuojamas. Butas yra II aukšte. Bendras pl. 
83 m², virtuvės pl. 8,4 m², kambarių pl. 8,4 
m²; 14 m²; 16 m² ir 16,2m². WC ir vonia ats-
kirai (WC patalpoje yra dušo kabina, vonioje 
– elektrinis vandens šildytuvas). Yra didelis 
balkonas per du kambarius. Kitas balkonas 
sujungtas su kambariu, apšiltintas. Bute 
sudėti kokybiški mediniai langai, šarvuotos 
durys, laminuotos grindys, medinės vidaus 
durys. Pakeista santechnika, elektros insta-
liacija, yra kondicionierius, signalizacija. WC 
ir vonia išklijuota plytelėmis, du kambarius 
puošia fototapetai. Butas šiltas, maži šildymo 
mokesčiai. Parduodamas su dalimi baldų ir 
buitine technika. Tvarkinga, švari laiptinė, 
ramūs ir draugiški kaimynai, erdvus kiemas. 
Yra galimybė kartu pirkti garažą, kuris yra 
~70 metrų atstumu nuo namo. Buto kaina 
40000 Eur. Garažas 4000 Eur. Tel. 8 655 
54404; 8 612 11896
Namai 
Namą Taikos g., Ragožių kaime, Jonavos 
rajone. Dviejų aukštų mūrinis namas su 
garažu, ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a že-
mės sklypas. Namo bendras plotas 262 
m², gyvenamasis plotas 160 m², rūsys 
po visu namu – 80 m², garažas prijung-
tas prie namo – 24 m². Pirmame aukšte 
yra du kambariai, virtuvė, vonia ir WC 
atskirai. Antrame namo aukšte yra keturi 
kambariai ir holas. Miesto vandentiekis, 
kanalizacija – vietinė, šildymas centrinis 
kietu kuru. Kaina 62000 Eur. Tel. 8 655 
54404; 8 612 11896
Namą Pylimo g., Jonavoje (mūrinis, bendr. 
plotas 81,42 m², pirmame aukšte - 2 kamb., 
virtuvė, veranda, vonia su sanitariniu mazgu, 
antrame aukšte - du kambariai, virtuvė ir 
sandėliukas, šildymas – centrinis, kietuoju 
kuru ir dujomis, boileris vandens šildymui, 
vietinis vandentiekis ir kanalizacija, miesto 
vandentiekio ir kanalizacijos įvadai atvesti iki 
namo. Yra 3 mūriniai garažai su duobėmis, 
ūkinis pastatas, šulinys, pavėsinė, rūkykla, 
tvora, 11 a namų valdos sklypas, vaisme-
džiai, vaiskrūmiai, trifazė elektra name ir 
garaže). Kaina 49000 Eur. Tel. 8-655 54404; 
8 612 11896.
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, miesto van-
dentiekis ir kanalizacija, bendr. pl. 158,2 m², 
3,34 a žemės, mansarda, rūsys, balkonas). 
Kaina 30000 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 
11896
Namą Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. mūr. 
namas su mansarda, 130 m², baigiamas 
renovuoti, vandentiekis, kanalizacija, lauko 
virtuvė, ūkinis pastatas, pirtis, sodas, 17 a 
žemės). Kaina 30400 Eur. Tel.: 8 655 54404; 
8 612 11896
sodyBos
Sodybą Kisieliškių k., Dumsių sen. (me-
dinis, rąstų namas, apšiltintas, dengtas 
medinėmis dailylentėmis, bendr. plotas 
40 m², kamb.pl. 23 m², virtuvės pl. 13 m², 
veranda, sandėliukas, šildymas kietuoju 
kuru, krosnimi. Keturi ūkiniai pastatai (9 
m², 21 m², 15 m² ir 54 m²), tvartas – 32 
m², daržinė – 63 m², lauko virtuvėlė su rū-
siu – 36 m². Pirtis, kiemo rūsys. Paruošta 
vieta šiltnamiui (išbetonuoti pamatai). 
1,68 žemės sklypas (1,1 ha žemės ūkio 
ir 0.3 ha miško). Graži, rami vieta gamtos 
prieglobstyje, gausiai derantys vaisme-
džiai, vaiskrūmiai, avietynas. Sklypo te-
ritorijoje yra tvenkinys, o už poros metrų 
teka upelis. Apie 5 kilometrai nuo Jona-
vos miesto). Kaina 27000 Eur. Tel. 8 655 
54404; 8 612 11896
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmūrytas 

gyvenamasis namas, bendr. pl. 77,28 m², 
centrinis šildymas krosnimis, mūrinė lauko 
virtuvė, bendr. pl. 12 m²; tvartas – 80 m² , 
ūkio pastatai - 27 m² ir 47 m², 2 rūsiai, šuli-
nys, šiltnamis, 40 a žemės sklypas). Kaina 
10900 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
Šmatų k., Kulvos sen. (medinis apmūry-
tas gyvenamas namas, bendr. pl. 74,77 
m², šildomas krosnimis, dalinai pakeis-
ti langai; du garažai (bendr. pl. 25 m² ir 
16 m², duobė), ūkinis pastatas, malkinė, 
šulinys, šiltnamis, 28 a namų valda, 8 a 
miško, prie Jonavos miesto ribos). Kai-
na 26000 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 
11896
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis rąstų 
namas, apšiltintas, dengtas medinėmis dai-
lylentėmis, 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 van-
dens šildymui, krosninio šildymo lauko virtu-
vė su kambariu, ūkinis pastatas, pirtis, lauko 
pavėsinė, stoginė-džiovykla, du šiltnamiai. 
Gražiai sutvarkyta aplinka gamtos prieglobs-
tyje, jauni vaismedžiai, vaiskrūmiai, 0,49 ha 
žemės sklypas, 10 kilometrų nuo Jonavos). 
Kaina 22000 Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 
11896
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( reno-
vuotas gyvenamasis namas 1 a., rąstinis, 
bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju kuru 
(krosnimi), WC ir vonia, mediniai ūkiniai 
pastatai 0,29 ha žemės sklypas, netoli Ne-
ries (~200 m). ~14 km nuo Jonavos. Kaina 
34700 Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 11896
sodai
Sodą s/b „Draugystė“, Paupio g. (7 a že-
mės sklypas, mūrinis namelis. Sklypas 
kraštinis, patogus privažiavimas, prie 
pat upė Neris). Kaina 11000 Eur. Tel.: 8 
655 54404; 8 612 11896
Sodą s/b „Draugystė“, Šaltalankių 
g. (4,26 a sklypas, mūrinis namas su 
mansarda, bendr. pl. 40,20 m² su rūsiu 
ir pastogėje įrengtu kambariu. Trifazė 
elektra, vandentiekis, gausiai derantys 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, vynuogės). 
Kaina 12000 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 
11896.
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių km., Jonavos r. 
(mūrinis namas su mansarda, bendras pl. 
45m², šulinys, pirtis, vaismedžiai, vaiskrū-
miai, 12arų žemės sklypas). Sodas yra labai 
gražioje vietoje prie Šventosios upės. Kaina 
12000 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
Sodą s/b „Stumbras“, Žalioji g. ( neįrengtas 
mūrinis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), 6 a 
žemės). Kaina 6500 Eur. Tel.: 8 655 54404; 
8 612 11896
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (medi-
nis vasarnamis, bendr. pl. 21,59 m², elektra, 
vaismedžiai, 6 a žemės). Kaina 7400 Eur. 
Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos r. 
(medinis namelis, atlikti geodeziniai matavi-
mai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur. 
Tel.: 8655 54404; 8 612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įran-
kiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai že-
mės). Kaina 6900 Eur. Tel.: 8655 54404; 8 
612 11896
sKlypai
49 a žemės ūkio paskirties sklypą Meš-
konių k., Šveicarijos sen. Kaina 11000 
Eur. Tel.: 8655 54404; 8 612 11896
77 a žemės ūkio paskirties sklypą Var-
pių k., Šveicarijos sen.. Galima keisti 
sklypo paskirtį į žvyro karjerą. Patogus 
privažiavimas, sklypas iš dviejų pusių 
ribojasi su keliu. Atlikti geodeziniai ma-
tavimai, elektra. Kaina 20000 Eur. Tel.: 8 

655 54404; 8 612 11896
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k., 
Upninkų sen., (našus dirvožemis, privažiavi-
mas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. Tel.: 8 655 
54404; 8 612 11896
1,43 ha žemės ūkio paskirties sklypas šalia 
Ragožių kaimo. Našus dirvožemis, patogus 
privažiavimas, sklypas ribojasi su keliu Jo-
nava-Kėdainiai. Kaina 20000 Eur. Tel.: 8655 
54404; 8 612 11896
0,30 ha žemės sklypą Ručiūnų  k., Jona-
vos r. (netoli kelio Jonava – Kėdainiai, 
prie sankryžos į Martiniškių k., šalia 
elektra, gyvenamieji namai, asfaltuotas 
kelias iki pat sklypo). Kaina 2700 Eur. 
Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
12,05 a - 18,55 a gyvenamosios paskirties 
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (geodezi-
niai matavimai, ženklinimai, komunikacijos 
šalia, graži vietovė, 4 km nuo Jonavos m. 
centro, netoli kelio Jonava - Kėdainiai ). Kai-
na 600 Eur/a. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
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 11800 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 
11896
30 a žemės ūkio paskirties sklypą Ragožių k. 
Galima keisti paskirtį. Kaina 3500 Eur. Tel.: 8 
655 54404; 8 612 11896
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 
11600 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jona-
vos raj.(0,46 ha, žemės ūkio paskirtis, gera 
vieta) Kaina 8400 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 
612 11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 2500 
Eur. Tel.: 8655 54404; 8 612 11896
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k., Šveicarijos sen. Kaina 11600 Eur. Tel.: 8 
655 54404; 8 612 11896
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kul-
vos sen. (1,18 ha miško ir 30 arų kitos 
paskirties, ribojasi su Juodmena). Kaina 
17200 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
Aušros g. Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio 
paskirties, asfaltuotas kelias ir visos 
komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel.: 
8655 54404; 8 612 11896
Namų valdą Kisieliškių k. Dumsių sen. (0,33 
ha, namo pamatai). Kaina 7800 Eur. Tel.: 
8655 54404; 8 612 11896
Žemės sklypą Lukošiškių k., Dumsių sen. 
(ribojasi su Šveicarijos gyvenviete, 0,31 ha, 
žemės ūkio paskirties). Kaina 11600 Eur. 
Tel.: 8655 54404; 8 612 11896

Garažai
„Šilelio“ b-je (pl. 17 m², (bendr.pl. su rū-
siu 34 m², rūsys po visu garažu, atskiros 
patalpos) duobė, elektra, geri vartai, sau-
sas. Patogus privažiavimas). Kaina 2900 
Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
„Atrama“ b-je ( pl. 20 m², rūsys po visu ga-
ražu, duobė, patogus privažiavimas). Kaina 
4000 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896.

GaMyBinės patalpos
Gamybines patalpas - buvusias stalių dirb-
tuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 339,3 
m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. garažą  su 
buitinėmis patalpomis 2 aukšte. Centrinis 
šildymas, vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 
ha žemės sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 8 
655 54404

pirkėjai aptarnaujami neMoKaMai 
Visa informacija apie parduodamą nekilnojamąjį turtą (NT) 

www.joneda.lt

UAB „Joneda“ nekilnojamojo turto brokerės
Inga  
Šakalienė
Tel.: 54607,
8-655 54404

Jurgita  
Jonaitė
Tel.: 54607,
8-612 11896

Darbo laikas:  
I – IV 8 – 17 val. V 8 – 16 val.

El. p. nt@joneda.lt Joneda

Joneda
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Kas? Kur? Kada?Jonavos kultūros centro naujienos
Meno Galerijoje -  

dadistinio Meno darBų paroda
Kovo 17 d. Kultūros centro meno galerijoje atidaryta dviejų 

dailininkų - Rolando Rimkūno ir Kęsto Šapokos darbų paroda. 
„Šia parodą vienu žodžiu galėčiau apibūdinti kaip dadaistinę. 
Dada ne menas, o antimenas. Dailininkų sumanymas dalį dar-
bų eksponuoti ant meno galerijos grindų tik patvirtina dadaistų 
tikslus priversti stebėtoją apsvarstyti matomą realybę ir įjungti 
vaizduotės galimybes“, –  kalbėjo meno galerijos parodų kura-
torius Ignas Gleixner. 

„Nebijokite lipti ant mūsų Kęstučių darbų, nes jie, kaip ir vis-
kas šioje žemėje, yra laikini“, – juokavo parodos atidaryme da-
lyvavęs Jonavos herbo autorius, dailininkas R. Rimkūnas. 

Paroda meno galerijoje veiks iki balandžio 13 dienos.

dalyvavo režisierių seMinare  
2018 m. Dainų šventės Teatro diena „Sau, tautai, žmoni-

jai“ bus skiriama žymiausio Mažosios Lietuvos kultūros vei-
kėjo, humanisto, rašytojo Vydūno pagerbimui ir 150-ųjų gimi-
mo metinių paminėjimui. Kovo 18-ąją Lietuvos liaudies kultū-
ros centre vyko seminaras „Vydūno pasaulėžiūra ir dramatur-
gija“. Dalyvauti seminare buvo kviečiami dramos kolektyvų/te-
atrų režisieriai. 

Iš Jonavos seminare dalyvavo Panoterių kultūros centro di-
rektorė, dramos kolektyvo vadovė Janina Adomaitienė ir Jona-
vos savivaldybės teatro režisieriai Živilė Martinaitienė ir Jonas 
Andriulevičius.

KultŪros centrų darBuotojai  
aptarė darBo ploBleMas 

Kovo 23 d. į Kultūros centro Mažąją salę rinkosi kultūros 
centrų darbuotojai aptarti artėjančio vasaros sezono, kultūri-
nės veiklos ir ūkinių problemų. Jonavos kultūros centro l.e.p. 
direktorius Edmundas Gedvila apžvelgė nuveiktus darbus, pri-
statė planuojamas permainas, kalbėjo apie Jonavos kultūros 
centro renovaciją, seniūnijų kultūros centrų materialinės bazės 
gerinimą. 

Pasitarime taip pat aptartos kultūros darbuotojų atestaci-
jos, kvalifikacijos kėlimo  bei motyvacijos skatinimo galimybės. 
Kultūros centro direktoriaus pavaduotojas ūkiui ir bendriesiems 
reikalams Gintautas Masteika pristatė viešųjų pirkimų ir finan-
sų valdymo naujoves. 

Į renginį atvykę Respublikinės jungtinės profesinės sąjun-
gos vadovai supažindino su profsąjungos tikslais ir veiklos 
perspektyvomis.

atvelyKio šventėje šeiMininKavo vaiKai
Balandžio 1-ąją Jonavos kultūros centro Mažojoje salėje 

vykusioje šventėje „Vaikų velykėlės“ šeimininkavo vaikai. Jau 
nuo seno Atvelykio metu daugiausiai dėmesio buvo skiriama 
vaikams, todėl ši diena dar kitaip vadinama vaikų Velykomis 
arba Velykėlėmis. Šventės metu vaikai linksmai leido laiką: 
margino ir rideno margučius, varžėsi kurio kiaušinis stipresnis 
ar toliau nuriedės...

Gerą nuotaiką kūrė ir į visokias linksmybes įtraukė Jonavos 
kultūros centro vaikų folkloro kolektyvas „Ramtatukai“ (vad. Ju-
dita Margevičienė ir Loreta Ratautienė) ir Čičinų kultūros cen-
tro vaikų folkloro kolektyvas „Giružė“ (vad. Loreta Ratautie-
nė). Atsikvėpdami nuo šėlionių vaikai žiūrėjo animacinį filmu-
ką „Margučių rytas“, o Jonavos krašto muziejaus darbuotojos 
Rasa Libienė ir Vilija Vaškevičienė jiems pasakojo apie margu-
čių marginimo būdus ir raštus.

jonavos Krašto 
MuZiejus

parodos 
8 d. 16 val. Romualdo Vait-

kaus parodos „Fotografijos“ ati-
darymas (Dailės skyriuje). Paro-
da veiks iki gegužės 3 d.

renGiniai
12 d. Lietuvos moksleivių 

liaudies dailės konkurso „Sida-
bro vainikėlis“ rajoninis turas 
(Etnografijos skyriuje).

eduKacija
Visą mėnesį edukacinės va-

landėlės moksleiviams: „Paukš-
čių sugrįžtuvės“, „Gyvūnų namai 
gamtoje“. Būtina registracija tel. 
(8 349) 51446.

Edukaciniai užsiėmimai 8-12 
kl. moksleiviams: „Pynimas iš lai-
kraščių“, „Šeimos vertė“. Būtina 
registracija tel. (8 349) 53388.

užsiėMiMai 
trečiojo aMžiaus 

universiteto Krašto 
pažiniMo FaKulteto 

KlausytojaMs
21 d. 10 val. Feliksos Žente-

lienės knygos „Vainikas bendra-
amžiams“ pristatymas (Dailės 
skyriuje).

Daugiau informacijos  
www.jonavosmuziejus.lt

jonavos KultŪros 
centras 

didžioji salė
Balandžio 10 d. 18 val. – 

grupės „16 Hz Tribute“ koncer-
tas. Bilieto kaina 4 Eur.

Balandžio 13 d. 18 val. – Jo-
navos savivaldybės teatro ak-
cija „Čia mūsų namai“. Spekta-
klis „Sankirta su pagrindiniu keliu 
arba pasaka apie auksinę žuve-
lę”, režisierė Živilė Martinaitienė. 
Kas nenorėtų laimėti milijono? Ar 
rasti lobį? Bet ką daryti, jei pasiū-
lo milijoną, dėl kurio turi atsisaky-
ti mylimo žmogaus? Bilieto kaina 
2,9 Eur.

Balandžio 14 d. 19 val. – 
Donato Montvydo koncertas „Tai 
mūsų laikas“. Bilieto kaina 11–20 
Eur.

Balandžio 15 d. 17 val. – Jo-
navos kultūros centro meno ko-
lektyvų koncertas, skirtas Kultū-
ros dienai. Nemokamai.

Balandžio 17 d. 18 val. – 
Mariaus Jampolskio ir Irūnos Pu-
zaraitės koncertas „Viskas baig-
ta”. Bilieto kaina 10 Eur.

Balandžio 19 d. 11 val. – Vil-
niaus kamerinio teatro spekta-
klis vaikams „Princesė ant žir-
nio arba laimė ir triufeliai“. Prin-
co svajonės apie tikrą princesę, 
jos pasirodymas audros metu, 
minkščiausi žąsų pūkų patalai, 
įsiliepsnojusi karšta princo meilė 
ir net mažutis žirnis – viskas čia 
alsuoja poezija ir subtiliausia iro-
nija. Bilieto kaina 4 Eur.

Balandžio 19 d. 18 val. – Vil-
niaus kamerinio teatro gyvo gar-
so muzikinė komedija „Angliškas 
detektyvas“. Čia svarbios pavy-
do, keršto, gobšumo, melo te-
mos. Žinoma, su gera ironijos 
doze. Bilieto kaina 8–12 Eur.

Balandžio 20 d. 18 val. – hu-
moro šou „Buvusių moterų reika-
lai“. N – 16. Vyrai gali pūsti krū-
tines kiek tik nori, kad susitikę 
jie aptarinėja tik futbolą ir politi-
ką, o vieninteliu apkalbų objektu 
gali būti nebent naujas žaisliukas 
kaimyno garaže. Kam dumti akis 
sau ir kitiems? Kalba jie apie mo-
teris... Bilieto kaina tikslinama.

Balandžio 23 d. 11 val. – ra-
joninis šokių kolektyvų, vaikų po-
pchorų ir pavienių atlikėjų šven-
tė-konkursas „Pabūkim ir padū-
kim“. Nemokamai.

Balandžio 28 d. 18 val. – 
Alekso Lemano koncertas. Bilie-
to kaina 6 Eur.

Balandžio 29 d. 17 val. – te-
atralizuotas koncertas, skirtas 
Motinos dienai. Dalyvauja Kul-
tūros centro ir mokyklų mėgėjų 
meno kolektyvai. Nemokamai.

Balandžio 30 d. 15 val. – Jo-
navos savivaldybės teatro akci-
ja „Čia mūsų namai“. Spektaklis 
„Namo“, režisierius Jonas An-
driulevičius. Bilieto kaina 2,9 Eur.

Gegužės 12 d. 18 val. – Ais-
tės Pilvelytės ir Ruslano Kirilkino 
koncertas „Akimirką šią“. Bilieto 
kaina 10 Eur.

Mažoji salė
Balandžio 24 d. 17 val. – ka-

merinis Jaroslavo Petraškos ir 
akordeonistų dueto koncertas. 
Bilieto kaina 5–7 Eur.

Balandžio 30 d. 17 val. – 
praktinis seminaras- kūrybinės 
dirbtuvės „Garso architektūra“ 
Renginys, skirtas jaunimui besi-
dominčiam muzikiniais eksperi-
mentais. Bilieto kaina tikslinama.

Kinas
Balandžio 9 d. 17.30 val. 

– komedija „Nepatyręs“. Links-
mas pasakojimas apie šaunaus 
jaunuolio, kuriam viskas gyveni-
me sekasi, išskyrus meilę, ban-
dymus išmokti meilės meno. Vai-
dina populiarūs Lietuvos aktoriai 
Andrius Bružas, Ramūnas Ru-
dokas, Edita Užaitė ir kt. Lietu-
va. N-18.

Balandžio 12 d. 17.30 – „Ku-
nigo naudą velniai gaudo“. Filmo 
„Moterys meluoja geriau“ kūrėjų 
naujoviškai pateikta kriminalinė 
komedija klasika tapusio Žemai-
tės apsakymo motyvais. Vaidina 
populiarūs lietuviškų komedijų 
aktoriai: Larisa Kalpokaitė, Asta 
Baukutė, Mindaugas Papinigis, 

Jonas Gricius ir kt. Lietuva. N-13.
Balandžio 24 d. 16.30 val. ir 

26 d. 17.30 val. – komedija „Tarp 
mūsų, berniukų“. Šaunių lietuvai-
čių, kuriems terūpi moterys, au-
tomobiliai ir žvejyba, ketveriu-
kės nuotykiai, keliaujant pažve-
joti į Norvegiją. Vaidina Leonar-
das Pobedonoscevas, Andrius 
Bružas, Mantas Vaitiekūnas, Ine-
ta Stasiulytė ir kt. Lietuva. N-13.

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

santarvės aiKštė
Balandžio 15 d. 10 val. – iš-

kilmingas Taikos vėliavos pakėli-
mo ceremonialas, skirtas Pasau-
linei kultūros dienai.

Meno Galerija
Balandžio 9 d. 13 val. – edu-

kaciniai tapybos užsiėmimai su-
augusiems.

Iki balandžio 13 d. ekspo-
nuojama Rolando Rimkūno ir 
Kęsto Šapokos paroda „Tai, kas 
vyksta manyje, taip pat yra visa-
tos dalis”.

Balandžio 14 d. 18.10 val. 
– Rimvydo Mulevičiaus piešinių 
parodos atidarymas.

KultŪros centro Fojė
Kiekvieną mėnesio sekma-

dienį 18 val. – šokių vakaras vy-
resniojo amžiaus žmonėms. Bi-
lieto kaina 1 Eur.

Kiti renGiniai
Balandžio 15 d. 18 val. – 

moterų asociacijos „Jonavietė“ 
renginys „Vilties sparnai“ (Mažo-
ji salė).

Visus, norinčius gauti Jo-
navos kultūros centro savaiti-
nį naujienlaiškį su renginių re-
pertuaru, kviečiame rašyti laiš-
ką el. p. adresu: info@jkc.lt su 
tekstu: „Noriu naujienlaiškio“.

Išsamesnė informacija  
www.jkc.lt

ne tiK MerGinos...
aKordeonų ir voKalinės MuZiKos vaKaras

Koncertinė agentūra „Muzika Festiva“ balandžio 24 dieną (sek-
madienį), 17 val. Jonavos kultūros centre pristato naują nuotaikin-
gą ir jaunatvišku veržlumu žaižaruojančią koncertinę programą „Ne 
tik merginos...“. Ypatingą nuotaiką akordeono ir vokalo muzikos mė-
gėjams sukurs jaunų, talentingų, daug publikos simpatijų ir tarptau-
tinių konkursų apdovanojimų pelnęs akordeonisčių Gretos Kveda-
raitės ir Sandros Vieverskytės duetas iš Kauno bei charizmatiška-
sis publikos numylėtinis, išskirtinio balso savininkas - tenoras Osval-
das Petraška.

Muzikos mokslus solistas pradėjo mokydamasis groti fortepijonu 
Alytaus ir Birštono muzikos mokyklose. Vėliau studijas tęsė Kauno J. 
Gruodžio konservatorijoje,2010 m. baigė vargonų specialybę, tuo pat 
metu lankė dirigavimo ir dainavimo pamokas. 2013 aisiais O. Petraš-
ka įstojo į VDU Muzikos akademiją, Dainavimo katedroje mokėsi soli-
nio dainavimo prof. Sabinos Martinaitytės ir asistento Andriaus Apše-
gos klasėje. Jau po metų Suomijoje, Lempala mieste, tarptautiniame 
konkurse ,,XXI amžiaus menas“ solo dainavimo kategorijoje laimėjo 
Grand Prix apdovanojimą. Jaunasis dainininkas dalyvauja įvairiuose 
festivaliuose, koncertinėse programose, dirba solistu Kauno muzikos 
ansamblyje „Ainiai“.

Koncerte Jonavoje kartu su koncertmeistere Julija Bujanovai-
te Osvaldas Petraška atliks nuostabias, amžių tėkmėje žavesio ne-
prarandančias neapolietiškas dainas, arijas iš operečių bei lietuvių 
kompozitorių muziką. Talentingų, žavių akordeonisčių duetas muzi-
kos gurmanams paruošė daug malonių staigmenų, tarp kurių Y. Tier-
seno - Amelijos valsas iš pasaulinio pripažinimo pelniusio kino fil-
mo „Amelija iš Monmartro“. Koncerto programoje taip pat skambės 
A.Vivaldžio, F.Angelo, V. Zolotariovo, A. Piazzollos ir kitų kompozito-
rių kūriniai.

Maloniai kviečiame į šį nepamirštamą nuotaikingos muzikos ren-
ginį! Bilieto kaina 7 Eur. Senjorams, studentams, moksleiviams 
ir perkantiems bent 2 vnt. - bilieto kaina 5 Eur.

CIRKAS Jonavoje
7 d., ketvirtadienį, 18.30 val.
8 d., penktadienį, 18.30 val.
9 d., šeštadienį, 12 ir 15 val.
Aikštelėje šalia Kultūros centro.
Bilietų kaina – 9; 10; 11 Eur

Su šia skrajute – 
gausi nuolaidą.  

Išsikirpk ir atsinešk!
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

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

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

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

info@joneda.lt

    

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

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

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

Parduodame akmens  
anglį, lapuočių pjuvenų  
briketus, baltarusiškus  

durpių briketus. 
Atvežame.  

Tel. 8 674 24111

Akmens anglis,  
baltarusiški durpių  
briketai, lapuočių  

pjuvenų briketai. Atveža. 

Tel. 8-686 09222
VONIų

RESTAURAVIMAS
Inf. tel. 8 673 56679

www.VONIUNAUJINIMAS.LT

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

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

Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Balandžio 11 d. 16:00 val. popietinė grupė
 Balandžio 11 d. 18:00 val. vakarinė grupė
Kursų kaina šiuo metu: 249 €  (teorija 40 ak.val. ir praktinis vairavimas 30 ak.val.)
 239 €  (teoriją išsilaikius savarankiškai VĮ REGITROJE)  
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: Balandžio 11 d. 19:30 val.  vakarinė grupė
Kursų kaina: BE kat. 179 € (20 ak.val.teorija ir  praktinis vairavimas  10 ak.val.)
 C kat. 264 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 CE kat. 264 € (25 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
 D kat. 274 € (35 ak.val.teorija ir praktinis vairavimas 15 ak.val.)
Galimybė mokintis rusų kalba / Bозможно oбyчeнue на русском языке 
Į kursų kainą įskaičiuota metodinė medžiaga, KET knygelė, teorijos paskaitos, praktikos važiavimai ir ne-
ribotai spręsti KET prie kompiuterių! PAPILDOMAI  UŽ  VAŽIAVIMUS  INSTRUKTORIUI  MOKĖTI  NEREI-
KIA ! Grupės renkamos nuolat ! Teorijos užsiėmimai vyksta 2-3 kartus per savaitę. LAUKIAME JŪSų !
PAPILDOMAS VAIRUOTOJŲ MOKYMAS:                           
- PO VAIRUOTOJO PAŽYMĖJIMO PRARADIMO;                                                 
- PRADEDANČIŲJŲ VAIRUOTOJŲ, PAŽEIDUSIŲ  
KET REIKALAVIMĄ (-US). 
Grupės organizuojamos nuolat! Kursų kaina: 69 € 
(5 mokymosi val.).
SIŪLOME IŠSINUOMOTI PRAKTINIO VAIRAVIMO MOKy-
MO AIKŠTELĘ: Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 2 ak.val. – 5 €.
           Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į mūsų filialą. 
Išsamiau dėl mokymų 
teirautis:

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

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

TRAKTORINIS 
KRAUTUVAS

ATLIEKAMI DARBAI:
• žemės kasimas
• paviršiaus planiravimo dar-
bai
• pamatų kasimas
• gręžimo darbai

Tel. 8- 685 33832

MINKŠTųJų 
BALDų PERVILKIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

MALKOS
Tel. 8 635 54215

APDAILOS 
DARBAI

Tel. 8 674 27376

PREKIų IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

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

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

• Kava, arbata – aukščiausios rūšies.
• Saldumynai – AB „Rūta“.
• Prieskoniai –be maisto priedų.
• Aksesuarai – kavai, arbatai. 
Prezidento g. 7, Jonava, e-parduotuvė: www.kavaplius.lt
Nauja ,,Kava plius" parduotuvė su nauju asortimentu!
Plento g.3, PC „Maxima“, Jonava. Kviečiame apsilankyti.

„AB „Audimas“ kviečia prie Jonavos kolektyvo prisijung-
ti siuvėjus su darbo patirtimi bei jonaviečius norinčius išmok-
ti siuvimo amato.

Darbo laikas I-VI 7:30-16:30, o penktadienį 7:30-14:00, švenčių 
dienos laisvos. Darbo užmokestis mokamas du kartus per mėnesį.

Pasiteirauti dėl darbo tel. 8 686 08075.

Reikalingos pardavėjos
Avalynės, apatinio trikotažo ir vaikiškų rūbų parduotuvėse. 

Darbas Jonavoje, naujai atsidarančiame PC „Norfa“. Reikalavi-
mai: mokėjimas dirbti kasos aparatu, kasos žurnalų pildymas, pa-
geidautina patirtis pardavimų srityje, be žalingų įpročių.

CV siųsti adresu zubrdaiva@gmail.com arba skambinti tel. 
8 689 55550 (balandžio 11-13 d. neskambinti).

siŪlo darBĄ

BRIGADA, turinti darbo
Patirties, atlieka visus
Statybos darbus:
*STATO namus, pirtis
*ATLIEKA apdailą
*TINKUOJA
*TVERIA tvoras
*DENGIA stogus
*KLOJA trinkeles.
SKARDOS LANKSTINIAI.
Tel.: 8 686 32245, 8 671 85465
www.statybos.net

Statybupartneris.lt – pa-
trauklios statybinių ir apdai-
los medžiagų  kainos: sta-
tybiniai blokeliai, putplastis, 
vata, stogo dangos, statybiniai 
mišiniai, glaistai, GKP, GKP 
profiliai, šiltnamiai, trinkelės 
ir t.t. Organizuojame medžia-
gų pristatymą. Jei reikia, reko-
menduojame meistrus. 

Tel. 8 675 75102 

KAMINų  
VALyMAS

Tel. 8 694 44448

Parduodu avių kirpimo ma-
šinėlę. Kaina 100 Eur. 

Tel. 8 656 04068

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

elektronikos prietaisus.

Tel. 8 641 99 000
www.kaunakiemis.lt

Atliekame plokščiųjų 
stogų šiltinimo ir dengimo 
prilydomąja danga darbus. 
Garantuojame sklandų me-
džiagų pristatymą bei geras 
kainas, suteikiame garanti-
jas. Tel. 8 675 75102

SUPERKA
JUODųJų IR SPALVOTųJų

METALų LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

Šiltiname fasadus, at-
liekame apdailos darbus. 
Atvažiuojame, konsul-
tuojame, sudarome są-
matas NEMOKAMAI. Ga-
rantuojame geras medžia-
gų kainas. Tel. 8 675 75102


