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Prekiaujame visų 
rūšių stogų dangomis 

bei priedais
• Lietaus nuvedimo sistemos
• Stogų ir sienų plėvelės
• Gaminame skardos lankstinius
Konsultuojame, matuojame 

stogus
Birutės g. 13A, Jonava

Tel. 8-603 33816
El. p. jonava@nordprofi l.lt
www.stogodanguprekyba.lt

Kelionių agentūra,
turinti 12 metų 
patirtį turizmo 

srityje!
Mes dirbame 

Jums!!!
Saulėta Turkija!

(1 savaitei su pilnu 
maitinimu)

tik nuo 219 € (756,16 Lt) 
asmeniui!

(vietų skaičius 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. gegužės 8 d. (Reklama 
priimama iki gegužės 5 d. 17 val.).

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

Rūta Evelina Šutinytė
Kultūros paveldo 
departamento prie Kultūros 
ministerijos atstovė spaudai

Nekilnojamojo kultūros pa-
veldo vertinimo taryba nu-
sprendė suteikti teisinę apsau-
gą Jonavos sinagogai. Įtraukti 
į Kultūros vertybių registrą šią 
sinagogą pasiūlė Jonavos ra-
jono savivaldybė, gavusi savi-
ninkų prašymus.   

„Maldos namai ─ itin 
svarbi žydų bendruomenės 
gyvenimo dalis. Juolab, kad 
iš septynių tarpukariu Jona-
voje veikusių sinagogų išli-
ko tik ši vienintelė  ─ vadina-
moji “Beit Knesset Hagadol” 
(„susirinkimų namai”), esan-
ti Vilniaus ir Sodų gatvių 
sankryžoje. Ji yra pakeista, 
daug kas perdaryta ─ atpa-

žinti šią sinagogą galima tik 
iš žydų maldos namams bū-
dingo tūrio. Po Antrojo pa-
saulinio karo joje veikė ke-
pykla, dabar pastatas yra 
privatus“,  ─ sako Kultūros 
paveldo departamento prie 
Kultūros ministerijos direk-
torė Diana Varnaitė. 

Anot Jonavos rajono savi-
valdybės administracijos Ar-
chitektūros ir urbanistikos sky-
riaus vyriausiosios specialis-
tės Editos Jakutienės, Jona-
vos senamiestis yra labai nu-
kentėjęs ir daug praradęs. Sie-
kiant išsaugoti miesto istori-
nį tapatumą bei likusį architek-
tūrinį urbanistinį paveldą, spe-
cialiajame plane savivaldybė 
siūlo įtraukti į Kultūros vertybių 
registrą pastatus,  kurie atspin-
dėtų kompaktišką, būdingą se-
namiesčiui, pastatymą, ir yra 

išlikę nedidelėje miesto istori-
nės dalies teritorijoje.  

„Įkurti Jonavos miestelį, 
<...> apgyvendinti laisvus įvai-
rių religijų žmones, t.y. krikš-
čionis, totorius, žydus“, ─ 
buvo rašoma Lenkijos kara-
liaus ir Lietuvos didžiojo ku-
nigaikščio Augusto III Sakso 
1750 m. privilegijoje bajorei 
Marijai Kosakovskienei, Jona-
vos įkūrėjo Domininko Kosa-
kovskio žmonai. Žydams Jo-
navoje suteiktos visos mies-
tiečių teisės, - tai buvo Vil-
niaus vyskupo Juozapo Kosa-
kovskio nuopelnas. Nuo to lai-
ko Jonavoje palaipsniui dau-
gėjo žydų tautybės gyvento-
jų. Prieš Antrąjį Pasaulinį karą 
žydai Jonavoje sudarė 80 pro-
centų miesto gyventojų. 

Dauguma Jonavoje gyve-
nusių ir dirbusių rabinų kūrė 

knygas ir garsėjo savo raš-
tais. Šiame mieste taip pat 
gimė Harvardo neurochirur-
gijos profesorius Abra Abra-
hamas Meirsonas, dailininkas 
Dovydas Kahanas, ivrito litera-
tūros profesorius Izraelis Da-
vidsonas, laikraščio “Žydų pa-
saulis” Niujorke leidėjas Ja-
kobas Ginsburgas, žurnalistai 
Galinskis, Kongiseris. Iš Jona-
vos yra kilusi grožinės literatū-
ros vertėja, almanacho “Žydų 
muziejus” vyriausioji redaktorė 
ir sudarytoja Dalija Epšteinai-
tė. Vienas iš žinomiausių da-
bartinių žydų kilmės jonavie-
čių – rašytojas Grigorijus Ka-
novičius, išgarsėjęs romanais 
apie Lietuvos žydų gyvenimą, 
apdovanotas Lietuvos nacio-
naline premija bei Gedimino III 
laipsnio ordinu už nuopelnus 
Lietuvos kultūrai.

Vienintelei Jonavoje išlikusiai sinagogai 
suteikta teisinė apsauga

DALYVAUKITE MIESTO 265-OJO GIMTADIENIO 
LOGOTIPO SUKŪRIMO KONKURSE!

 
Jonavos rajono savivaldybė organizuoja Jonavos mies-

to 265-ojo gimtadienio ženklo (logotipo) sukūrimo konkur-
są. Jo tikslas –  išrinkti tinkamiausią logotipą, kuris taps mies-
to gimtadienio simboliu.

Darbai priimami iki 2015 m. balandžio 30 d., skaitmeni-
nė versija (jpg, vėliau cdr formatu) siunčiama el. p.: valda.ko-
zekiauskiene@jonava.lt Ženklo pateikimas: grafi nis–spalvinis 
variantas. Vienas dalyvis gali pateikti iki 3 variantų. Konkurso 
1 vietos nugalėtojui skiriamas piniginis prizas – 150 €, 2-3 vie-
tos – suvenyrai. 

Daugiau informacijos: tel. (8 349) 50001, (8 349) 501 77. 
Kviečiame aktyviai dalyvauti!

Savivaldybės inf.

RIKIUOJASI NAUJOJI 
RAJONO VALDžIA

 
Balandžio 9-ąją vyku-

sio pirmojo Jonavos rajono 
savivaldybės tarybos po-
sėdžio metu prisiekė išrink-
ti 24 Tarybos nariai bei tie-
sioginių mero rinkimų metu 
išrinktas meras Mindaugas 
Sinkevičius. Trys pagal so-
cialdemokratų sąrašą iš-
rinkti Tarybos nariai – Jonas 
Klemensas Sungaila, Asta 
Sivolovienė ir Edmundas 
Mulokas – atsisakė rinkė-
jų suteikto mandato ir vie-
toj jų Taryboje dirbs priesai-
ką davę Vidmantas Šidlaus-
kas, Sergejus Jefi menka ir 
Nijolė Meškauskienė.

Mero pavaduotoju iš-
rinktas Eugenijus Sabutis, 
administracijos direktoriumi 
– Jonas Klemensas Sun-
gaila.

Balandžio 15-ąją įvyku-
siame antrajame savivaldy-
bės tarybos posėdyje Tary-
bos nariai pritarė Valdo Ma-
jausko kandidatūrai eiti sa-
vivaldybės administracijos 
direktoriaus pavaduotojo 
pareigas.

Posėdyje sudarytos 
naujos sudėties Jonavos 
rajono savivaldybės Anti-
korupcijos, Etikos, Admi-
nistracinės, visuomeninė 
administracinių ginčų ko-
misijos bei Tarybos veiklos 
reglamento redakcinė ko-
misija.

Taryba priėmė sprendi-
mą, kuriuo nustatė rajono 
savivaldybės tarybos komi-
tetų skaičių (6): Ekonomi-
kos, fi nansų ir verslo plė-
tros komitetas; Kaimo rei-
kalų komitetas; Miesto rei-
kalų komitetas; Sveikatos, 
ekologijos ir socialinių rei-
kalų komitetas; Švietimo, 
kultūros, sporto ir jaunimo 
reikalų komitetas: Kontrolės 
komitetas. Taip pat nustatė 
komitetų narių skaičių: Eko-
nomikos, fi nansų ir vers-
lo plėtros komitete; Mies-
to reikalų komitete; Sveika-
tos, ekologijos ir socialinių 
reikalų komitete; Švietimo, 
kultūros, sporto ir jaunimo 
reikalų komitete – dirbs po 
5 Tarybos narius; Kaimo rei-
kalų komitete – 4, o Kontro-
lės komitete – net 6.

Be to, atšaukti stebėtojų 
tarybos nariai ir išrinkti nau-
ji savivaldybės įmonėse – 
„Jonavos autobusai“, „Jo-
navos vandenys“ „Jonavos 
paslaugos“, „Jonavos šilu-
mos tinklai“.
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Jonavos sinagoga 1930 m. Nuotrauka iš Izraelyje 1972 m. išleistos knygos

„Informuojame, kad mes, 
savivaldybės tarybos nariai - 
Reda Zakarauskaitė, Remigijus 
Osauskas ir Kęstutis Macionis - 
sudarėme Liberalų sąjūdžio frak-
ciją ir pasiskelbiame opozicine“, - 
apie tokį savo apsisprendimą pir-

majame naujai išrinktos Tarybos 
posėdyje rajono merui pranešė 
liberalai.

„Praėjusioje savivaldybės Ta-
rybos kadencijoje darniai dirbę 
valdančioje koalicijoje, pasiekė-
me drauge puikių rezultatų rajo-

ne. Jau esame sudėję tvirtus pa-
matus ir ateities darbams – pa-
sitvirtinę strateginius planus, su-
darę ES lėšomis fi nansuojamus 
projektų sąrašus.

Suprasdami pradėtų darbų 
tęstinumo reikšmę rajonui, viešai 

pareiškiame, kad būsime kons-
truktyvi ir racionalius pasiūlymus 
teikianti opozicija, nesitaikstan-
ti su rajono bendruomenės nuo-
monės nepaisymu, neskaidriais 

Pasiskelbė opozicine
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2015-ųjų balandžio 9-ąją vykusio pirmojo Jonavos rajono savivaldybės tarybos posėdžio metu prisiekė išrinkti 24 Tarybos nariai bei tiesioginių mero rinkimų metu išrinktas meras Mindaugas Sinkevičius.
Po iškilmingo akto – nuotrauka istorijai. Iš kairės: Remigijus Osauskas, Vidmantas Šidlauskas, Andrejus Štombergas, Juozas Jokimas, Saulius Jakimavičius, Alfonsas Meškauskas, Arnoldas Linkevičius, Birutė Plat-
kauskienė, Kęstutis Macionis, Marijona Širvelienė, Jonas Kaminskas, Nijolė Meškauskienė, Algimantas Dabašinskas, Mindaugas Sinkevičius, Erlandas Andrejevas, Eugenijus Sabutis, Laurynas Gailius, Reda Zakaraus-
kaitė, Povilas Grabauskas, Bronislovas Liutkus, Liudas Mediekša, Vytautas Venckūnas, Sergejus Jefimenka, Birutė Gailienė ir Artūras Neimontas.

Gi
nt

au
to

 T
išk

os
 n

uo
tr.

Edmundas Gedvila

Balandžio 9-oji reikšminga rajono administravimo 
prasme, nes prisiekė ištikimai tarnauti rajono žmo-
nėms pirmą kartą tiesiogiai išrinktas meras ir naujai iš-
rinkti Tarybos nariai. Šiek tiek nustebino išvis visuome-
niniame – politiniame gyvenime nedalyvavusių žmo-
nių, išrinktų Tarybos nariais, skaičius. Žinoma, tai nėra 
nei blogai, nei labai gerai. Naujokai turi galimybę pa-
simokyti ne tik politinio, ekonominio, socialinio gyve-
nimo, bet ir sugebėjimo išklausyti visų rajono žmo-
nių, tarp jų ir dorų, pažangių Jonavos rajono gyvento-
jų, pastabas, pageidavimus bei pasiūlymus. Pasimo-
kyti bus iš ko, nes beveik visi naujokai (išskyrus vieną 
iš 10) priklauso socialdemokratų partijai, o šioje parti-
joje nuo eilinio partijos nario iki vicemero ir mero par-
eigų išaugo ir antrai kadencijai išrinktas rajono meras 
Mindaugas Sinkevičius. Didelį patyrimą turi tos pačios 
partijos ilgametis tarybos narys Alfonsas Meškauskas 
bei kiti – Artūras Neimontas, Marijona Širvelienė. 

Nemenką patirtį turi ir opozicija pasiskelbęs Remi-
gijus Osauskas. Nors per 25 Nepriklausomybės me-
tus neteko matyti rajono Taryboje tikros opozicijos. 
Neformali buvo sudaryta praeitoje kadencijoje, bet dir-
bo nuosekliai labai trumpą laiką. Matyt, dirbti be pos-
tų greitai atsibodo. Reikia juk nuodugniai skaityti Ta-
rybai pateiktus projektus, domėtis rajono administra-
vimu. Lengviausia, kaip sako ir daro kai kurie buvę ir 
esantys Tarybos nariai, “žinoti“, kaip spręsti iš bendro 
patyrimo.

Ateitis parodys, kaip seksis dirbti naujai, pagal rin-
kėjų valią suformuotai Tarybai bei administracijai. Tie-
sa, administracijos direktorius Jonas Klemensas Sun-
gaila, prisistatydamas naujai Tarybai, taip pat žadėjo 
permainų. Pirmoji permaina – tai naujas administraci-
jos direktoriaus pavaduotojas. Pasak J.K. Sungailos, 
šiokie tokie pakitimai bus numatyti tvirtinant savival-
dybės administracijos struktūrą. Meras M. Sinkevičius 
taip pat atsisakė vieno vicemero pareigų ir, mano ma-
nymu, teisingai padarė.

Prieš naujai išrinktos Jonavos rajono savivaldybės 
tarybos pirmąjį posėdį surengtoje spaudos konferenci-
joje socialdemokratų partijos lyderis, rajono meras M. 
Sinkevičius pristatė koalicijos partnerius šios kadenci-
jos savivaldybės Tarybos darbe ir apžvelgė ateinančių 
ketverių metų koalicijos veiklos programą. Mero va-
dovaujama koalicija turi 20 narių, kurią sudaro ketu-
rių partijų atstovai: penkiolika socialdemokratų, du Tė-
vynės sąjungos - Lietuvos krikščionių demokratų, du 
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos nariai bei vienas 
partijos „Tvarka ir teisingumas“ narys.

Pasidomėjus, ar Darbo partijos išrinkti du nariai bei 
Liberalų sąjūdžio trys nariai nepriimti į koaliciją, meras 
informavo, kad šių partijų nei pirmininkai, nei atstovai 
neišreiškė noro įeiti į koalicijos sudėtį. „Bet ateityje ga-
limi įvairūs koalicijos pasikeitimo atvejai“, - reziumavo 
meras M. Sinkevičius.

Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokra-
tų sąjungos Jonavos skyriaus atstovas Vytautas Venc-
kūnas pabrėžė, kad būtinas pradėtų darbų tęstinumas, 

būtina numatyti bei suplanuoti ES paramos resursus. 
Atkreipė dėmesį į miesto parko projekto įgyvendinimą, 
bendruomenių stiprinimą, pabrėžė, kad sėkmingas 
darbas koalicijoje praeitos Tarybos darbe nuteikia opti-
mistiškai dirbti ir ateityje.

Partijos „Tvarka ir teisingumas“ Jonavos skyriaus 
pirmininkė Rita Latviūnienė norėtų, kad toliau būtų gra-
žinama ir puoselėjama Jonava, rajono gyvenvietės.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Jonavos sky-
riaus pirmininkas Bronislovas Liutkus informavo, kad 
jie naujokai koalicijoje, nes praeitoje kadencijoje buvo 
opozicijoje. „Formuojant veiklos programą daug punk-
tų sutapo su koalicijos partnerių, bet gyvenimas visada 
įneša savų korektyvų“, - sakė B. Liutkus.

Rajono meras M. Sinkevičius plačiau pristatė pro-
gramą, pabrėždamas svarbiausius punktus, ypatingai 
atkreipdamas dėmesį į būtinumą pertvarkyti visą mies-
to apšvietimo sistemą, kuri yra apleista, techniškai pa-
senusi, sunkiai valdoma ir kontroliuojama. Būtina taip 
pat laisvų žemės sklypų inventorizacija, kad būtų gali-
ma pritraukti į rajoną verslininkus. Meras svajoja ir apie 
baseino statybą, gatvių rekonstrukciją bei kitus svar-
bius darbus. Jaučiasi, kad rengdami programą rajono 
meras M. Sinkevičius bei rajono savivaldybės admi-
nistracijos direktorius J. K. Sungaila bei administraci-
ja išliejo daug prakaito. Mat, vienas reikalas – norėti, 
o kitas – įgyvendinti bei sugebėti surasti finansavimą. 
Norėtųsi ateityje rašyti tik apie gerus darbus, norėtųsi, 
kad nesusiformuotų klanai, ginantys grupinius ar as-
meninius interesus. Ko ir linkime.

Linkime tik sėkmės!

SUSISIEKIMAS IR 
SAUGUMAS KELIUOSE:
1. Sieksime, kad iki 2019 

m. būtų įrengtas pietrytinis 
aplinkkelis nuo Šveicarijos kai-
mo link AB "Achema".

2. Sieksime suremontuoti 
tiltą šalia AB "Achema".

3. Užtikrinsime pėsčiųjų 
tilto per Žeimių gatvę prie sta-
tomo Jonavos sporto, sveika-
tingumo ir pramogų komplekso 
projektavimo ir kitus paruošia-
muosius darbus.

4. Vykdysime dviračių 
takų plėtrą AB "Achema", Loke-

nėlių piliakalnio, Šveicarijos kai-
mo kryptimis.

5. Tęsime gatvių remonto 
ir asfaltavimo darbus mieste ir 
kaime. Mieste ypatingą dėmesį 
skirsime Chemikų, A.Kulviečio ir 
Vasario 16-osios g. kapitaliniam 
remontui.

6. Tęsime pagrindinių ra-
jono žvyrkelių asfaltavimo dar-
bus bei tinkamą kitų rajono žvyr-
kelių priežiūrą.

7. Plėsime pėsčiųjų ir 
dviračių takus kaimiškose teri-
torijose.

8. Tęsime rajono viešo-
jo transporto parko atnaujinimą. 
Pirmenybę teiksime iškastinio 
kuro nenaudojančiam, turinčiam 
mažą anglies dvideginio emisiją 
bei naujausius Europos Sąjun-
gos reikalavimus atitinkančiam 
transportui.

VERSLO PLĖTRA, DARBO 
VIETŲ STEIGIMAS

1. Siekdami pritraukti po-
tencialių investuotojų tvarky-
sime teritorijas ir formuosime 
sklypus Rytų pramonės ir kituo-
se rajono teritorijose. 

2. Skatinsime darbo vie-
tų steigimą ir naujų verslo įmo-
nių kūrimąsi Jonavoje, taikyda-
mi joms mokestines lengvatas, 
kurdami palankesnę mokesti-
nę politiką bei mažindami vers-
lo liudijimų įkainius.

3. Sieksime pritraukti pri-
vačias lėšas vandens pramogų 

zonai Jonavos mieste įsteigti. 

SPORTAS, LAISVALAIKIS, 
KULTŪRA

1. Užbaigsime Jonavos 
sporto, sveikatingumo ir pramo-
gų kompleksui priklausančios 
sporto salės statybą.

2. Gerinsime mokyklų 
sporto salių ir stadionų būklę ir 
papildomai sudarysime sąly-
gas vietinėms bendruomenėms 
sportuoti juose.

3. Įrengsime mažiausiai 
po dvi vaikų žaidimų ir poilsio 
aikšteles mieste ir kaime.

4. Miesto gyventojams 
įrengsime poilsio parką žemuti-
nėje miesto dalyje.

5. Plėtosime Joninių slė-
nį ir aplink esančias erdves kaip 
pagrindinę kultūros, sporto ir po-
ilsio erdvę.

6. Tęsime Jonavos kultū-
ros centro ir jo filialų pastatų at-
naujinimą.

7. Sieksime pritaikyti Jo-
navos senamiestį miestiečių 
laisvalaikio poreikiams.

8. Įkursime K.Bogdano 

Priedas Nr.1 prie koalicijos sutarties 2015 m. balandžio 9 d.
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-2019 M. KOALICIJOS VEIKLOS PROGRAMA
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3

38704300121

ĮVERTINTI GRIGORIJAUS 
KANOVIČIAUS PREMIJOS 

SKYRIMO KONKURSUI PATEIKTI 
RAŠINIAI

Nuo 2014 m. rajono gimnazijų III-
IV klasių mokiniai buvo kviečiami da-
lyvauti rašytojo prozininko, dramatur-
go, vertėjo ir scenarijų autoriaus Gri-
gorijaus Kanovičiaus premijos skyri-
mo konkurse „Jonavos tautinių mažu-
mų gyvenimo ženklai – miesto istori-
jos liudytojai“.

Premija įsteigta rašytojo Grigori-
jaus Kanovičiaus šeimos iniciatyva ir 
skiriama trijų geriausiai įvertintų raši-
nių autoriams premijuoti bei mokyto-
jams - rašinių vadovams - paskatinti. 
Premijos fondą sudaro rašytojo šei-
mos ir Jonavos rajono savivaldybės 
administracijos skiriamos lėšos. Pagal 
premijos skyrimo nuostatus, G. Kano-
vičiaus šeima kasmet numačiusi per-
vesti 2290 Eur, o Jonavos rajono sa-
vivaldybės administracija kasmet ski-
ria po 300 Eur iš savivaldybės biudže-
to lėšų.

2014 m. konkursui buvo pristatyta 
11 rašinių (po 5 rašinius iš kiekvienos 
rajono gimnazijos ir 1 darbas iš Jo-
navos politechnikos mokyklos), o šių 
metų konkursui pateikti 9 darbai: 5  iš 
Jeronimo Ralio gimnazijos ir 4 - iš Se-
namiesčio gimnazijos. 

Rašiniai vertinami atsižvelgiant į 
kūrybiškumą, originalumą, samprota-
vimų brandumą, kalbos ir rašto kultū-
rą bei kt. kriterijus.

Jonavos rajono administracijos di-
rektoriaus įsakymu sudarytos vertini-
mo komisijos nutarimu 2015 m. kon-
kurso laimėtojais tapo Aistė Krapta-
vičiūtė, Senamiesčio gimnazijos mo-
kinė (esė „Ant praeities sparnų“, ra-
šyta savarankiškai) – I vieta; Emilija 
Milašiūtė, Jeronimo Ralio gimnazijos 
moksleivė (rašinys „Ten laikas skai-
čiuojamas kitaip...“, darbo vadovė Ni-
jolė Rimkuvienė, lietuvių kalbos moky-
toja metodininkė) – II vieta; Indrė Kon-
trimavičiūtė, Senamiesčio gimnazijos 
mokinė (rašinys „Kur taip ilgai užtru-
kai?“, darbo vadovė Vijoleta Isiūnienė, 
lietuvių kalbos mokytoja metodininkė) 
– III vieta.

 
Savivaldybės Švietimo, kultūros 
ir sporto skyriaus inf.

Raudonas kilimas

Vincentas Pranevičius gimė 1938 m. balandžio 20 d. Šiaulių rajono Gruzdžių dvare, dar-
bininkų šeimoje. 

1961 m. baigė Lietuvos veterinarijos akademiją, įgijo zootechniko specialybę. Darbinę kar-
jerą pradėjo tais pačiais metais Lietuvos žemdirbystės instituto eksperimentiniame ūkyje. 1961 
- 1966 m. Kėdainių rajono „Rytų aušros“ kolūkio zootechnikas. 1966 - 1980 m. Jonavos valsty-
binės veislininkystės stoties direktorius. 1980 - 1990 m. Jonavos rajono žemės ūkio valdybos 
viršininkas, 1986 - 1990 m. Agropramoninio susivienijimo viršininko pavaduotojas, viršininkas. 
1990-1992 m. Jonavos rajono valdytojas. 1992–1996 m. Seimo narys. 1996 - 2014 m. darbas 
įvairiose pareigose UAB „Agrochema“. 

Sveikiname!
Pirmąjį Nepriklausomos Lietuvos Jonavos rajono valdytoją, buvusį Seimo narį 

Vincentą Pranevičių su brandžiu 77-uoju gimtadieniu!
Sveikatos ir stiprybės Jums!

Suteikta išskirtinė garbė žengti „Jonavos garso“ raudonu kilimu tebūnie ir savotiškas atsi-
prašymas pono Vincento, kad Jonava nepelnytai pamiršo Žmogų, kuris daug svarių darbų nu-
dirbo ir idėjų įgyvendino rajono žmonių labui sunkiais pirmaisiais Nepriklausomybės metais.

Tai rajono valdytojo V. Pranevičiaus galvoje gimė idėja įkurti Bukonių slaugos ligoninę, tai jis 
iš Kauno atsiviliojo garsiąją gydytoją, tai jis... Galima būtų vardinti ir vardinti istorijos užmarš-
tin nuėjusius faktus.

Tenka pripažinti, kad 25 metų laikotarpis nestokoja paradoksų ir grimasų: kartais titulai su-
teikiami ir medaliai segami ne į tuos atlapus, į kuriuos turėtų būti segami, kartais jubiliejinės su-
kaktys pažymimos be pagrindinio tos šventės kaltininko, kartais norime būti svarbesni ir reikš-
mingesni, nei tie, kurie iš tikrųjų yra svarbūs ir reikšmingi kiekvieno mūsų gyvenimui. 

Aldona Skaisgirytė

Balandžio 9 d. Jonavos krašto 
muziejuje atidaryta Jonavos Janinos 
Miščiukaitės meno mokyklos dailės 
mokytojos ekspertės Jolantos Gri-
gienės kūrybos darbų paroda, skirta 
autorės jubiliejiniam gimtadieniui. Tai 
jau 7-oji autorinė kūrybos darbų par-
oda.

„Tai paroda, kurioje darbai ekspo-
nuojami iš visų mano kūrybos laikotar-
pių, - susirinkusiems į parodos atidary-
mą sakė dailininkė. – Pirmojoje salėje 
išdėstyti darbai, kurti iki 2000-ųjų, o kito-
je – vėlesni ir patys naujausi, dar niekur 
neeksponuoti“. 

„Pirmojoje salėje yra darbų, su ku-
rias aš 1989-aisias pirmą kartą pasiro-
džiau Jonavoje. Tai maži lapeliai ir Ele-
nos Čiudakovos portretas. Taip jau susi-
klostė, kad parodos metu į Jonavą buvo 
atvažiavęs rašytojas Grigorijus Kanovi-
čius su delegacija iš Vilniaus. Jie gyrė tą 
portretą, nes kai kurie iš svečių ją paži-
nojo artimai. O aš esu tik jos meno ger-
bėja. Buvau mačiusi tik per televizorių, 
nespalvotą, ir nuotraukose iš spaudos. 
Bandžiau sukurti nuotaiką, kaip aš įsi-
vaizduoju ją“, - maloniais prisiminimais 
į pirmąją parodą sugrįžo nuo 1982 Jo-
navos meno mokykloje dirbanti dailinin-
kė. Parodoje taip pat galima pamaty-
ti Maironio portretą ir dailininkės šeimos 
, nutapytą labai seniai, bet eksponuoja-
mą pirmą kartą, kadangi, kaip prisipaži-
no autorė, tik dabar sugebėjusi teisingai 
įrėminti. 

Jonavos J. Miščiukaitės meno mo-
kyklos direktorė R. Jurgilienė, pristaty-
dama dailininkę ir jos kūrybą, pastebė-
jo, kad tarp svarbiausių J. Grigienės ta-
pybos darbų paminėtini portretai, peiza-
žai, stiklo tapybos bei tekstilės darbai. 
Yra sukūrusi vėliavas Jonavos kultūros 
centro chorams bei pačiai meno moky-
klai. Menininkė taip pat yra išbandžiusi 
jėgas scenografi joje, taikomojoje grafi -
koje, sienų ir stiklo tapyboje.

Jonavietė menininkė dirba įvairiomis 
tapybos technikomis, paskutiniu laiku 
dažniausiai akrilu. Darbuose siekia įam-
žinti trapias gamtos akimirkas, jos nuo-

taikų pažadintas nostalgiškas vaikystės 
vizijas. J. Grigienė ypač pamėgo auga-
linius ir gamtos motyvus, kurie tapo ne-
išsemiamu kūrybos šaltiniu, jos brai-
žo savastimi ir savitumu. Kad ir Jolan-
tos vaikystės laukų pienė. Tarsi šiandie-
ninė menininkės vizitinė kortelė, origina-
liai ir išskirtinai suboluojanti jos kūrybo-
je: „Vasara su angelu“, Vaikystės peiza-
žas“, „Pienės“, „Akimirka“, „Vasara“. Tai 
Jolantos pienė. Ir niekieno kito... Nešan-
ti tokį neaprėpiamą atminties klodą. Tokį 
trapų vaikystės atminties pievos ir sub-
tilaus šiandieninio gyvenimo akimirkos 
blyksnį. Tarsi tame Janinos Degutytės 
eilėraštyje „Neužpūsk pienės pūko“... 

Be 7 surengtų autorinių parodų Jona-
voje ir Kaune, menininkė yra dalyvavusi 

grupinėse dailininkų parodose ne tik Jo-
navoje, bet ir Klaipėdoje, Kaune, Vilniu-
je, Kėdainiuose, Ukmergėje, Marijampo-
lėje bei kt. Dalyvauja šiuolaikinio meno 
forumuose ''Homo ludens''. Be to, kaip 
Jonavos meno mokyklos dailės mokyto-
ja ekspertė, organizuoja ugdytinių kūry-
bos parodas, plenerus, kartu dalyvauja 
įvairiuose šalies ir tarptautiniuose moks-
leivių kūrybos konkursuose ir parodose. 
Jos mokinai yra daugelio konkursų lau-
reatai.

Jonavietės menininkės Jolantos Gri-
gienės darbų yra įsigiję ne tik lietuviai, 
bet ir asmenys iš Danijos, Vokietijos, 
Rusijos.

Paroda Jonavos krašto muziejuje 
veiks iki balandžio 30 d.

Trapus menininkės Jolantos Grigienės 
pienės pūko gyvenimas
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Pergalingas „Lietavos“ futbolininkų 
žaidimas Kaune

2015 metų Lietuvos futbolo fede-
racijos (LFF) pirmosios lygos čempi-
onate rungtyniaujantis Jonavos futbo-
lo klubas „Lietava“ jau sužaidė trejas 
rungtynes. 

Nors „Lietava“ Vilniuje 0:2 nusilei-
do „MRU“ vienuolikei, bet paskutinioji 
dvikova Kaune su F.B.K „Kaunas“ klu-
bu baigėsi teigiamu rezultatu. 60 min. 
po vienintelio tikslaus Augustino Mon-
tvydo smūgio mūsų rajono futbolinin-
kai šventė pergalę minimaliu rezulta-
tu 1:0.

Po šios pergalės Jonavos koman-
da turnyrinėje lentelėje pakilo į ketvir-
tąją vietą. Čempionate pirmauja visas 
tris pergales iškovojęs Kėdainių „Ne-
vėžis“. 

Balandžio 18 d., šeštadienį, „Lie-
tava“ Kėdainiuose žais su „Nevė-
žiu“ (13.00 val.), o balandžio 26 d., 
sekmadienį – Panevėžyje  su Radvi-
liškio „Lokomotyvu“ (16.00 val.).

Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“ visuomeninė sporto korespondentė

2014-2015 metų Lietuvos 
moterų tinklinio čempionate 
prasidėjo lemiamų susitikimų 
metas. Pirmajame pusfinalyje 
LSU studentės taip ir nesuge-
bėjo rimčiau pasipriešinti Kau-
no „Heksa“ klubui ir abu pusfi-
nalio mačus pralaimėjo „sau-
sais“ rezultatais 0:3.

Antroji pusfinalio kova įvy-
ko tarp Baltijos moterų tinklinio 
lygos vicečempionės Jonavos 
„Achema-KKSC“ ir Vilniaus SM 
„Tauras VTC“ komandų. Sau-
liaus Matikonio vadovaujama 
komanda beveik visą mėnesį tik 
treniravosi, neturėjo draugiškų 
rungtynių ir tai galėjo turėti pa-
sekmių rezultatams šalies čem-
pionate. Aišku, toks išbalansavi-
mas davė savo neigiamų daly-
kų. Po rungtynių treneris liko ne-
patenkintas tokiais tinklinio fe-

deracijos patvirtintais tvarkaraš-
čiais. Pirmajame sete jonavie-
tėms sunkiai sekėsi įsibėgėti, ir 
nors jau komandoje šalies čem-
pionate nebepadės ukrainietė 
J.Šipkova, tačiau kitos žaidėjos 
yra pajėgios ir visa galva prana-
šesnės už varžoves. Tačiau an-
trasis setas parodė šias blogy-
bes. „Achema-KKSC“ žaidėjos 
ėmė dažnai klysti, nepaduoti ka-
muolių ir kaip bebūtų keista, ta-
čiau teko pripažinti viešnių iš Vil-
niaus pranašumą. 

Labai panašiai klostėsi tre-
čiasis setas. Aišku, juokauti Jo-
navos tinklininkės jau nebega-
lėjo, nes galėjo ir prisižaisti. Bet 
po sunkios šio seto kovos su-
gebėjo palaužti varžoves, o ke-
tvirtajame sete taip įsižaidė, 
kad sostinės komandą ėmė jau 
triuškinti. Lemiamas setas lai-

mėtas net 25:8, o rungtynės - 
3:1 (25:17, 23:25, 25:22, 25:8). 

Jonavos „Achema-KKSC“ 
tinklininkės antrąsias pusfinalio 
rungtynes žaidė sostinėje. Po 
blankaus susitikimo savo aikš-
telėje SM „Tauras VTC“ ekipai 
šįkart nepaliko jokių šansų ir jo-
navietės užtikrintai 3:0 (25:16, 
25:16, 25:16) laimėjo rungtynes, 
užsitikrindamos vietą finale. 

Tad balandžio 25-26 die-
nomis finale „Achema-
KKSC“, kaip ir tikėtasi, žais 
su „Heksa“, o dėl trečiosios 
vietos SM „Tauras VTC“ su-
sitiks su „LSU“ ekipa. Tarpu-
savyje ekipos žais po du kartus 
ir laimėtoją (jei pasidalins po 
pergalę) lems teigiamas laimė-
tų setų balansas. Kaip moterų, 
taip ir vyrų finalai vyks Šiaulių 
arenoje. 

Jonava, jau nebe pirmą kar-
tą, vėl pakvietė sporto mėgėjus 
į dar vieną bėgimą. Bėgikai rin-
kosi į ketvirtąjį bėgimą „Aplink 
tvenkinius“. Rudenį entuziastų 
laukia dar vienas tradicinis „Var-
nutės“ bėgimas.

Jonavos bėgimo klubas „Ma-
ratonas“ šįkart pakvietė atle-
tus į tradiciniu tampantį Velyki-
nį bėgimą, kuriame buvo gali-
ma pasirinkti net keturis nuoto-
lius. Trumpiausi - 1,9 km ir 3,8 
km nuotoliai. Kiti galėjo įveikti du 
didelius ratus aplink tvenkinius, 
kurie sudarė 8,4 km. Tačiau pa-
tys ištvermingiausieji pasišovė į 
varginantį kelią ir siekė finišuoti 
įveikdami visą maratoną (42 km 
195 m). 

Pagal pasirinktus nuotolius 
visi šių varžybų dalyviai starta-
vo vienu metu, tačiau tik septy-
ni finišo tiesiąją pasiekė po dau-
giau nei trijų valandų, nes po 
tiek laiko nugalėtojui pakluso 
maratonas. Tarp šio septyne-
to varžėsi vienas jonavietis, BK 
„Maratonas“ narys Ježi Vitalijus 
Micura (4:02,52). „Aplink tven-
kinius“ bėgime maratoną įveikė 
ir 73-ejų Vitebske (Baltarusija) 
gimęs ir Kretingoje gyvenantis  
Piotras Silkinas (4:11.07). Tai 
ilgą savo sportinę istoriją turin-
tis žmogus. Piotras Silkinas – 
kuklus, nuoširdus ir užsispyręs. 
Jis - ištvermingiausias pasau-
lio bėgikas, žmogus-fenome-
nas, per vienas varžybas page-
rinęs dešimt pasaulio rekordų. 
Jo vardas puikuojasi Gineso re-
kordų knygoje, nes Piotras du 

kartus tapo 1000 mylių bėgimo 
pasaulio čempionu. Jis išpil-
dė savo svajonę ir apibėgo Eu-
ropą. Kartu sudėjus visus Pio-
tro nubėgtus kilometrus, išeitų 
daugiau kaip 300 tūkst. kilome-
trų, o tai tolygu 8 kartus apibėg-
ti Žemės rutulį.

Šis ketvirtasis bėgimas 
„Aplink tvenkinius“ buvo rekordi-
nis dalyvių skaičiumi. 2012 me-
tais pirmosiose varžybose daly-
vavo vos 25 atletai, o šiemet fi-
nišą pasiekė 75 bėgikai. 

Prizininkų gretose buvo ir 
keli Jonavos sportininkai. 3,8 
km nuotolio M15 grupėje (2000-
2002 m. gimimo) antra tarp mer-
gaičių buvo Diana Dabrišiūtė 
(17:56). 

Pagrindinėje 8,4 km distanci-
joje lenktyniavo 28 sportininkai. 
Savo ištvermę vėl pademons-
travo nuo šešiolikos pradėjęs 
bėgioti jonavietis Antanas Žu-
kauskas, kurio sportinis kelias 
prasidėjo Šiaulių rajone. Trisde-
šimt ketverių bėgikas jau įveikęs 
ne vieną nuotolį ar maratoną ir 
laimėjęs ne vieną prizinę vietą, 
geriausiu savo pasiekimu įvardi-
ja Vienos mieste vykusiame ma-
ratone pasiektą geriausią savo 
rezultatą - 2:32.46. Šis kariškis 
laimėjo ir Velykinį bėgimą, nuo-
tolį įveikęs per 29 min. ir 27 sek. 

Bėgimo metu ir po jo daly-
viai galėjo atsigaivinti karšta ar-
bata, o prizininkams įteikti me-
daliai bei diplomai. Prizas įteik-
tas ir jauniausiam varžybų daly-
viui devynmečiui Domui Kuktai 
iš Elektrėnų. 

Šiaulių arenoje Jonavos tinklininkės  
kausis su Kauno „Heksa“

Akimirka ir ... po Augustino Montvydo smūgio kamuolys suspurdės varžovų 
vartų tinkle.

Tarp rekordinio dalyvių skaičiaus ir nugalėtojas Antanas Žukauskas (Nr. 419) iš  
Jonavos.

Bėgimo entuziastų varžybos 
„Aplink tvenkinius“

sprendimais ar aiškiais bei siau-
rais interesų grupių poreikių ten-
kinimais. Informuosime Tarybą ir 
bendruomenę apie kylančias dėl 
Savivaldybės sprendimų grės-
mes viešajam interesui bei rajo-
no gyventojų gyvenimo kokybei.

Sieksime, kad mūsų kritika vi-
sada būtų dalykiška, argumen-
tuota, pagrįsta siūlymais ir suves-
ta į išbaigtas alternatyvas“, - be 
kita ko, sakoma išplatintame pa-
reiškime „Dėl Liberalų sąjūdžio 
frakcijos sudarymo“.

Be to, informuojama, kad 
frakcijos seniūnu išrinktas R. 
Osauskas.

„Jonavos garso“ inf.

Pasiskelbė 
opozicine

Atkelta iš 1 psl.

Danutė Abramavičienė
„Jonavos garso“ 
visuomeninė korespondentė 
užsienyje

Olandija garsi gėlių aukcio-
nais, beje, didžioji dalis Lietu-
vos gėlynuose parduodamų gė-
lių atkeliauja ne iš kur kitur, o iš 
šios šalies. Gėlių verslas Olan-
dijoje klesti – skaičiuojama me-
tinė apyvarta apie 1,5 milijar-
do eurų. Kasdieną parduoda-
ma 20 mln. skintų ir 2 mln. va-
zoninių gėlių. Dirba 8 tūkst. dai-
gynų. Kiekvieną pavasarį tul-
pių manija apima visą šalį. Vi-
sas platus Olandijos horizontas 
driekiasi tulpių laukais. Milžiniš-
kuose plotuose puikuojasi ga-
lybės įvairiausių rūšių ir formų, 
spalvų ir atspalvių gėlės. Važi-

nėdama po šalį, gėrėjausi įvai-
riaspalvėmis gėlių žiedų jūro-
mis pilkame Šiaurės jūros fone. 
Visame pasaulyje garsus Keu-
kenhofo gėlių parkas pristato 7 
mln. gėlių, daugiausiai – tulpių, 
narcizų, hiacintų. Gėlės suso-
dintos įvairiausiais raštais. Tai 
30 hektarų gėlių žiedų, puikių 
pasivaikščiojimų takų, tvenki-
nių, fontanų, vėjų malūnų, suo-
lelių. Tai nuostabios muzikos, 
grožio oazė, sutraukianti kas-
met po milijoną lankytojų iš viso 
pasaulio. 

Kiekvieną pavasarį organi-
zuojamas Gėlių paradas, nu-
sidriekiantis 40 km nuo Nor-
dvijko iki Harlemo per svogū-
ninių gėlių auginimo kaime-
lius. Floristų išmonei ir fanta-
zijai nėra ribų. Apipintos skin-
tomis gėlėmis atgyja didžiulės 
metalinės konstrukcijos – įvai-
riausi gyvūnai, pasakų per-
sonažai, laivai, karietos ma-
šinos ir t.t., vaizduojančios 
olandų gyvenimą, darbą, po-
ilsį, laisvalaikį, vaikų pasaulį. 
Šis nuostabus renginys vyks-

ta tik vieną kartą metuose. Šie 
Gėlių paradai yra teminiai. Šių 
metų parado, vyksiančio jau 
68-ąjį kartą, tema „Karalys-
tei 200 metų“. Gėlių eiseną vi-
sada lydi muzikantai, šokėjai, 
gausu įdomių ir linksmų atrak-
cijų. Kasmet pasigrožėti šiuo 
paradu specialiai į Olandiją at-
vyksta svečiai iš visų pasaulio 
kontinentų. 

Gėlių paradas Olandijoje 
– jau kitą savaitgalį – balan-
džio 25-26 d. Tad dar galima 
suspėti.

Burbiškio dvare tulpių žydėjimo šventė – gegužės 9-ąją. 
Nepakartojamas Gėlių paradas Olandijoje – jau kitą savaitgalį 

PERVEŽU KROVINIUS  
LIETUVOJE. 

PERKRAUSTYMO  
PASLAUGOS (su krovikais).

Tel. 8-678 25799
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Gydytoja odontologė Sonata Juškienė
• Dantų gydymas
• 10 metų estetinio plombavimo 
patirtis
• Burnos higiena
• Dantų balinimas
• Kompiuterinė diagnostika
• Gydome vaikų ir paauglių NUOLATINIUS dantis
Dirba: I-II – nuo 8 iki 17 val.
           III – nuo 12 iki 19 val.
           IV-V nuo 8 iki 17 val.

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

Optikos salonas SONINETA
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
Dirba darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.
Balandžio mėnesį visoms prekėms 
pavasario nuolaidos
2014 metų rėmelių kolekcijos išpardavimas
Nuolaidos – 65% 
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. 

Akcijos galioja ir „Soninetos“ optikos fi liale Jonavos 
ligoninės patalpose (Žeimių g. 19, prie rūbinės)

Balandžio 22 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
Kauno Sveikatos universiteto klinikų gydytojas urolo-

gas, medicinos mokslų daktaras, docentas Darijus Skau-
dickas konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo 
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, 
sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skaus-
mingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos 
metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turin-
čius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir potenci-
jos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jei-
gu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nu-
kreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo centruose. Iš-
samesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 
arba 8-685-48050                         Užs. Nr. 7 Saugus pavasarinis 

įdegis
su naujomis lempomis!

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

A.ŠIMKAUS KLINIKA
TEIKIA išblaivinimo pas-

laugas.
GYDO skydliaukės maz-

gus (be operacijos), širdies 
ritmo sutrikimus, hipertoniją, 
reumatą, sąnarių ligas, nutu-
kimą.

ATLIEKA echoskopiją.
Tel.: 50570, 8-674 50862

•Gydytojo ortodonto konsultacija dėl kreivų dantų ir blogo 
sąkandžio gydymo.
•Dantų tiesinimas breketais (metaliniais, safyriniais ir kt.).
•Dantų tiesinimas plokštelėmis ir t.t.

R. ir K. Šeštokų Juodmenos šeimos klinika 
Tiesioji g. 9, Jonava. Tel. 8-665 12800.
www.ortoma.lt

Dantų tiesinimas Jonavoje!

Kviečiami 
pasikonsultuoti

Balandžio 28-ąją kasmet 
pažymima Pasaulinė dar-
buotojų saugos ir sveikatos 
diena.

Minėdama šią dieną, jau 
devintus metus, be kitų rengi-
nių, Valstybinė darbo inspekci-
ja tradiciškai rengia ir Pavasa-
rio konsultacijas. Balandžio 20-
28 dienomis inspektoriai vyks į 
labiau nuo apskričių centrų nu-
tolusias vietoves, savivaldybes, 
seniūnijas, susitiks su darbuo-
tojais, įmonių, padalinių vado-
vais, specialistais, darbuoto-
jais, profesinių sąjungų atsto-
vais, atsakys į klausimus, kon-
sultuos aktualiomis darbuotojų 
saugos ir sveikatos, darbo tei-
sės temomis.

Valstybinės darbo inspek-
cijos Kauno skyriaus inspek-
toriai balandžio 22 d. 10 val. 
kviečia atvykti į Žeimių g. 13, 
Jonava, ir pasikonsultuo-
ti Jums rūpimais darbuoto-
jų saugos ir sveikatos, darbo 
teisės klausimais.

 
Valstybinės darbo 
inspekcijos Kauno 
skyriaus inf.
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1 KAMB.
Chemikų g. (5 a. blok. namas, I a., 
bendr. pl. 36,54 m2, kamb. pl. 17,28 
m2, virtuvės pl. 9,44 m2, įstiklintas 
balkonas, plastikiniai langai. Šalia 
prekybos centrai, transporto sto-
telė, poliklinika). Kaina: 8900 Eur, 
30729,92 Lt. Tel.: 8-655 54404
Panerių g.(9 a. renovuotas namas, 
II a., bendr. pl. 26,28 m², kamb. pl. 
15,62 m², didelis įstiklintas balkonas 
per kambarį ir virtuvę, WC ir vonia 
kartu). Kaina 5500 Eur, 18990 Lt. Tel. 
8-655 54404
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 (iš-
klijuota plytelėmis), pakeisti langai 
ir durys, laminuotos grindys, da-
žytos kambario sienos, suremon-
tuotas. Pro langus atsiveria graži 
miesto panorama. Parduodama su 
daliniais baldais ir buitine techni-
ka). Kaina 10430 Eur, 36013 Lt. Tel. 
8-655 54404
Žalioji g. (5 a. mūr. namas, I a., ben-
dr. pl. 28,65 m², kamb. pl. 16,16 m² , 
virtuvės pl. 6,83 m², pakeistas vamz-
dynas, 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 kori-
dorius (6,39 m²), WC ir vonia atskirai, 
yra balkonas. Butas šiuolaikiškai su-
remontuotas. Parduodamas su kam-
bario baldais ir virtuvės įranga). Kai-
na 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 ply-
telėmis, pakeistas kambario langas, 
laminuotos grindys, medinės durys). 
Kaina 6661 Eur, 23000 Lt. Tel. 8-655 
54404
Ruklio g. Ruklos mstl. Jonavos r. (5 
a. mūr. namas, II a., bendr. pl. 36,04 
m², virtuvės pl. 8,04 m², kamb. pl. 
15,81 m², WC ir vonia, tvarkingas). 
Kaina 3765 Eur, 13000 Lt. Tel. 8-655 
54404
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, 
IV a., bendr. pl. 32,67 m², kamb. pl. 
13,96 m², virtuvės pl. 9,37 m², WC 
ir vonia atskirai). Kaina 10716 Eur, 
37000 Lt. Tel.: 8-612 11896. 
A. Kulviečio g. (5 a. blok. namas, 
renovuojamas, V a., bendr. pl. 31,55 
m², virtuvės 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). Kai-
na 12164 Eur, 42000 Lt. Tel. 8-655 
54404.
1,5 KAMB. 

Kosmonautų g. (9 a. mūr. namas, VII 
a., veikia liftas, bendr. pl. 36,93 m², 
virtuvės pl. 6,12 m², kamb. pl. 13,02 
ir 7 m², WC ir vonia kartu). Kaina 
8978 Eur, 31000 Lt. Tel. 8-655 54404
2 KAMB.
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blok. 
namas, V a., bendr. pl. 47,2 m2, vidi-
nis, įstiklintas balkonas, šarvo durys, 
langai į priešingas puses, vonia ir 
WC atskirai, tvarkingas). Kaina 4500 
Eur, 15537,60 Lt. Tel. 8655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, II a., 
bendr. pl. 49,89 m2, virtuvė pl. 9,33 
m2, (sujungta su koridoriumi), įsti-
klintas balkonas, WC sujungta su 
vonia (išklijuota plytelėmis), medi-
nės vidaus durys, langai su stiklo 
paketais, į priešingas puses, grin-
dys - parketlentės, sienų apdaila 
– dažymas, lauko šarvuotosios du-
rys. Baldai, rūsys. Matoma miesto 
panorama). Kaina 18500 Eur, 63876 
Lt. Tel.: 54607, 8655 54404
Dvaro g., Markutiškių k. Šilų sen. (2 
a. mūr. namas, I a., bendr. pl. 42,53 
m², šildomas krosnimis, virtuvė su-
jungta su koridoriumi (pl. 6,11 m²), 
pakeistos išorės ir vidaus durys, la-
minuotos grindys ir virtuvės sienos, 
vandentiekio ir kanalizacijos įvadai, 
rūsys. Yra garažas su rūsiu, malki-
nė, žemės sklypas prie namo. Graži 
vietovė. Šalia stotelė, miškas, upelis, 
karjeras, tvenkinys su pliažavietėmis. 
Asfaltas iki namo, 9 km nuo Jona-
vos). 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 pu-
ses, vonia ir WC atskirai, pakeistas 
kambario langas, laminuotos grin-
dys). Kaina 16500 Eur, 56971 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 
koridoriumi, įstiklintas balkonas, šar-
vuotos durys, medinės vidaus durys, 
langai su stiklo paketais, į priešingas 
puses, pakeista elektros instaliacija, 
laminuotos grindys, dažytos kamba-
rių 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 balkonai, WC ir dušas kartu, 
pakeisti langai, santechnika, yra vir-
tuvės baldai. Kaina 14191 Eur, 49000 
Lt. Tel. 8-612 11896
Žemaitės g. (5 a. mūr. naujos sta-
tybos namas, I a., vidinis, bendr.pl. 
55,22 m², dalinė apdaila, įstiklintas 
balkonas, bute šilumos sunaudojimo 
apskaita, triukšmo bei šilumos izo-
liacija, yra požeminės automobilių 
stovėjimo aikštelės, iš kurių įrengtas 
pakilimas liftu, automatiškai valdomi 
kiemo ir automobilių aikštelės įva-
žiavimų 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 bal-
konas, šarvuotos durys, medinės 
vidaus durys, plastikiniai langai, 
pakeistas vamzdynas, virtuvė ir vo-
nios kambarys išklijuoti plytelėmis, 
dušo kabina, suremontuotas). Kaina 
17088 Eur, 59000 Lt. Tel. 8655 54404
Chemikų g. (5 a. blok. namas, IV a., 
vidinis, bendr. pl. 50,67 m², virtuvės 
pl. 9,44m², įstiklintas balkonas, pa-
keistas virtuvės langas, dvigubos 
medinės durys, butas šiltas, žemi 
šildymo mokesčiai, šalia prekybos 
centrai). Kaina 15928 Eur, 55000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, IV a., 
bendr. pl. 34,65 m², kamb. pl. 12,44 
ir 12,44 m², virt. pl. 5 m², WC ir vonia 
kartu, plastikiniai langai, šarvuotos 
durys, vidinis, koridoriaus šarvuotos 
durys rakinamos. Kaina 6000 Eur, 
20717 Eur. Tel. 8-655 54404
3 KAMB.
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blo-
kinis namas, V a., vidinis, du bal-
konai, bendr. pl. 60,93 m2, kambarių 
pl. 13,98; 17,02; 13,91 m2, virtuvės 
pl. 6,92 m2 (plytelės), WC ir vonia 
atskirai (išklijuota plytelėmis), rū-
sys, žemi šildymo mokesčiai, par-
duodama su baldais, tvarkingas 
namas, ramūs kaimynai). 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 kapitali-
nis remontas (pakeista santechnika, 
elektros instaliacija, baltai dažytos 
sienos, naujos grindys, vonioje ir 
virtuvėje - plytelės). Tvarkingoje (su 
kodine spyna) laiptinėje bendro nau-
dojimo didelis balkonas skalbinių 
džiovinimui; ramūs kaimynai). Kai-
na 22000 Eur, 75962 Lt. Tel.: 8-612 
11896
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II 
a, bendr.pl. 60,87 m², kamb. neper-
einami, WC ir vonia atskirai, didelis 
įstiklintas balkonas, plastik. langai, 
šarvuotos durys, parketo grindys, 
tvarkingas, šiltas. Suremontuota laip-
tinė, ramūs, tvarkingi kaimynai. Kai-
na 17377 Eur, 60000 Lt. Tel.: 8-612 
11896
A.Kulviečio g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 64,82 m². Bute atliktas euro 
remontas, plastikiniai langai, šarvo 
durys, nauja santechnika ir elektros 
instaliacija, šildomos grindys, signa-
lizacija. Parduodama su baldais ir 
buitine technika). Kaina 33596 Eur, 
116000 Lt. Tel. 8-612 11896
Chemikų g. (5 a. blok. namas, V a., 
bendr. pl. 64,77 m², virtuvės pl. 9,41 
m², kamb. pl. 14,15; 17,25 ir 14,09 
m², naujai suremontuotas stogas, WC 
ir vonia atskirai, šarvo durys, tvarkin-
gas). Kaina 17088 Eur, 59000 Lt. Tel. 
8-612 11896 
Vasario 16-osios g. (5 a. renovuoja-
mas blok. namas, 1 a., vidinis, bendr. 
pl. 65 m² virtuvės pl. 9,38 m², įstiklin-
tas balkonas, WC ir vonia atskirai, 
maži šildymo mokesčiai, tinka komer-
cinei 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, balko-
nas, ąžuolinės vidaus durys, vonia ir 
WC atskirai. Kaina 20563 Eur, 71000 
Lt. Tel. 8-655 54404

Parko g. (5 a. blok. namas, 4 a., vir-
tuvės pl. 5,58 m², kamb. pl. 10,70; 
17,30; 13,89 m², įstiklintas balkonas, 
renovuotas namas, maži šildymo mo-
kesčiai). Kaina 18825 Eur, 65000 Lt. 
Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II 
a., bendr. pl. 61 m², WC ir vonia ats-
kirai, 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 ats-
kirai (naujai išklijuoti plytelėmis), 
pakeisti langai ir durys, laminuotos 
grindys, suremontuotas, parduo-
dama su dalimi baldų). Kaina 17000 
Eur, 58697,60 Lt. Tel. 8-655 54404 
4 KAMB. 
Lietavos g. (5 a. blok. namas, I a., 
bendr. pl. 81,99 m², virtuvės pl. 9,34 
m², balkonas per du kambarius, pa-
keisti langai, suremontuota virtuvė ir 
vonios kambarys (su kampine vonia), 
šildomos grindys, naujos vidaus du-
rys. Parduodama su baldais). Kaina 
21721 Eur, 75000 Lt. Tel. 8-655 54404
Lietavos g. (5 a. mūr. namas, II a., 
bendr. pl. 71,27 m², vonia ir WC ats-
kirai, šarvo durys, dalis plastikinių 
langų, įstiklintas balkonas, tvarkin-
gas). Kaina 17400 Eur, 60079 Lt. 
Tel. 8-655 54404
NAMAI
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, 
rekonstruojamas, yra visi leidimai, 
miesto vandentiekis ir kanalizacija, 
bendr. pl. 158,2 m², 0,0334 ha že-
mės, 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, 
baigiamas renovuoti, vandentiekis, 
kanalizacija, lauko virtuvė, ūkinis pas-
tatas, pirtis, sodas, 17 a žemės). Kai-
na 30410 Eur, 105000 Lt. Tel. 8-612 
11896
SODYBOS
Šafarkos k., Užusalių sen. (medinis 
rąstų namas, apšiltintas, dengtas 
medinėmis dailylentėmis, bendr. 
plotas 53,39 m², kamb.pl. 27 m², 
virtuvės pl. 14 m², veranda, vonios 
kambarys, plastikiniai langai, nau-
jos vidaus ir lauko durys, apšiltin-
tos laminuotos grindys, šildymas 
židinio kietuoju kuru, boileris van-
dens šildymui, krosninio šildymo 
lauko virtuvė su kambariu, ūkinis 
pastatas, pirtis, lauko pavėsinė, 
stoginė-džiovykla, du šiltnamiai. 
Gražiai sutvarkyta aplinka gamtos 
prieglobstyje, jauni vaismedžiai, 
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, du-
šas, WC), po namu rūsys, šildymas 
kietu kuru, lauko viralinė, ūkinis pas-
tatas ir malkinė. Gražiai sutvarkyta 
aplinka: vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
sūpynės, medinė pavėsinė). Kaina 
21721 Eur,75000 Lt. Tel. 8-655 54404
Parko g., Markutiškių k., Šilų sen. ( 
medinis 1 a. gyvenamas namas, ben-
dr. pl. 51 m², naujas stogas, krosninis 
šildymas; yra kitas naujos statybos 
gyvenamasis namas - viralinė, bendr. 
pl. 39 m², šildomas kietu kuru, plas-
tikiniai langai, apšiltintas. Yra ūkiniai 
pastatai, garažas, šulinys, sodas, 18 
a namų valda, 0,85 ha žemės ūkio pa-

skirties sklypas, 10 km nuo Jonavos). 
Kaina 20000 Eur, 69056 Lt. Arba kei-
čia į 1-2 kambarių butą Jonavoje. Siū-
lyti įvairius variantus.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 že-
mės sklypas, netoli Neries (~200 m). 
~14 km nuo Jonavos. Kaina 34754 
Eur, 120000 Lt. Tel. 8-612 11896
GARAžAI
Garažą g/b „Ratas“ Virbalų g. (duo-
bė po visu garažu, metaliniai vartai, 
trifazė elektra, krosnelė, sausas). 
Kaina 4100 Eur, 14156 Lt. Tel. 8-655 
54404
SODAI
Sodą s/b „Draugystė“, Šaltalankių g. 
(prižiūrėtas 4,26 a žemės sklypas, 
gausiai derantys vaismedžiai, vais-
krūmiai, vynuogės. Yra mūrinis na-
melis (bendr. pl. 40,2 m²) su rūsiu ir 
pastogėje įrengtu kambariu. Trifazė 
elektra, vandentiekis). Kaina 14100 
Eur, 48684 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Neris“ (6 a žemės sklypas, 
vaismedžiai, vaiskrūmiai, daržas. Me-
dinis namelis: dengta terasa 19 m², 
kambarys 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, vais-
medžiai ir gėlynai). Galima pirkti ir 
šalia esantį sodo sklypą. Kaina 7240 
Eur, 25000 Lt. Tel. 8-655 54404
Sodą s/b „Šventoji“, Dubių k., Jona-
vos r. (mūrinis namas su mansarda, 
bendr. pl. 45 m², šulinys, pirtis, vais-
medžiai, vaiskrūmiai, 12 arų žemės 
sklypas, prie Šventosios upės). Kaina 
13612 Eur, 47000 Lt. Tel. 8-612 11896
Sodą s/b „Ežerėlis“, Kaštonų g. (me-
dinis vasarnamis, elektra, vaisme-
džiai, 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., Jo-
navos r. (medinis namelis, atlikti ge-
odeziniai matavimai, 6 a žemės skly-
pas). 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, ūki-
nis pastatas, rūkykla,  pirtis, šulinys, 

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, 
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
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kampinis, 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 vais-
krūmiai, šulinys (vanduo patikrintas 
- švarus), šalia vandentiekis, kanali-
zacija, elektra, asfaltuotas privažiavi-
mas, 4 km nuo miesto). Kaina 13033 
Eur, 45000 Lt. Tel. 8-612 11896
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 
upeliu ir miesto riba, šalia pastatyti 
gyvenamieji namai, geras privažiavi-
mas). Kaina 11585 Eur, 40000 Lt. Tel. 
8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. 
Jonavos raj.(0,46 ha, žemės ūkio 
paskirtis, gera vieta) Kaina 8399 Eur, 
29000 Lt. Tel. 8-612 11896
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k. Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas, 4 km nuo miesto). Kaina 3186 
Eur, 11000 Lt. Tel. 8-655 54404
89 arų žemės ūkio paskirties sklypą 
Varpių k., Dumsių sen. Kaina 11585 
Eur, 40000 Lt. Tel. 8655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., 
Kulvos sen. (1,18 ha miško ir 30 arų 
kitos paskirties, ribojasi su Juodme-
na). Kaina 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 gyvenvie-
te, 0,31 ha, žemės ūkio paskirties). 
Kaina 11585 Eur, 40000 Lt. Tel. 8-612 
11896

KOMERCINĖS 
PASKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jona-
vos r. (5 km nuo miesto, pokylių salė, 
virtuvė su pilna įranga, miegamieji, 
pirtis, sauna, nuosava katilinė, sutvar-
kyta 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 patal-
pomis 2 aukšte. Centrinis šildymas, 
vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 
ha žemės sklypas. Kaina 43443 Eur, 
150 000 Lt. Tel. 8-655 54404

muziejų Žeimiuose.
9. Skatinsime rajono gy-

ventojus keisti, atiduoti bei leis-
ti skaityti savo knygas viešosios 
bibliotekos patalpose. 

10. Plėsime Jonavos kul-
tūros centro paveikslų galerijos 
veiklą. 

11. Skatinsime ryšių tiekė-
jus mieste įrengti nemokamo 
WiFi ryšio zonas laisvalaikio ir 
žmonių susibūrimo vietose. 

SVEIKATOS APSAUGA
1. Sutvarkysime Jona-

vos pirminės sveikatos priežiū-
ros centro, ligoninės ir greitosios 
medicinos pagalbos stoties teri-
torijas, pacientų ir lankytojų pa-
togumui.

2. Diegsime socialinių ir 
pirminės sveikatos priežiūros 
paslaugų gerinimo projektus.

3. Tęsime Jonavos ligoni-
nės renovaciją, medicininės ir 
slaugos įrangos atnaujinimą.

ŠVIETIMAS
1. Organizuosime ikimo-

kyklinio amžiaus vaikų pavėžė-
jimą iki bendrojo ugdymo moky-
klų, kuriose vykdoma ikimokykli-
nio ugdymo programa.

2. Renovuosime mažiau-
siai dvi ikimokyklinio ugdymo įs-
taigas.

3. Įkursime švietimo pa-
galbos tarnybą.

4. Modernizuosime ben-
drojo ugdymo įstaigas, aprūpin-
sime jas gamtos, informacinių 
ir kitų technologijų, menų ir kitų 
mokslų laboratorijų įranga.

5. Organizuosime optima-
lų švietimo įstaigų paslaugų pri-
einamumą, plėtosime neforma-
liojo ugdymo galimybes.

6. Didinsime seniūnijų kul-
tūros centrų finansavimą.

PASTATŲ RENOVACIJA, 
INFRASTRUKTŪRA

1. Tęsime savanorišką 
daugiabučių kvartalų renovaci-
ją, kartu atliekant ir būtinus ger-
būvio darbus.

2. Inicijuosime miesto ga-
tvių, pėsčiųjų perėjų, takų, viešų 
vietų ir daugiabučių namų kiemų 
apšvietimo sistemos moderni-
zavimą, pritaikysime LED tech-
nologijas ir šiuolaikinį apšvieti-
mo valdymą.

3. Plėsime automobilių 
stovėjimo aikšteles šalia dau-
giabučių gyvenamųjų namų ten, 
kur yra tokia galimybė.

4. Sutvarkysime pastato, 
esančio Chemikų g. 136, aplin-
ką, pritaikant ją ten įsikūrusių vi-
suomeninių organizacijų porei-
kiams.

5. Numatysime teritoriją 
didžiųjų degalinių tinklų operato-
rių pritraukimui į Jonavos mies-
tą.

6. Atnaujinsime Jonavos 
kūno kultūros ir sporto centrą.

7. Inicijuosime prekybos 
ir pramogų centro statybą Rim-
kuose. 

APLINKOS 
INFRASTRUKTŪRA, 

APLINKOS APSAUGA IR 
TVARKYMAS

1. Inicijuosime beglobių 
kačių ir šunų prieglaudos įsteigi-
mą Jonavoje.

2. Įgyvendinsime Jonavos 
miesto vandens gerinimo įren-
ginių rekonstrukcijos projektą, 
kad visi miesto gyventojai varto-
tų aukščiausios kokybės vande-
nį.

3. Įsipareigojame vykdy-
ti vandentiekio ir nuotekų tinklų 
plėtrą kaimiškose vietovėse.

4. Platinsime antrinių ža-
liavų (stiklo, popieriaus, plasti-
ko) rūšiavimo konteinerius indi-
vidualių namų savininkams.

5. Įrengsime vandens dre-
navimo sistemą ir sutvarkysime 
miesto kapinių žemutinės dalies 
kelius.

BENDRUOMENIŲ VYSTYMAS 
IR PALAIKYMAS

1. Vykdysime Ruklos 
miestelio kompleksinį atnaujini-
mą keisdami jį iš esmės.

2. Naudodami kaimo teri-
torijose turimą kultūrinę, sociali-
nę, sveikatos, švietimo ir admi-
nistracinę infrastruktūrą, rem-
sime kaimiškų vietos bendruo-
menių iniciatyvas ir sumany-
mus.

3. Skatinsime ir remsime 
įvairių bendruomenių, nevyriau-
sybinių organizacijų veiklą.

4. Vykdysime socialinių 
paslaugų centrų plėtrą kaimiš-
kose seniūnijose. 

5. Plėsime Trečiojo uni-
versiteto veiklą.

PASLAUGŲ GERINIMAS, 
GYVENTOJŲ IR 

BENDRUOMENIŲ 
ĮTRAUKIMAS

1. Įsipareigojame optimi-
zuoti ir mažinti laiko sąnaudas 
vykdant viešojo administravimo 
funkcijas.

2. Įsipareigojame užtikrin-
ti gyventojų ir bendruomenių at-
stovų įtraukimą į sprendimų pri-

ėmimą bei vietos reikalų tvarky-
mą.

3. Įsipareigojame skaidriai 
ir atsakingai vykdyti įmonių, įs-
taigų ir organizacijų vadovau-
jančių darbuotojų parinkimą.

4. Plėsime informacinių 
technologijų naudojimą savival-
dybės, savivaldybės įmonių, įs-
taigų ir organizacijų veikloje. 

5. Bendradarbiaudami 
su mokslo, kultūros bei verslo 
bendruomenėmis parengsime 
ir pateiksime gyventojų svars-
tymui darnios plėtros, investi-
cijų skatinimo, kultūrinės raidos 
ir paveldo išsaugojimo, sveikos 
gyvensenos bei socialines pro-
gramas ir sieksime jas įgyven-
dinti.

SAVIVALDYBĖS ĮMONĖS, 
SAVIVALDYBĖS TURTO 

PRIEžIŪRA IR TVARKYMAS
1. Išlaikysime visų savi-

valdybės įmonių ir viešųjų įs-
taigų nuosavybės kontrolę, už-
tikrindami palankias teikiamų 
paslaugų kainas ir efektyvią vei-
klą.

2. Skatinsime iniciatyvius 
ir aukštą kompetenciją turinčius 
rajono savivaldybės įmonių ir 
viešųjų įstaigų darbuotojus.

Priedas Nr.1 prie koalicijos sutarties 2015 m. balandžio 9 d.
JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-2019 M.  

KOALICIJOS VEIKLOS PROGRAMA
Atkelta iš 2 psl.

KOALICIJOS SUTARTĮ IR PRIEDą NR.1. KOALICIJOS 
2015-2019 M. VEIKOS PROGRAMA PASIRAŠĖ:

Lietuvos socialdemokratų partija:
Mindaugas Sinkevičius, Erlandas Andrejevas, Marijona Šir-

velienė, Alfonsas Meškauskas, Povilas Grabauskas, Birutė Plat-
kauskienė, Artūras Neimontas, Eugenijus Sabutis, Birutė Gailie-
nė, Liudas Mediekša, Jonas Kaminskas, Laurynas Gailius, Vi-
dmantas Šidlauskas, Sergejus Jefimenka, Nijolė Meškauskienė.

Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjunga:
Andrejus Štombergas, Bronislovas Liutkus.

Tėvynės sąjunga – Lietuvos krikščionys demokratai:
Vytautas Venckūnas, Algimantas Dabašinskas.

Partija Tvarka ir teisingumas:
Juozas Jokimas.

Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyriaus pir-
mininkas 

Mindaugas Sinkevičius.
Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos Jonavos skyriaus 

pirmininkas 
Bronislovas Liutkus.
Tėvynės sąjungos – Lietuvos krikščionių demokratų Jo-

navos skyriaus pirmininkas Justas Dieninis.
Partijos Tvarka ir teisingumas Jonavos skyriaus pirmi-

ninkė Rita Latviūnienė.

KAUNO APSKRITIES 
VPK JONAVOS RAJONO 

POLICIJOS KOMISARIATAS 
IEŠKO:

 
Dariaus Smailio, 
gim. 1991 m., 
pasislėpusio nuo 
ikiteisminio tyri-
mo.

Donato Šimkaus,
gim.1975 m.,
pasislėpusio nuo 
Jonavos rajono 
apylinkės teismo.

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

Policija prašo 
pagalbos

NUOMOJA
KROVININĮ MIKROAUTOBUSĄ

Išsinuomok ir vairuok krovininį 
mikroautobusą MERCEDES BENZ 
SPRINTER 313 CDI MAXI. 

Kabinos matmenys: ilgis – 4,2 m, 
aukštis – 1,8 m, plotis – 1,75 m; iš viso: 
13,6 kub. m, krovinio masė – iki 1,5 t.

Trumpalaikė (dienos kaina – 30 €) 
ir ilgalaikė nuoma (taikomos nuolai-
dos), juridinims ir  ziniams asme-
nims išrašomos sąskaitos.

Privalomasis ir KASKO draudimas, 
apmokėti kelių mokesčiai; 

Galima nuoma ir su vairuotoju. Pa-
galba kelyje – 24 val. per parą visoje 
Europoje. Kroviniai pervežami Euro-
poje ir Lietuvoje. 

Reikalavimas nuomininkui:
• vairuotojo B kat.,
• 100 € užstatas. 

Tel. 8-611 13566. 
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Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 100 egz.

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

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

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė

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

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

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)
VASARINĖS PADANGOS

Advokato Lino Mažono iš Kauno
Teisinės paslaugos Jonavoje.

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

Tel. 8 672 34241

PERKA

PARDUODA

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys 

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

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

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

Kiniškais paminklais 
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

Nuolaidos iki 20 %

PERKA tarybinius 
medalius ir ženkliukus, 
uniformas bei sidabro 

gaminius.
Tel. 8-652 05694

Pjaunu medžius, 
miškelius, krūmus, malkas.
Didelius kiekius krūmų pjau-

nu nemokamai.
Tel. 8 601 30865

DOVANOJA
Šuniukus (įvairaus plauko ir 

ūgio). Tel. 8-640 34484

PRAŠO DOVANOTI
Neįgaliai moteriai mažą virtu-

vinį staliuką ir dujinę viryklę. Siū-
lyti nuo 10 iki 13 val. 

Tel. 8-675 99012

SIŪLO PASLAUGą
Moteris galėtų prižiūrėti seną 

žmogų 3 dienas per savaitę.
Tel. 8-640 34484

Moteris galėtų prižiūrėti vie-
nišą seną žmogų arba ieško au-
klės darbo savo namuose.

Tel. 8-675 53179

PARDUODU Slazenger fi rmos kelnes. 
Turiu M ir L dydžių. 10 €. 

Tel. 8-633 52392

JONAVOJE
PROFESIONALAUS KILNOJAMO
„AMBER CIRKO” GASTROLĖS

AIKŠTELĖJE PRIE PC „NORFA“
(Chemikų g. 2)
TIK 5 DIENAS

Vaidinimų pradžia:
Balandžio 22, 23, 24 d. –  18.30 val.

Balandžio 25 d. – 17.00 val.
Balandžio 26 d. – 15.00 val.

Bilietų kainos:
7, 8, 9 eurų

Informacija ir išankstinis bilietų
užsakymas tel.: (8 655) 50662

Visiškai naujoje programoje: Poniukas Goša, Lama 
Pūkis, Asiliukė Ala, šuniukai, antytės, ožkytės. O taip 
pat žonglieriai,  ekvilibristai su kartimis, akrobatai, oro 
gimnastai, transfomeris fakyrai  ir linksmieji klounai.

ATVYKITE !!!  Gerą  nuotaiką  garantuojame.

NUO

22
Balandžio

IKI

26
Balandžio

Paminklai, tvorelės, antkapiai
Pamatų liejimas, montavimas
Pilnas kapo sutvarkymas

Darbo laikas: I-V 9 – 17, VI 9 – 15
Dirbtuvės. Tel. 8-684 66654
Jonavos naujosios Šmatų kapinės
Didžiausias pasirinkimas Jonavoje

DIENINĖS IR NAKTINĖS 

UŽUOLAIDOS
JŲ AKSESUARAI IR KARNIZAI
Kliento pageidavimu pasiuvame 
pagal pasirinktą modelį
Mus rasite: „Solidago“ patalpose (Žeimių g. 1A), 
tel. 8-695 63396.
Dirbame: I – V 10-18 val. , VI 9 – 14 val.

romanetės, 
širmos, 

austrijietės, 
lovatiesės


