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Kodėl valdžiai parankūs dvikojai gyvuliai?
Pokalbis su profesoriumi
Vytautu Daujočiu.

laikomas geriausiu? Tas, kuris laimi konkurencinėje kovoje.
Ta mintis yra diegiama nuo mokyklos. Tu turi būti verslininkas,
turi būti sėkmingas, tu turi nugalėti kitą. Ir sėkmingiausiu laikomas tas, kuris sugebėjo nustumti kitą ir laimėti. Tokia ekonominė ideologija, darvinistinė
konkurencija, laisvosios rinkos
konkurencija yra perkelta į visas sferas.

ideologija, gyvenimo būdas,
gimdantis kaime degradus, išvejantis žmones iš Lietuvos.
Žmonės tai pradeda suvokti.
- Bet ar tie suprantantys
žmonės pajėgūs ką nors pakeisti? Norint kažką sugriauti, reikia, kad tų, nepatenkintųjų, susidarytų kritinė masė.
- Sutinku, jeigu 25 metus
prie to ėjome, greitai neišsikapanosime. Tai bus lėtas procesas. Tai teikia viltį, bet tai tikrai
neįvyks greitai. Aš nematau artimiausioje ateityje šviesos tunelio gale. Jeigu ta situacija galėtų pasikeisti per 10 metų, bet
jeigu tai tęsis dar kelis dešimtmečius, Lietuvos iš viso neliks.

pašalpoms, išmokoms, socialinių darbuotojų benzinui, kad
prižiūrėtų degradavusius kaimo žmones. Jie tik apie tai kalba. Bet nekalba, kaip išlipti iš
duobės. Pasižiūrėjęs į valdžios
žmones imi galvoti, kad jie yra
kažkokie atitrūkę. Valdžioje sėdintiems yra gerai. O jeigu viskas gerai, tai kam ką nors keisti.

- Nuo ko pradėti, kaip paveikti žmogų, kad jis atsities- Dabar politikai vėl, beje,
tų, pajustų savo vertę, pakiltų
- Sakoma, kad taip ugdojau kelintą kartą, skelbia karą
virš visų tų blogybių?
alkoholizmui. Tačiau atrodo, mi lyderiai...
- Kaip sakiau, iš švietimo rei- Aišku, laimėtojų daug nekad jie ir toliau pasirengę kokia išguiti mintį, kad tu turi būti
voti su pasekmėmis, o ne su gali būti. Laimi vienas du, o likulaimėtojas, būti stipresnis už kisieji lieka pralaimėję. Atsidūręs
priežastimis. Taip lengviau?
tus. Ta mintis visur diegiama.
- Jeigu nagrinėtume prie- tokioje padėtyje, girdėjęs tokias
Ir verslininkai aiškina, kad stužastis, kodėl toks girtavimas tezes, tokius šūkius, kokiais
dentai turėtų būti verslūs, visai
ir kodėl visi šie baisūs daly- Valdžia mūsų gyveni- pamiršdami, kad verslas negakai vyksta, siūlau atsigręžBūdami valdžioje žmonės
ti į švietimą, pasižiūrėti, ko- sugyvulėja, rūpinasi savais mą rikiuoja pagal tai, kas li egzistuoti be dirbančiųjų, kaip
jai apsimoka. Mokyklos ir darbdavys negali išsiversti be
kia mūsų kultūra. Kultūra virinteresais, savo aplinka,
medicinos samdinių darbo. Ir viskas pato vartojimo, o ne buvimo didesniais pinigais, geriau neapsimoka,
punktai
neapsimoka,
bi- teikiama taip, esą jeigu tu ne
pasaulyje atributu. Ji tapusi
pavalgyti, šilčiau gyventi
bliotekos neapsimoka. Bet darbdavys, o dirbi kaip samdopreke, kurią žmogus suvartoja vienkartinėmis dozėmis. buvo auklėjamas visus tuos 25 juk tai reikalinga žmonėms. mas, esi menkesnis. Ta gerai
įkalta mintis, kad žmogus, jeigu
Žmogaus nėra kultūroje, jis ją metus, žmogus jaučiasi niekam Kam tada tarnauja valdžia?
- Suprantama, valdžia turi netapo darbdaviu, nieko vertas,
tik kartais pavartoja. Pakanka nebetinkamas. Jis puola į reziprisiminti, kokios buvo kultūros gnaciją. Žmogaus orumo nie- rūpintis tautos interesais. Bet tiesiog gali palaužti. Orus žmoministrų, net ir šitos Vyriausy- kas nepalaiko. Nebėra instituci- mes matome, kad žmonės val- gus gali būti ir dirbdamas kibės, kalbos. Faktiškai reikia ko- jų, išskyrus Bažnyčią, kuri gintų džioje pirmiausia pasirūpina sa- tam. Bet mokyklose nediegiamercionalizuoti teatrus, kad jie žmogaus orumą. Kad ir kas jis vimi. Pirma, jiems svarbu, kad ma žmogaus orumo samprata.
virstų kažkokiomis viešosiomis būtų, kad išliktų žmogumi. Bet jie patys gerai gyventų. Antra, Mokyklose reikia vertybinio auįstaigomis,
užsidirbančiomis ne, - pas mus žmogus yra tas, kad kuo ilgiau sėdėtų valdžioje. klėjimo, kad žmonėse būtų uglėšų, konkuruojančiomis tarpu- kuris sugebėjo laimėti kitų sąs- O vykdydami Briuselio nurody- domas vertybių pajautimas. Aš
savyje. Iš tikrųjų teatrai nega- kaita, nustumdamas, nublokš- mus jie jaučia, kad geriau įsitvir- keisčiau švietimo vertybinį astins. Valdžia, kaip minėjau, kul- pektą, kad žmogaus orumą kemina BVP, bet jie daro pasau- damas kitus žemyn.
Žmogų smukdo ir socialinė tūrą verčia komercija. Ji neku- liantys dalykai būtų perduodalį tokį, kuriame verta gyventi. O
pas mus meną, kultūrą stengia- atskirtis. Turtingiausiai ir var- ria BVP, bet ji kuria pasaulį, ku- mi per visuomenines disciplimasi paversti pelną duodančiu gingiausiai gyvenančių Lietu- riame verda gyvenimas. O dėl nas, kad pats mokytojas būtų
voje atlyginimai skiriasi septy- ko žmogus gyvena žemėje? Ar pavyzdys. Juk mokytojas dalaisvosios rinkos segmentu.
nis kartus. Tai didžiausias skir- tam, kad gautų sočiau pavalgy- bar yra kaip antrarūšis žmogus.
- Bibliotekos taip pat ne- tumas Europoje. Pagal tą logi- ti, geriau miegotų? Tai gryniausi Visiems mūsų politikams reikėkuria BVP, tą patį galima pa- ką, jeigu vieni laimėjo, vadinasi, gyvuliški poreikiai. Žmogus yra tų susėsti ir Evangelijoje pagal
jie vertesni ir taip turi būti. Ne- tas pats dvikojis gyvulys, tik jis Matą perskaityti Kalno pamokssakyti ir apie švietimą.
lą. Jis moko pajausti savo
- Švietimas irgi verčiamas bėra bendruomeniškumo,
Reikia, kad mokyklose būtų
vertę, išlikti žmogumi visolaisvosios rinkos segmentu. solidarumo. Todėl dabar,
auklėjamos asmenybės, o ne se situacijose, o to nemoTaip yra vidurinėje mokykloje, kai po Saviečių tragedijos
dvikojai gyvuliai, pasiruošę ko mūsų mokyklose. Aištaip yra aukštojoje mokykloje skaitau įvairius komentadėl mokinio krepšelių, dėl kon- rus, mane jie truputį džiu- vienas kitam perkąsti gerklę ku, politikai pamokslo turinio nebesugebės supraskurencijos. Nesurenka krepše- gina. Atrodo, kad žmonės
lių mokyklos, ir tie kultūros židi- pradeda šį tą suprasti, kokią per kultūrą tampa žmogumi ti- ti, bet jie galėtų paprašyti paniai, dažnai vieninteliai kaime, valdžią turime Lietuvoje. Gal- krąja to žodžio prasme. O val- dėti suprasti tai išmanančiųjų ir
išnyksta. Tokius dalykus ste- būt jie pasipriešins tam. Nes iš džiai nereikalingas toks pilietis. pabandyti pagal jį parengti Liebint tampa aišku, kad nėra jo- tos valdžios, esant nedemokra- Būdami valdžioje žmonės su- tuvos strategiją. Tada neturėtukio žvilgsnio į ateitį. Nei „Lietu- tinei rinkimų sistemai, kuri lei- gyvulėja, rūpinasi savais intere- me tokių problemų, kaip dabar
vos 2020“, nei „Lietuvos 2030“ džia amžinai būti tiems patiems sais, savo aplinka, didesniais pi- turime.
strategijose apie tai stengiama- žmonėms valdžioje, nėra ko nigais, geriau pavalgyti, šilčiau
- Jūs patvirtinate, kad teilaukti. Tie žmonės išsigimsta, gyventi. O kultūra ir menas reisi nekalbėti.
Švietimo sistemoje vado- todėl ir girdime tokius pareiški- kalauja išlaidų. Tai nebeapsimo- siausi kalbantieji apie švievaujamasi ideologija, kad rei- mus, kad kalti visi, kalta Bažny- ka. Geriau jau tuos pinigus pakia prasimušti. Kas šiandien yra čia, o ne jų pačių skleidžiama naudoti degradavusių žmonių
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Mirė Jonavos rajono
Garbės pilietis,
kunigas
V. A. Pranckietis

Gegužės 3 d. mirė Jonavos rajono Garbės pilietis, Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras altarista mons. Vincas Algirdas
Pranckietis, parapijoje tarnavęs nuo 1974-ųjų balandžio
20-osios.
V. A. Pranckietis gimė 1923
m. sausio 7 d. Labos geležinkelio stoties gyvenvietėje, Radviliškio r. Mokėsi Radviliškio r.
Labos, Vabalių, Smilgių pradinėse mokyklose. Baigė Šeduvos gimnaziją. 1943 m. įstojo į
Kauno kunigų seminariją. 1948
m. spalio 31 d. įšventintas kunigu. Už atsisakymą bendradarbiauti Saugumo organuose
1949-ųjų kovą ištremtas į Sibirą. 1949-1955 m. - Baikalo ežero žvejys. 1955-1959 m. - Usolėje dirbo vairuotoju, buhalteriu.
1959-1960 m. - Radviliškio parapijos vikaras. 1960-1962 m.
- Kauno Arkikatedros vikaras.
1962-1965 m. - Vilkaviškio vyskupijos Didvyžių ir Žaliosios parapijų klebonas. 1965-1974 m.
- Kauno arkivyskupijos Siesikų
parapijos klebonas. 1974-1994
m. - Jonavos parapijos administratorius. Nuo 1994 m. Jonavos šv. apaštalo Jokūbo parapijos vikaras altaristas.
1991 m. V. A. Pranckiečiui
suteiktas monsinjoro titulas,
2000 m. – Jonavos rajono Garbės piliečio vardas. 2008 m. atšventė deimantinį (60 metų) kunigystės jubiliejų. 2012 m. garbingo 90-ojo jubiliejaus proga
už dvasinių vertybių ir krikščioniškųjų tradicijų puoselėjimą
įteiktas Jonavos rajono savivaldybės apdovanojimas „Krištolinė gulbė" bei už ilgametę tarnystę Dievui ir ištikimybę Tėvynei 90-ties metų sukakties proga apdovanotas Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių sąjungos
(LPKTS) 1-ojo laipsnio žymeniu
Knygų „Baikalo žvejys“
(1998) ir „Ne vien duona…“
(2000) autorius, 2008 m. išleido
laiškų rinkinį „Padraugaukime“.
Kunigas bus laidojamas
gegužės 6 d., penktadienį, 12
valandą, Jonavos bažnyčios
šventoriuje.

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@nordprofil.lt
www.stogodanguprekyba.lt
„Jonavos garsas“ išeis 2016 m.
birželio 3 d. (Reklama priimama iki
gegužės 30 d. 16 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Gal galima ramybės?
Apsikuopkim
pirmiausiai bent savo
galvas, jei išeina ir širdis. Per daug
ten pagiežos, pykčio,
neapykantos ir kito
mėšlo, jei minėtose
vietose dar yra likę
kažkas gero.

Mindaugas Sinkevičius,
rajono meras, LSDP
Valdybos narys, pirmininko
pavaduotojas
Net ir proginiai bažnyčios
lankytojai gerai žino tą šv. Mišių vietą, kuomet beveik prieš
pat Komuniją vieni kitiems linkime ramybės. Į šią apeigų dalį

Politinę įtampą
palaiko apsimestinės
šypsenos, “draugiški”
rankų paspaudimai
ir visai greta į
vaizdą “neskaniai”
įsikomponuojantis
proginis bei nuolatinis
dergimasis. Amžinas
galinėjimasis dėl alfa
patino pozicijų.
būtų galima plačiau gilintis, bet
šis tekstas - ne apie tai. Turbūt be didesnių išvedžiojimų
aišku, kad linkėdami ramybės
turime omenyje susikaupimą,
santūrumą, savo elgesio apmąstymą – vidinę dvasinę harmoniją. Kažkas sakys, kad tai
tiesiog šv. Mišių eigos dalis ir
tiek. Bet bent man ši dalis tikrai patinka, nors ramybės iliuzija trunka tik akimirką. Tos ramybės daugiau norėtųsi ir kasdieniniame gyvenime, ne išimtis – ir politiniame.
Ramybę kasdien drumsčia
nauji pseudoskandalai, mažareikšmės politinio gyvenimo istorijos, kaltinimai ir kaltų ieškojimai, nesibaigiančios senos ir
naujos pseudoproblemos. Visas šis procesas įgauna tokią
dinamiką, kad norisi klausti kas čia vyksta, kur mes lekiam
ir ką norim pavyti? Gal laiką?
Politinę įtampą palaiko apsimestinės šypsenos, “draugiški”
rankų paspaudimai ir visai gre-

ta į vaizdą "neskaniai" įsikomponuojantis proginis bei nuolatinis dergimasis. Amžinas galinėjimasis dėl alfa patino pozicijų. O kur dar nenuilstanti kova
dėl reitingų! Apskritai - viskas
pradėta matuoti reitingais. Dzin
realūs pokyčiai ar rezultatai reitingai ir tik reitingai dabar yra
viskas. Ir nauji, ir seni politiniai
veidai - visi vien reitingų vergai.
Tad, taip išeitų, kad ateinantį pusmetį valstybės laivelį vairuosim pagal reitingų vėją, o ar
kam įdomu, kur plaukiam?
Akivaizdu, kad šiandien prioritetas – kuo aukščiau iškelti savo reitingų vėliavą ir žūtbūt išvengti seklių reitingų rifų
bent iki spalio. O kur dingo devizas – “Vardan tos Lietuvos”?
Šiuo metu laikas toks, kad besipešantys stoti prie laivelio vairo
drąsiai galėtų skanduoti – „Vardan tų reitingų!” Kadangi neretai vengiama tiesmukiškumo,
šūkis transformuojamas į kokį
gražesnį, tarkim, “Už Lietuvą,
kurioje norisi gyventi”. Panašu, kad vis mažiau kam rūpi realios problemos, jų sprendimai,
ar jaudina politinių sprendimų
trumpalaikės/ilgalaikės pasekmės valstybei, piliečiams.
Nežinau, kiek sąmoningai,
kiek ne, ypač opozicinių partijų
politikai pamiršo, kad ne reitingai turėtų būti didžiausias galvos skausmas šiandien. Kita
vertus, galbūt galima juos pateisinti, juk kol nestovi prie valstybės laivelio vairo, tol darbo dirbt nereikia. O turint daug
laisvo laiko, galima sėkmingai
kelti triukšmą ir nuolat rėkti, kad
skęstame.
Matyt, kai kas dėl jauno amžiaus ir pavarde dengtos lyderystės dar puikiai atsimena
darželio pasakas apie katinėlį, kuris visus stengėsi įtikinti,
kad dangus griūva. Gal darželio ir darželio pasakų temos tokios dažnos, jog pamirštama,

kad realybė yra kiek kitokia. Ir
kaip dirbt Premjerui, Vyriausybės nariams, kai reikia nuolat
kaip auklei ramint anūkėlį? Bet
ramybės nėra ir nebus, nes pieniniai-politiniai dantys tik pradėjo kaltis.
Lyg to būtų maža, ramybę drumsčia ir eterį okupuoja
skverbauskio tandemas - dar
nieko nenuveikęs, bet jau siuvasi kapitono apdarus ir matuojasi vietą už laivo šturvalo. Galėtum sakyt, kad tai - girtų šnekos, jei apsirikęs nežinotum,
kad alkoholio lyg nevartoja.
Svarstau, kad čia tikrai pavasaris kaltas, dažnai tokiu metu žvėrims ruja, o politikams? Irgi iš “r”, tik ne ruja, o
rinkimai. Ir tokiame sulyginime
yra ne tik lingvistinių panašumų. Gyvūnai siekia dėmesio,
dažnai elgiasi neadekvačiai,
stoja į kovą su priešininkais.
O politikus, panašu, dar net
nesulaukus rinkimų, jau veikia
jų psichozė. Pavasaris tikrai atėjo, vėl vyks akcija “Darom”. Ir
visi darys, net tie, kurie dar nėra
darę. Ir vėl nebus ramybės, nes
reiks palygint, kieno šiukšlių
maišas pilnesnis, kuris nuoširdžau kapstėsi ar net labiau išsipurvino.

Tikrai pavasaris
kaltas, dažnai tokiu
metu žvėrims ruja, o
politikams? Irgi iš “r”,
tik ne ruja, o rinkimai.
O aš prašau - apsikuopkim
pirmiausiai bent savo galvas,
jei išeina - ir širdis. Per daug ten
pagiežos, pykčio, neapykantos
ir kito mėšlo (jei minėtose vietose dar yra likę kažkas gero).
Juk nesinori dienos nuolat pradėti klausimu: "O kas blogesnio
Lietuvoje šiandien?".
Ir dar vienas prašymas: kolegos politikai, žurnalistai, pasiūlykite normalų turinį, ne nuolat ramybę dirginantį "spam’ą".
Jei nėra vilties dėl ramybės, tai
bent pasiūlykite turinį. Tebūnie
jis nekomercinis, nerinkiminis
produktas ir ne vardan reitingų.
Ramaus ir santūraus turinio... Juk galima tikėtis bent
šiek tiek ramybės?
2016-ųjų balandis

LSDP suvažiavimas
patvirtino – Jonavoje
kandidatuos R. Sinkevičius

Akimirka iš suvažiavimo: Jonavos delegacija

Gegužės 1 d. Lietuvos
parodų rūmuose „LITEXPO“
įvyko Lietuvos socialdemokratų partijos XXXIV suvažiavimas, skirtas partijos įkūrimo 120-mečiui paminėti.
Suvažiavime buvo tvirtinama bendra LSDP politinė programa, LSDP Seimo rinkimų
programa bei partijos kandidatai rinkimuose į Seimą vienmandatėse ir daugiamandatėse rinkimų apygardose.
Vienmandatėje
Jonavos
apygardoje kandidatuos dabartinis Seimo narys, susisiekimo ministras Rimantas Sinkevičius. Palaikyti iškelto kandidato
atvyko gausus būrys skyriaus
bičiulių iš Jonavos. Bendrame
kandidatų sąraše R. Sinkevičiaus numeris – 27.
Rajono meras Mindaugas
Sinkevičius Seimo rinkimuose nekandidatuos, nors anksčiau būta įvairių spekuliacijų
šia tema. „Jau ne kartą sakiau
ir tik pakartosiu - tiesioginiuose
mero rinkimuose jonaviečiai išreiškė labai didelį pasitikėjimą
manimi, aš atėjau dirbti jiems ir
neketinu savo įsipareigojimų atsisakyti“, - sakė M. Sinkevičius.
Tiesa, LSDP suvažiavimo metu
rajono vadovas ir partijos pirmininko A. Butkevičiaus pavaduotojas neturėjo kada atsipalaiduoti bei mėgautis bendraminčių draugija – jam teko pareiga
pirmininkauti suvažiavimo procedūroms ir tūkstantinei bičiulių

auditorijai.
Suvažiavimas pritarė partijos rinkimų programai, kurioje
akcentuojama, kad partija vadovaujasi trimis pagrindiniais
principais – laisve, solidarumu
ir socialiniu teisingumu.
Programoje išdėstyti LSDP
veiklos tikslai: sukurti stiprų visuomenės vidurinįjį sluoksnį,
kuris taptų mūsų šalies visuomenės pagrindine dalimi; mažinti socialinę atskirtį ir taip kurti pozityvų visuomenės klimatą;
skatinti gimstamumo augimą, o
išorinę emigraciją keisti vidine
migracija; paversti šalį solidarios, kūrybingos ir aktyviai kuriančios visuomenės šalimi.
Svarbiausi naujos rinkimų
programos akcentai yra investicijos į žmogų ir jo gerovę per
didesnį finansavimą švietimui
ir mokslui, sveikatos apsaugai
ir socialinei politikai bei investicijos į šalies ekonomiką, naujų darbo vietų, kurios garantuos
nuoseklų Lietuvos žmonių pajamų augimą, kūrimas, demokratijos bei Lietuvos saugumo stiprinimas. Taip pat – naujoji ekonominė politika, naujas Lietuvos socialinis modelis, inovatyvių produktų gamyba, robotizavimas, bioekonomika – kaip
Lietuvos vizitinė kortelė.
LSDP Jonavos skyriaus
informacija
Užs. Nr. 51

Lietuvos socialdemokratijai – 120 metų. Kitąmet Jonavos
socialdemokratijai – jau 25-eri
1896 m. gegužės 1 d. Vilniuje Andriaus Domaševičiaus bute įvyko keliolikos Lietuvos socialdemokratų ir į svečius pakviestų varpininkų su
Kaziu Griniumi priešakyje susirinkimas, skirtas
socialdemokratų programai aptarti. Jis laikomas
Lietuvos socialdemokratų partijos (LSDP) steigiamuoju susirinkimu, o 1896 m. gegužės 1-oji –
LSDP įkūrimo data.
Sovietų Sąjungoje vykstant Perestrojkai, o
Lietuvoje kilus Sąjūdžiui, 1989 m. įsisteigė iniciatyvinė grupė LSDP atkurti. Jai priklausė Kazimieras Antanavičius, Vytenis Andriukaitis, Dobilas Kirvelis, Aloyzas Sakalas ir kiti. 1989 m. gruodį vykusiame XIV LSDP suvažiavime pirmuoju
jos pirmininku buvo išrinktas ekonomistas Kazimieras Antanavičius. Jam vadovaujant LSDP
tapo pilnateise Socialistinio Internacionalo nare.
2001 m. sausio mėn. LSDP susijungė su Lietuvos demokratine darbo partija (LDDP).
Prisiminti Jonavos socialdemokratijos
ištakas ir trumpai įvertinti šiandieninės partijos poziciją „Jonavos garsas“ paprašė Socialdemokratų partijos Jonavoje įkūrimo
vieną iš iniciatorių, Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyriaus pirmąjį vadovą, dabar – nepriklausantį jokiai partijai,
Edmundą Gedvilą.

KOMENTARAS

Edmundas Gedvila
Minint Socialdemokratų partijos garbingą jubiliejų, norisi priminti ir Jonavos socialdemokratų partijos įkūrimo istoriją. Dar
Nepriklausomybės
priešaušryje ir vos tik paskelbus Nepriklausomybę teko
kartu su Jurgiu Bieliniu ne
kartą važiuoti į Kauną, kur
vyko diskusijos apie socialdemokratijos istoriją bei
galimybes atkurti Socialdemokratų partiją su jos

idealais, šūkiais ir galimybėmis.
Viena iš pirmųjų rajone
ir pradėjo veikti Socialdemokratų partija - jau 1992
m. kovo 5 d. Jonavoje buvo
įkurtas Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos
skyrius. Kaip rašoma Protokole Nr.1, skyriaus įkūrimo susirinkime dalyvavo ir
svečiai: V. Butkus – Lietuvos socialdemokratų partijos prezidiumo narys, G. Ilgūnas – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputatas, V. Maciulevičienė – Lietuvos Respublikos Aukščiausiosios Tarybos deputato G. Ilgūno
sekretorė-padėjėja, J. Pekarskaitė – laikraščio „Jonavos balsas“ redaktorė.
Jonavos socialdemo-

kratų skyriaus įkūrimo procese aktyviausi iš dešimties, norinčių tapti socialdemokratais ir įkurti skyrių
vietoje, be manęs buvo V.
Labutinas, E. Balsytė, E.
Mulokas, A. Markevičius,
K. Sasnauskas, susirinkimo diskusijų eigoje buvau
išrinktas pirmuoju Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos skyriaus pirmininku.
1992 metų kovo 5-oji ir
yra Lietuvos socialdemokratų partijos Jonavos rajono skyriaus įkūrimo data.
Trumpai įvertinti partijos poziciją sudėtinga, turėčiau nemažai pastebėjimų ir pastabų dėl nukrypimo nuo esminių dalykų socialdemokratijos ideologijos, idealų, principų, so-

cialdemokratinių vertybių
ir t.t.
Trumpai tariant, ką tik
atšventusi 120 metų sukaktį Lietuvos socialdemokratų
partija eina į rinkimus apvoliota, apkandžiota ir visapusiškai apipilta purvais. Manau, kad šiuolaikinės LSDP
pagrindinė klaida yra pasidavimas viską naikinančiai liberalizmo ideologijai.
Nei žmonės, nei gamta nemėgsta skystablauzdžių.
Neakcentuodamas socialdemokratų silpnybių, noriu pabrėžti, kad visos šiandien egzistuojančios partijos (jų nariai) silpnai ideologiškai pasirengusios: išskyrus plepalus, neturi savo
valstybės valdymo pagrindinių krypčių, tapo atskirų,
atsitiktinių asmenų iškilimo
38704300121
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Rudenį duris atvers universalioji Jonavos arena,
skirta sporto ir pramoginiams renginiams

Jonavos arenos projekto autorius Ramūnas Grubinskas, jos
statybai startas duotas 2010 metų rugpjūčio 16-ąją, kai tuometinis Jonavos rajono savivaldybės administracijos vadovas pasirašė sutartį su generaliniu rangovu – UAB „Pireka“ (vėliau tapo
„LitCon“) generaliniu direktoriumi Linu Piliponiu.
Objekto sąmatinė vertė 26 mln. 499 tūkst. 988,64 Lt arba
beveik pusaštunto milijono eurų.
Rajonui tuo metu vadovavo meras Bronislovas Liutkus. Gal
dėl to liaudyje šis objektas greitai buvo „pakrikštytas“ „Liutkaus
pienovežiu“.
Aldona Skaisgirytė

Šiandien statoma
arena būtų kitokia.
Dabar – iššūkis visiems
Lankydamasis
Jonavoje
Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Vyriausybės generalinis direktorius Edis
Urbanavičius prieš pora savaičių įspėjo, kad rudenį duris atversiančios Jonavos arenos
administravimas mūsų rajono
vadovybei bus tikras iššūkis.
Pasak Jonavos rajono mero
pavaduotojo Eugenijaus Sabučio, jei didelį sporto kompleksą
tektų statyti nuo pamatų dabar,
projektiniai sprendimai būtų kiti.
Arena, anot jo, kaip vienas ilgiausiai statomų objektų, dabartinei rajono valdžios daugumai arba dabartinei valdančiajai daugumai gautas kaip „palikimas“. „Šiandien žvelgiant į
2008 metų sprendimus, žinoma, jie atrodo keistoki. Pasirinktos gal ne tokios medžiagos, per didelės erdvės ir pan.
Tačiau šiandien negalime imti ir
lengva ranka viską perbraukti.
Ypač sudėtinga yra perbraukti projektinius dalykus. Galima kritikuoti, bet mūsų tikslas
objektą pabaigti. Sutinku su departamento generaliniu direktoriumi, kad reikės daug pastangų ir jėgų, ypatingai vadybos,
kad sėkmingai funkcionuotų
šis statinys. Būtų didžiausia katastrofa, jei objektas veiktų tokiu principu: šeštadienį atraki-

į „politiką“ heroizavimo įrankiu bei bandymu dar ketverius
metus blaškytis bei kenkti tiek
Lietuvos valstybei, tiek ir jos
žmonėms.
Antroji, ir ne paskutinė, mūsų visų rūšių „politikų“ klaida yra socialiai remtinų sluoksnio „perėjimas“ bei
pagrindinis dėmesys ne viduriniajam gyventojų sluoksniui
skatinti, augti ir tvirtėti, o nedirbantiems, asocialiems asmenims bei jų palikuonims
(su kuriais jau šiandien nesusitvarko niekas) puoselėti
ir dauginti.
Trumpai apibūdinant šiandieninę partijos „sveikatą“,
norėčiau pacituoti gana taiklų Kovo 11-osios Akto signataro Vytauto Plečkaičio pa-

na porai valandų, kažkas pasitrina, po to savaitei vėl užrakina. Tikrai ne to me siekiame.
Mums nereikia paminklo, kuris
būtų išblizgintas ir niekas nesilankytų“, - sakė Jonavos mero
pavaduotojas E. Sabutis.

Keičiami šiuolaikiniais
spėję pasenti projekto
elementai

kirų taip technologijos pažengę tolyn, kad nėra tikslingumo dėti tai, kas yra pasenę.
„Čia kalbama daugiau apie pačias konstrukcijas. Ir dizainas,
ir forma, ir visi parametrai išlaikyti. Kas pasikeitę pagal pirminį projektą? Stogo pagrindinės
konstrukcijos, tos vadinamosios arkos. Pagal pirminį projektą – tai turėjo būti klijuoto
medžio elementai. Pasirodo,
kai buvo pradėtas įgyvendinti projektas, kaip teigia rangovas, buvo nutraukta tokių arkų
gamyba, jos pakeistos metalinėmis“, - pasakoja V. Šidlauskas. Pasak jo, neatitiko šių dienų reikalavimų ir salės vidaus
įgarsinimo sistema bei apšvietimas (yra pažengę reikalavimai sporto varžybų organizavimui). Papildomai bus įrengtas
salės centro apšvietimas, kuris
reikalingas bokso ringui ar kovos menų varžyboms. „Pirminiame variante nebuvo numatyta kondicionavimo sistemos.
Keistas dalykas. Jei nebuvo
techninėje užduotyje suformuluota, tai kodėl?“ - nuostabą arenos kuratoriui sukėlė to
meto atsakingų rajono asmenų pozicija. Ir daugiau atsirado
esminių pokyčių, kurie būtini, o
bet koks pakeitimas, kalbėjo V.
Šidlauskas, vykdomas per Vie-

V. Šidlausko kabinete ant sienos visa arena kaip ant delno

Kaip sakė Jonavos kūno
kultūros ir sporto centro direktoriaus pavaduotojas Vidmantas Šidlauskas, ant kurio pečių
dabar gulę visi reikalai susiję
su arena, jei kai kurie techniniai sprendiniai prieš šešerius
metus buvo priimtini, tai dabar
jau yra pasenę. Kaip teigia generalinis rangovas, sako pašnekovas, kai kurie elementai
jau net negaminami arba ats-

stebėjimą: „Deja, pastaruoju
metu partijai trūksta veržlumo ir naujų idėjų, jaučiasi dalies Seimo narių nuovargis.
Tarp jaunesnės kartos socialdemokratų netrūksta iniciatyvių žmonių, bet yra nemažai
ir atviro karjerizmo bei savo
galimybių pervertinimo, nematyti naujų lyderių, galinčių
ir mokančių patraukti, užkrėsti kitus.
LSDP derėtų nepamiršti, kad jos tikslas nėra valdžia savaime. LSDP turėtų
būti pašaukta atstovauti daugumos dirbančių žmonių interesams, kurti gerovės valstybę daugumai. Tik tokia partija turės ateitį ir žmonių palaikymą“.

šųjų pirkimų tarnybą ir „suvalgo“ daug laiko.

Bus įrengta
multifunkcinė salė
Arenoje vienu metu sporto
varžybas galės stebėti apie 2
tūkstančiai žiūrovų, o koncertus
bei kitus kultūros ar pramogų
renginius – apie pustrečio tūkstančio jonaviečių bei jų svečių.
Pasak pono Vidmanto, arenoje bus apie 2500 sėdimų vietų – minkštais atlošais atlenkiamų kėdžių: stacionariose tribūnose - 1028, o mobiliosiose
– 840, plius numatyta 500 kėdžių, kurias bus galima pastatyti aikštelėje, vykstant ne sporto varžyboms, o kitokiems renginiams.
Dalis salės tribūnų bus sustumiamos, o salės aikštės matmenys parinkti tokie, kad sustūmus pirmojo aukšto tribūnas
ir ją padalinus į tris aikšteles
skersai, vienu metu galėtų vykti trejos sporto treniruotės. Bus
įrengtos nuleidžiamos nuo lubų
užuolaidos, kurios salę padalins į tris atskiras erdves. „Vienu metu galės treniruotis 3 komandos: dvi krepšinio ir viena tinklinio arba galės užsiimti gimnastika ar aerobika, treniruotis sportinių šokių kolektyvai. Šiaip salė bus pritaikyta
rankiniui, krepšiniui ir tinkliniui,
tam numatyta ir visa įranga: tinklai, vartai ir t.t., - „Jonavos garsui“ sakė pašnekovas.
Multifunkcinėje salėje galės vykti ne tik sporto ar šokių
varžybos, bet ir parodos bei kiti
renginiai, kuriems reikalinga erdvė.
Salės grindų parketas bus
stacionarus. Tačiau tam, kad jis
būtų išsaugotas ir nesugadintas ne sporto varžybų metu, numatyta užklojamoji danga, ant
kurios bus galima drąsiai vaikščioti. Tai sudedamasis multifunkcinės salės elementas.
Be to, reikia pridurti, kad nu-

matytos penkios VIP ložės su
26-28 sėdimomis vietomis. Bus
įrengti du liftai – neįgaliųjų patogumui ir aptarnaujančiam personalui.

Atskiros zonos
Sportininkų rūbinės, trenerių, varžybų teisėjų kabinetai
bei kita infrastruktūra bus įrengta su atskirais dušais ir sanitariniais mazgais. Bus aiškiai atskirtos bendrojo ir tarnybinio
naudojimo zonos, į kurias bus
galima patekti pro duris, valdomas elektronspynėmis.

Kavinės
Universaliojoje
Jonavos
arenoje numatytos ir viešojo maitinimo vietos. Pirmame
aukšte turėtų įsikurti kavinė ir
vienas prekybos taškas (vos tik
įėjus į areną, kuriame būtų prekiaujama, kaip ir kitose arenose, greitojo vartojimo produktais – gaivinamaisiais gėrimais,
traškučiais ir pan.). Trečiame
aukšte numatytas 60 vietų holas su gėrimų baru, iš kurio bus
galima stebėti varžybas ar kitus
renginius.

Parkavimo aikštelė
Kaip sakė V. Šidlauskas,
Sporto arenai numatyta 15 000
kv. m. (trinkelių dangos, su nužymėtomis linijomis, mini želdiniais, tam tikromis apšvietimo
salelėmis bei kita infrastruktūra) automobilių stovėjimo aikštelė.
„Dabar kaip tik vyksta konkursas šiems darbam atlikti.
Rangovui nedaug laiko liks juos
įgyvendinti. Tačiau tikimės, kad
aikštelės įrengimas nepavėlins
Jonavos arenos atidarymo datos“, - „Jonavos garsui“ sakė
Kūno kultūros ir sporto centro
direktoriaus pavaduotojas, Jonavos rajono savivaldybės tarybos narys V. Šidlauskas.

Kodėl valdžiai parankūs
dvikojai gyvuliai?

Atkelta iš 1 psl.

timo sistemos svarbą, kad
ji galėtų pakeisti padėtį. Bet
mokyklose reforma veja reformą, o iš esmės niekas nesikeičia.
- Ne taip seniai skaičiau,
kad britai irgi kelia tą problemą.
Jie siekia, kad mokytojas turi
būti aukščiausio lygio asmenybė. Jų universitetuose geriausi studentai raginami eiti į mokyklas. Britai tai ypač gerai suvokia. Jie laikosi politikos, kad
į mokyklą eitų ne tie, kurie nesugebėjo nieko gyvenime pasiekti ir dėl to pasirinko mokytojo profesiją, o patys geriausi,
kurie faktiškai ateity galėtų eiti
dirbti vos ne valstybės vadovais. O ką rengia mūsų Edukologijos universitetas? Jis iš vidurinių mokyklų surenka vieną
silpniausių kontingentų. Tai vėl
programuoja liūdną mūsų ateitį. O turėtų eiti patys stipriausi,
galbūt galintys tapti mokslininkais, bankininkais. Bet reikia,
kad mokytojo profesija būtų išaukštinta, kad ji būtų siekiamybė. Tik asmenybės gali formuoti kitus žmones asmenybėmis.

- Bet vėlgi, kas visa šita
gali padaryti? Kad viso to pasiektume, reikia, kad valdžioje būtų tikslą suvokiantys
žmonės.
- Kadangi valdžia yra degradavusi nuo savo buvimo valdžioje, ji nieko nebesugebės.
Tas kelias nėra lengvas, bet situaciją reikia keisti iš esmės.
Reikia, kad mokyklose būtų auklėjamos asmenybės, o ne dvikojai gyvuliai, pasiruošę vienas
kitam perkąsti gerklę. O tam reikia, kad visa mūsų valdžia, kurią
mes išsirenkame, būtų kitokia.
Visuomenėje turi kažkas įvykti, ji
turi pasiekti dugną. O pasiekusi ji turi arba ten žūti, arba pradėti kilti. Kol kas greitos išeities
nematau.
- Po Saviečių tragedijos
tarp visų diskusijų radau to-

kią nuomonę: mes šitaip mokame už tai, kad valdžia nusisuko nuo regionų. Žinote,
kas taip sako? Buvusi prezidentės patarėja Virginija Būdienė. Ne nuostabu?
- Mane truputį liūdina, kad
žmonės, kai netenka postų,
pradeda teisingiau kalbėti. Kai
ji nebėra viceministrė, prezidento patarėja, pradeda šnekėti racionaliau. Juk būdama
švietimo viceministre ji laikėsi
tuometinės valstybinės politikos, uždarinėjo mokyklas, kurios nesurinko krepšelių. Liūdna žiūrint, kad proto įgaunama, kai išmetama iš valdžios.
Bet tai dar kartą parodo valdžios nenormalumą, kai tu turi
kalbėti nenukrypdamas nuo
partijos linijos.
Parengta pagal „Respubliką“
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Savivaldybė informuoja

terasų ar kitų elementų išmatavimai, pasidaro tiesiog neįmanoma
pastato detalių apšiltinti iki reikiamo lygio.
Aukštesni energinio naudingumo reikalavimai susiję su Europos Sąjungos direktyvos įgyvendinimu. Kadangi nauji reikalavimai lems didesnes statybų išlaidas, projektuotojai bei statybinių medžiagų pardavėjai teigia,
kad rinkoje jaučiamas nemenkas
sujudimas: žmonės deda visas
pastangas, kad iki lapkričio gautų
leidimą statyboms ir galėtų statyti
ar įsiteisinti žemesnės nei A klasės namą.
Pasak Lietuvos nekilnojamojo turto plėtros asociacijos (LNTPA), problemos prasidės 2018
m., kai kartelė užkils iki A+ klasės, o 2021 m. bus reikalaujama statyti A++ energinio naudingumo pastatus. Palyginti su šiandiena, tokie daugiabučiai bus
atitinkamai 20 proc. ir 25 proc.
brangesni, o išaugusios investicijos nebūtinai atsipirks.
Vis dėlto specialistai pataria gerai apgalvoti ir apskaičiuoti: viską įvertinus gali paaiškėti,
kad statyti A klasės namą apsimoka kur kas labiau. Pavyzdžiui,
nustatyta, kad 150 kv. m ploto B
klasės namas per metus šildymui
turėtų suvartoti ne daugiau kaip
127 kWh energijos per metus.
Tuo metu toks pats A klasės namas per metus nesunaudos daugiau kaip 50 kWh energijos. Tai
reiškia, kad išlaidos šildymui skirsis maždaug 2,5 karto.
Dažnai galvojama, kad statant didesnio energetinio efektyvumo pastatus pakanka storesnio šiltinimo sluoksnio. Iš tiesų tai
tik vienas iš aspektų, nuo kurio
priklausys, ar namas atitiks A klasei keliamus reikalavimus. Nustatant pastato energinio naudingumo klasę, yra skaičiuojamos
suminės energijos sąnaudos, reikalingos pastato šildymui, vėdini-

mui, vėsinimui, apšvietimui, karštam buitiniam vandeniui ruošti,
vertinama energijos dalis iš atsinaujinančių šaltinių bei bandomas pastato sandarumas.
Nuo 2014 m. sausio 1 d. naujai statomų pastatų energinio
naudingumo klasė turi būti ne žemesnė kaip B, po 2016 m. lapkričio 1 d. - ne žemesnė kaip A.
Pastatų energinio naudingumo reikalavimai neprivalomi:
pastatams, kurie yra kultūros paveldo statiniai, jeigu laikantis reikalavimų nepageidautinai pakistų charakteringos jų savybės ar
išvaizda; maldos namų ir kitokios
religinės veiklos pastatams; laikiniems pastatams, skirtiems naudoti ne ilgiau kaip 2 metus; poilsio paskirties, sodų paskirties
pastatams, naudojamiems ne ilgiau kaip keturis mėnesius per
metus; atskirai stovintiems pastatams, kurių naudingasis patalpų plotas ne didesnis kaip 50 kv.
m; nedaug energijos sunaudojantiems gamybos ir pramonės,
sandėliavimo paskirties bei žemės ūkiui tvarkyti skirtiems negyvenamiesiems pastatams, t. y.
pastatams, kuriuose ilgiau kaip
keturis mėnesius per metus šildomas mažesnis negu 50 kv. m
naudingasis plotas, o likusi pastato naudingojo ploto dalis šildoma trumpiau kaip 2 mėnesius per
metus arba jos šildymui naudojama technologinių procesų metu
išsiskirianti šiluma; nešildomiems
pastatams.
Kalbant apie gyvenamuosius
namus, tik tokiu atveju, jei atskirai stovinčio vienbučio gyvenamojo namo naudingasis plotas bus ne didesnis nei 50 kv.
m, pastato energinis sertifikavimas ir atitikimas A energinio naudingumo klasei, kaip ir jokiai kitai
klasei, neprivalomas.
Parengė Architektūros ir
urbanistikos skyrius

Valstybės garantuojama teisinė pagalba apima pirminę teisinę pagalbą ir antrinę teisinę pagalbą.
Jonavos rajono savivaldybėje yra teikiama pirminė teisinė pagalba - tai teisinė informacija, teisinės konsultacijos, dokumentų, skirtų valstybės ir savivaldybių
institucijoms, išskyrus procesinius
dokumentus, rengimas. Taip pat ši
pagalba apima patarimus dėl ginčo
sprendimo ne teismo tvarka, veiksmus dėl taikaus ginčo išsprendimo
ir taikos sutarties parengimą.
Valstybės garantuojamos pirminės teisinės pagalbos teikimas finansuojamas iš valstybės
biudžeto.
Pirminė teisinė pagalba teikiama visiems Jonavos rajono savivaldybės teritorijoje gyvenantiems fiziniams asmenims, pateikus asmens
tapatybę ir gyvenamąją vietą patvirtinančius dokumentus.
Pirminė teisinė pagalba neteikiama, jeigu:
1)
pareiškėjo
reikalavimai
yra akivaizdžiai nepagrįsti;
2)
pareiškėjui tuo pačiu klausimu buvo suteikta pirminė teisinė
konsultacija arba yra akivaizdu, kad
jis advokato konsultaciją gali gauti
nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
3)
pareiškėjas kreipiasi ne
dėl savo teisių ir teisėtų interesų, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą
atvejus.
Pirminės teisinės pagalbos trukmė yra ne ilgesnė kaip viena valanda. Pirminės teisinės pagalbos
trukmė gali būti pratęsta savivaldybės vykdomosios institucijos arba
jos įgalioto asmens sprendimu.
Asmuo dėl pirminės teisinės
pagalbos tuo pačiu klausimu gali
kreiptis tik vieną kartą.
Antrinė teisinė pagalba - tai dokumentų rengimas, gynyba ir atstovavimas bylose, įskaitant vykdymo
procesą, atstovavimas išankstinio
ginčo sprendimo ne teisme atveju,
jeigu tokią tvarką nustato įstatymai
ar teismo sprendimas. Be to, ši teisinė pagalba apima bylinėjimosi išlaidų bylose, išnagrinėtose civilinio
proceso tvarka, su bylos nagrinėjimu
administracinio proceso tvarka susijusių išlaidų ir su baudžiamojoje byloje pareikšto civilinio ieškinio nagrinėjimu susijusių išlaidų atlyginimą.
Antrinę teisinę pagalbą turi
teisę gauti Lietuvos Respublikos piliečiai, kitų Europos Sąjungos valstybių narių piliečiai, taip pat kiti Lietuvos Respublikoje bei kitose Europos Sąjungos valstybėse narėse teisėtai gyvenantys fiziniai asmenys. Antrinę teisinę pagalbą šie
asmenys gauna, kai jų turtas ir metinės pajamos neviršija Lietuvos
Respublikos Vyriausybės nustatytų
turto ir pajamų lygių teisinei pagalbai gauti pagal Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymą.
Atsižvelgiant į asmens turtą ir
pajamas, valstybė garantuoja ir apmoka antrinės teisinės pagalbos išlaidų :
1) 100 procentų,- jeigu nustatomas pirmas asmens turto ir pajamų
lygis;
2) 50 procentų,- jeigu nustatomas antrasis asmens turto ir pajamų lygis.
Antrinė teisinė pagalba neteikia-

iš pradžių buvę nedideli kompensacijų dydžiai, kompensacijos gavimo laikotarpio neįskaitymas į bendrą socialinio būsto laukimo sąrašuose terminą,
ilgalaikės nuomos pasiūlos nebuvimas ir pan.
2015 m. lapkritį kompensacijų dydis jonaviečiams padidėjo net 60 procentų, o nuo
2016 m. sausio 1 d. - dar 18
procentų, t. y. šeimos, kurios
nuomojasi ar ketina nuomotis
būstą komercine tvarka iš fizinių ar juridinių asmenų (išskyrus savivaldybę) ir turi teisę į
paramą socialinio būsto nuomai
pagal Paramos būstui įsigyti ar

išsinuomoti įstatymą, šiuo metu
gali gauti tokio dydžio nuompinigių kompensacijas:
- 1 asmens šeima - 9,22
Eur per mėnesį;
- 2 asmenų šeima - 18,44
Eur per mėnesį;
- 3 asmenų šeima - 27,66
Eur per mėnesį;
- 4 asmenų šeima - 36,88
Eur per mėnesį;
- didesnės šeimos gali gauti didesnę kompensaciją, kuri
paskaičiuojama šeimos narių skaičių dauginant iš vienam
šeimos nariui taikomos kompensacijos dydžio (9,22 Eur per
mėnesį).

Visais atvejais nuompinigių
kompensacija negali būti didesnė, nei nuomos sutartyje įrašytas nuompinigių dydis.
Kompensacija mokama visą
nuomos laikotarpį, kasmet numatant jos mokėjimui reikiamas
lėšas, o kompensacijos mokėjimas gali būti nutrauktas tik nutrūkus nuomos sutarčiai arba
šeimai praradus teisę į paramą
socialinio būsto nuomai.
Nuomos sutartis turi būti sudaryta raštu, ne trumpesniam
kaip vienerių metų laikotarpiui,
joje turi būti įrašytas nuompinigių dydis ir sutartis turi būti įregistruota VĮ Registrų centre.

VAIKAMS – NAUJA ŽAIDIMŲ AIKŠTELĖ

Erlando Andrejevo nuotr.

Nepaprasto
populiarumo
sulaukusi vaikų žaidimų aikštelė Chemikų gatvėje jau bus ne
viena tokia. Planuojama naują vaikų žaidimų aikštelę įrengti Rimkų mikrorajone ant šlaito,
šalia dviračių tako (prie A. Kulviečio 22-32 namų). Ji bus kur
kas didesnė nei Chemikų g. (su
apsaugos zonomis užims apie
500 kv. metrų).
Numatomas įvairaus tipo
laipiojimo, pusiausvyros lavinimo komplekso įrengimas, taip
pat nestandartinės sūpynės bei
erdvus žaidimų plotas patiems
mažiausiems.

Jonavos miesto
seniūnijos inf.
PRIVALOMAI TURĖSIME
STATYTI ŠILTESNIUS NAMUS
Nuo 2016 m. lapkričio 1 d. visi
naujai statomi vienbučiai, dvibučiai ir daugiabučiai gyvenamieji namai, kai kuriais atvejais rekonstruojami, atnaujinami (modernizuojami) ar remontuojami
pastatai (jų dalys), kuriems projektuoti specialieji architektūros
reikalavimai bus išduoti po 2016
m. lapkričio 1 d., privalės būti ne
žemesnės nei A energetinio efektyvumo klasės, tai yra, šiltesni ir
taupesni.
Tai aktualu ne tik planuojantiems statyti naujus namus, bet
ir tiems, kurie statydami nukrypo
nuo projekto (tuo atveju išduotas leidimas statyti tampa netinkamu ir pagal jį pastato nepriduosi) ar kurių leidimo galiojimo terminas yra pasibaigęs, o pastatas
dar 100 proc. neįregistruotas VĮ
„Registrų centras”.
Specialistai prognozuoja, jog
tokių būstų kainos didės mažiausiai 15 proc. (realu - 20-30 proc.).
Reikalavimams toliau griežtėjant,
kas dveji metai prie būsto kainos
prisidės dar po 5 proc.
Todėl, kad namo statybos neapkarstų, teks rinktis atidžiau tiek
statybines medžiagas, tiek projektuotojus, nes A, A+ klasės ar
pasyvūs namai Lietuvoje pradėti
statyti palyginti neseniai ir trūksta projektuotojų, turinčių patirties
dirbti su tokių pastatų projektais:
suprojektuoti A klasės namą nėra
lengva, nes daugeliui projektuotojų trūksta statybinės ir šiluminės fizikos žinių, kurių reikia jau
pradedant pastatą projektuoti,
nuo to priklauso viso pastato kokybė ir energetinis efektyvumas.
Pavyzdžiui, jei pastatas neteisingai orientuojamas pagal pasaulio šalis, vasaros metu pro
langus ar vitrinas skverbiasi per
daug šilumos, jei pasirenkami
neteisingi fasadų, stogų, erkerių,

DAR DIDESNĖ PARAMA
TIEMS, KAS NUOMOJASI
BŪSTĄ RINKOS
SĄLYGOMIS
2015 m. pradžioje atsirado nauja būsto nuomos paramos forma - nuomos mokesčio ar jo dalies kompensavimas
tiems asmenims ir šeimoms,
kurie būstą nuomojasi komercine tvarka pagal nuomos ar išperkamosios nuomos sutartis.
Deja, ši paramos forma kol
kas nesusilaukė jonaviečių dėmesio. Numanomų tokio paramos formos nepopuliarumo priežasčių gali būti įvairių:

VALSTYBĖS GARANTUOJAMOS TEISINĖS PAGALBOS
TEIKIMAS JONAVOS RAJONO SAVIVALDYBĖJE

Šioje vietoje bus įrengta nauja vaikų žaidimų aikštelė

ma, jeigu:
1) pareiškėjo reikalavimai yra
akivaizdžiai nepagrįsti;
2) atstovavimas byloje yra neperspektyvus;
3) pareiškėjas kreipiasi dėl neturtinės žalos, susijusios su garbės
ir orumo gynimu, tačiau jis nepatyrė
turtinės žalos;
4) prašymas yra susijęs su reikalavimu, tiesiogiai atsirandančiu
dėl pareiškėjo ūkinės komercinės
veiklos ar dėl jo savarankiškos profesinės veiklos;
5) pareiškėjas gali gauti reikiamas teisines paslaugas nesinaudodamas valstybės garantuojama teisine pagalba;
6) pareiškėjas kreipiasi ne dėl
savo teisių pažeidimo, išskyrus atstovavimo pagal įstatymą atvejus;
7) reikalavimas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos,
buvo perleistas pareiškėjui siekiant
gauti valstybės garantuojamą teisinę pagalbą.
8) pareiškėjas piktnaudžiauja
valstybės garantuojama teisine pagalba, savo materialiomis ar procesinėmis teisėmis;
9) pareiškėjas nesutinka apmokėti nustatytą antrinės teisinės pagalbos išlaidų dalį;
10) iš esmės išnagrinėjus reikalavimą, nustatoma, kad antrinės teisinės pagalbos galimos išlaidos viršytų pareiškėjo turtinių reikalavimų (
turtinių interesų) dydį;
11) pareiškėjui buvo suteikta
antrinė teisinė pagalba kitoje byloje,
tačiau jis iki nurodyto termino neapmokėjo nustatytų antrinės teisinės
pagalbos išlaidų arba jų dalies;
12) nustatoma, kad pareiškėjas savarankiškai, be advokato pagalbos, gali įgyvendinti arba apginti savo teises ar įstatymų saugomus
interesus;
13) tam pačiam pareiškėjui pagalba teikiama daugiau kaip trijose
bylose;
14) pareiškėjas per tarnybos
nustatytą terminą nepateikė visų
LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo 18 straipsnio 1 dalyje nurodytų dokumentų;
15) ginčas, dėl kurio kreipiamasi antrinės teisinės pagalbos, buvo
spręstas LR Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
nustatyta tvarka taikinamojo tarpininkavimo būdu ir ginčo šalys sudarė taikos sutartį, tačiau pareiškėjas nesutiko ją pateikti tvirtinti teismui.
Daugiau informacijos apie valstybės garantuojamą teisinę pagalbą galima rasti Teisingumo ministerijos internetiniame
puslapyje
http://www.tm.lt ir http://www.teisinepagalba.lt.
Pirminę teisinę pagalbą Jonavos rajono savivaldybėje teikia
Teisės skyriaus vyr. specialistė
Kristina Reicenštein nurodytomis darbo dienomis 310 kabinete, Žeimių g. 13, Jonava, el. paštas: kristina.reicenstein@jonava.
lt. IŠANKSTINĖ REGISTRACIJA
tel. (8 349) 500 95.
Priėmimo laikas:
Pirmadieniais
14.00-18.00 val.
Antradieniais ir ketvirtadieniais
8.00-17.00 val.
Pietų pertrauka
12.00-12.45 val.

Atsakymus į visus aktualiausius klausimus apie nuomos
mokesčio kompensaciją galima rasti savivaldybės interneto puslapyje http://www.jonava.
lt/nuompinigiu-kompensavimas
Pageidaujantys gauti būsto nuompinigių kompensaciją turi kreiptis į rajono savivaldybės administracijos 107 kabinetą gyventojų priėmimo valandomis: pirmadieniais nuo
8.00 iki 12.00 val. ir nuo 13.00
iki 18.00 val., ketvirtadieniais
nuo 8.00 iki 12.00 ir nuo 13.00
iki 17.00 val.
Turto skyriaus inf.
Užs. Nr. 25
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AKCIJA!!!
MAMOS DIENOS PROGA – 20% NUOLAIDA
ILGALAIKIO MAKIAŽO PROCEDŪROMS!

Pagerbta „Achema-KKSC“ tinklinio komanda

MARINA 8 644 41117
JONAVA

Jurgita Putelienė
„Jonavos garso“
visuomeninė sporto
korespondentė
Praėjusį ketvirtadienį, Jonavos rajono savivaldybės
tarybos posėdžio pradžioje, sidabro medalių laimėtoja „Achema-KKSC“ buvo pagerbta už pasiektus rezultatus - rajono meras Mindaugas Sinkevičius ir jo pavaduotojas Eugenijus Sabutis
komandai įteikė 8190 eurų
vertės proginį čekį.
Jonavos „Achema-KKSC“
moterų tinklinio komanda šiemet vėl dalyvavo dviejų frontų
varžybose: atjaunėjusi ekipa,
vėl vadovaujama trenerės Lijos
Darandovienės, varžėsi ir Balti-

SERGANTIEMS ALOPECIJAANTAKIŲ MICROBLADING PROCEDŪRANEMOKAMAI

KVIEČIAME

jos, ir Lietuvos čempionatuose.
Jaunai Jonavos komandai
buvo sunku kovoti Baltijos lygoje tarp jau brandžių komandų. Tik paskutinėse rungtynėse užsitikrinusios vietą finaliniame aštuonete Estijoje jonavietės nusileido trims komandoms
ir liko aštuntoje pozicijoje.
Daug sėkmingiau žaidimas
klostėsi Lietuvos čempionate.

Pusfinalyje sugebėjusios iškovoti pergalę prieš Alytaus tinklininkes, finalinėse kovose Kauno
halėje žaidė su amžinomis varžovėmis – Kauno „Heksa-ASU“.
Abejose rungtynėse komandos
pasidalino po pergalę vienodais
rezultatais (3:2), todėl nugalėtoją lėmė vadinamasis „auksinis“
setas, kuriame sėkmė nusišypsojo kaunietėms.

„Lietavos“ sugrįžimas į Jonavos
stadioną paženklintas pergale
Po 27 metų pertraukos į
Jonavą atkeliavo aukščiausio lygio futbolas. Antradienį vieneriomis rungtynėmis
prasidėjo 2016 metų smscredit.lt A lygos čempionato devintasis turas. Jonavos
KKSC stadione futbolo klubas „Lietava“ priėmė svečius
iš Utenos. Pirmajame čempionato rate „Utenis“ savo
namų rungtynes žaidė Visagine ir tuomet minimalią pergalę (1:0) šventė Jonavos futbolininkai.
Ši pergalė prieš uteniškius
„Lietavai“ buvo vienintelė per
aštuonis susitikimus iki rungtynių Jonavoje. Paskutinieji trys
turai jonaviečiams buvo labai
nesėkmingi: ne tik pralaimėtos viso trejos rungtynės, bet
per jas nebuvo įmušta nei vieno įvarčio.
Pagaliau „Lietava“ nutraukė įvarčių badą. Pirmajame kėlinyje po standartinės situacijos 21 min. kamuolį nuo kampinio vėliavėlės į varžovų baudos
aikštelę pasiuntė Savio Magala
Nsereko ir aukštai iššokęs jonavietis Arnas Paškevičius išnaudojo savo ūgio pranašumą
ir galvos smūgiu pasiuntė kamuolį į vartus. Kamuolys suspurdėjo tinkle.
Išsiveržę į priekį jonaviečiai,
palaikomi savų žiūrovų, antrojo
kėlinio pradžioje atlaikė Utenos
komandos futbolininkų vartų
šturmą. „Lietavos“ žaidėjai užtikrintai žaidė gynyboje, įstengė
surengti ir ne vieną greitą ataką. Jų metu jonaviečiai turėjo
ne vieną progą pasižymėti. Vėl
nesisekė nei Laurynui Stonkui,

nei S. M. Nsereko. Po keitimo
aikštėje pasirodęs Tadas Eliošius galėjo iš karto nuspręsti
mačo likimą, bet iš arti smūgiavo labai netiksliai.

no Žalgiriu“. Šie susitikimai aštuonias komandas padalino į
dvi grupes, nes ketvirtąją vietą
nuo penktosios jau skiria aštuoni taškai.

Po šių susitikimų smscredit.lt A lygos turnyrinė lentelė atrodo taip (vieta, komandos, rungtynių skaičius, pergalės, lygiosios, pralaimėjimai, įmušti-praleisti įvarčiai, taškai):
1.“Trakai“
9
7
1
1
12-4
22
2.“Žalgiris“
9
6
1
2
20-10
19
3.“Atlantas“
9
6
0
3
13-9
18
4.“Sūduva“
9
5
2
2
16-12
17
5.“Lietava“
9
2
3
4
7-12
9
6.“Utenis“
9
2
0
7
7-11
6
7.“Stumbras“
9
2
0
7
13-21
6
8.“Kauno Žalgiris“
9
1
3
5
10-19
6
Nors ir neišnaudojo realių progų, „Lietava“ sėkmingai
baigė rungtynes (1:0), taip nutraukdama trijų iš eilės pralaimėjimų seriją bei iškovojusi antrąją pergalę sezone ir turnyrinėje lentelėje pakilusi į penktąją poziciją.
„Lietava“ sudėtis – Giedrius Kvedaras, Aleksandar
Susnjar, Julius Aleksandravičius, Martynas Dūda, Artūras
Rocys, Valdemar Borovskij,
Eisvinas Utyra (nuo 72 min.
Tadas Eliošius), Tomas Salamanavičius, Arnas Paškevičius, Savio Magala Nsereko,
Laurynas Stonkus (nuo 89
min Marius Ganusauskas).
Kitose šio turo rungtynėse Klaipėdos FK „Atlantas“ namuose 1:2 nusileido Marijampolės FK „Sūduva“ klubui, o Vilniaus FK „Žalgiris“ 2:0 palaužė
Kauno FK „Stumbrą“. Dar viename mače lyderis FK „Trakai“
kiek netikėtai sužaidė nulinėmis lygiosiomis su paskutinėje vietoje esančiu Kauno „Kau-

Rezultatyviausių žaidėjų sąraše pirmauja Maksim Maksimov („Atlantas“) – 6, Bahrudin
Atajic („Žalgiris“), Tomas Radzinevičius („Sūduva“) ir Nerijus Valskis („Trakai) - po 4, Dominykas Galkevičius („Lietava“)
ir Rokas Krušnauskas („Kauno
Žalgiris“) – po 3 įvarčius.
Šią savaitę lygoje bus sužaistos ketverios dešimtojo turo
susitikimai. Gegužės 4 d., trečiadienį, Kauno S. Dariaus ir S.
Girėno stadione FK „Lietava“
žaidė su Kauno „Kauno Žalgirio“ vienuolike.
Kitų rungtynių tvarkaraštis:
Gegužės 8 d., sekmadienį,
17.00 val. Klaipėdos „Atlantas“
– Jonavos „Lietava“ (Klaipėdos
centrinis stadionas)
Gegužės 18 d., trečiadienį, 18.00 val. Jonavos „Lietava“ – Vilniaus „Žalgiris“ (Jonavos KKSC stadionas)
Gegužės 22 d., sekmadienį, 19.00 val. „Trakai“ – Jonavos „Lietava“ (Vilniaus LFF stadionas)

Artėjant vasarai meskime iššūkį netinkamai mitybai ir blogai savijautai.
Kviečiame pasidaryti kūno sudėties analizės testą japonišku analizatoriumi TANITA. Testo
metu sužinosite dienos kalorijų skaičių, vidinių ir išorinių riebalų kiekį, raumenų ir kaulų masę, skysčių
kiekį kūne procentais.
Būtina registracija. Loreta tel. 8 612 62212

Optikos salonas

SONINETA

Chemikų g.35 (prie PC „Maxima“), Jonavoje
Tel.: 53021, 8 656 09224

VISADA PAS MUS RASITE
DIDŽIAUSIAS NUOLAIDAS
IKI BIRŽELIO 10 D.:
• Akinių parinkimas – nemokamas
• VISIEMS akinių lęšiams („stiklams“) –
30 % nuolaida
+ dovana – saulės akiniai
• Senjorams išskirtinės nuolaidos
akinių rėmeliams
Pas akių gydytojus pageidautina išankstinė registracija
tel.: 53021 arba mob. 8 656 09224.

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

Parapijai suteiktos patalpos
Gegužės 1-ąją po rytinių
šv. Mišių Jonavos šv. apaštalo Jono parapijos koplyčioje, esančioje Rimkų mikrorajone (Chemikų g.136), buvo pašventintos naujai gautos tame
pačiame pastate parapijos patalpos, kurias suremontavo ir
išdažė viena dosni ir nuoširdi šeima, panorusi likti nežinoma. Visų parapijiečių vardu
parapijos bendruomenė taria

nuoširdų ačiū.
Klebonas Giedrius Maskolaitis džiaugsmingai kvietė žmones apžiūrėti patalpas.
Šventindamas pabrėžė, kad
tik tuomet formuojasi bendruomenė, kai ji kuria savo tradicijas. „Tad kiekvienas prisidėkime savo pasiūlymais, kaip galima kartu sukurti savo parapijos tradicijas", - kvietė kunigas
Giedrius.

Parapijos patalpose laukiami visi parapijiečiai: čia bus jauku susirinkti į susiėjimus, susitikti išgerti arbatėlės, atsinešti pyragėlio ir maloniai pabendrauti. Tai skatins bendruomeniškumą ir draugystę tarp žmonių.
Jūratė TC
Jonavos šv. apašt. Jono
parapija
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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

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.

Joneda

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

El. p. nt@joneda.lt

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
durys. Butas vidinis, šiltas. Reikalingas remontas. 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, elektros instaliacija. Pakeisti langai, įstatytos šarvuotos durys, WC ir vonia atskirai. Butas parduodamas
su virtuvės baldų ir prieškambario 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, kambarių pl. 7,9 m² ir 15 m², WC ir vonia atskirai, plastikiniai langai, šarvuotos durys. Butas vidinis (langai į Neries pusę),
šiltas. Renovacijos įmokos sumokėtos.
Reikalingas remontas. Be balkono. Namas yra labai geroje miesto dalyje - centre. Patogus susisiekimas. Rami vieta,
šalia teka Neries upė. Tvarkingi kaimynai). Kaina 9700 Eur. Tel. 8 655 54404, 8
612 11896
2 kamb.
Chemikų g.(5 a. mūr. namas, 1989 m. statybos, 1,5 a., bendr.pl. 48,25 m², virtuvės pl. 8
m², kambariai 11,4 m² ir 17,8 m², koridorius
6,5 m², vonia 3,6 m². WC ir vonia atskirai, išklijuoti plytelėmis, įstiklintas balkonas, sudėti
plastikiniai langai, šarvuotos durys. Bute pakeisti vamzdynai, grindys - parketas. Ramūs,
tvarkingi kaimynai. Namas ant šlaito, netoli
tvenkinių. Kiemas galinis). Kaina 19900 Eur.
Tel. 8 655 54404; 8 612 11896
Chemikų g. (4 a. mūr. namas, I a., bendr.
pl. 49,09 m², virtuvės pl. 8,31 m², kambarių pl. 17,99 m² ir 11,45 m². Butas yra tvarkingas, šiltas, sudėti plastikiniai langai,
laminuotos grindys. Vonia ir WC atskirai,
išklijuoti plytelėmis, bute yra sandėliukas
– 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., bendr. pl. 50,51 m², virtuvė pl. 9,47 m², kambarių
pl. 17,14 m² ir 14,06 m². WC ir vonia atskirai,
išklijuoti plytelėmis, pakeistas vamzdynas.
Pakeisti langai, šarvo durys. Naujai suremontuotas 1-as kambarys, pakeista elektros
instaliacija, apšiltinta siena. Kitas kambarys
paruoštas remontui, išklotos laminuotos grindys). 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-
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dys ir virtuvės sienos, vandentiekio ir
kanalizacijos įvadai, rūsys. Yra garažas 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). Kaina 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 naujomis
plytelėmis), pakeista santechnika, dušas
turi pirties funkciją. Bute sudėti plastikiniai langai, šarvuotos durys. Vienas
kambarys sujungtas su virtuve. Kitas
kambarys sujungtas su balkonu, įdėtas vitrininis-nedūžtančio stiklo langas.
Butas parduodamas su visais baldais
ir buitine technika (šaldytuvas, viryklė,
mikrobangų krosnelė, indaplovė, skalbimo mašina, kavos aparatas). Namas yra
strategiškai patogioje ir ramioje miesto
dalyje. Patogus susisiekimas. Netoliese
yra gimnazija, keli prekybos centrai, ligoninė, poliklinika. Kaina 20000 Eur. Tel. 8
655 54404; 8 612 11896.
3 kamb.
Žeimių tako g. (9 a. blok. namas, IX a.,
bendr. pl. 64 m² , virtuvės pl. 9,41 m² ,
kambarių pl. 17,10 m², 13,98 m² ir 11 m².
Atliktas remontas (pakeista santechnika,
elektros instaliacija, baltai dažytos sienos, naujos grindys, vonioje ir virtuvėje
- plytelės). Du balkonai, pakeisti visi buto
langai. Tvarkingoje laiptinėje yra bendro
naudojimo didelis balkonas skalbinių
džiovinimui). Kaina 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, kambarių pl.
14,11 m², 11,05 m² ir 17,23 m². Bute pakeisti
langai, įstatytos natūralaus medžio vidaus
durys, išorės durys - ąžuolinės. WC ir vonia
atskirai). Kaina: 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 strategiškai patogioje vietoje, netoliese yra
prekybos centras, darželis). Kaina 16900
Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 11896
Rupeikio g., Ruklos mstl. (5 a. blokinis namas, 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 vonia 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., renovuojamas. 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 atskirai (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 instaliacija, yra kondici-

onierius, 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 su 22 a namų valdos žemės sklypu
Miško g., Išorų kaime, Jonavos rajone. 1972
m. statybos, rekonstruotas 1996 m. Namas
vieno aukšto, mūrinis, apkaltas dailylentėmis,
naujai pakeista stogo danga, langai plastikiniai. Bendr.pl. 72 m²; trys kambariai: 10
m², 17 m² ir 13 m², virtuvė 12,4 m², katilinė,
sandėliukas, veranda. Šildymas kieto kuro
krosnimi (centrinis), vandentiekis. Yra rūsys,
ūkinis pastatas – 60 m². Aplinka apželdinta
ir apsodinta dekoratyviniais augalais bei nemažai vaismedžių. Kiemas didelis ir erdvus.
Sklypą nuo gatvės skiria aukštų tujų tvora.
Kaina 45000 Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612
11896
Namą Taikos g., Ragožių kaime, Jonavos
rajone. Dviejų aukštų mūrinis namas su
garažu, ūkinis pastatas su rūsiu, 28 a žemės sklypas. Namo bendras plotas 262
m², gyvenamasis plotas 160 m², rūsys
po visu namu – 80 m², garažas prijungtas 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, vaismedžiai, vaiskrūmiai, trifazė elektra name ir garaže). Kaina
49000 Eur. Tel. 8-655 54404; 8 612 11896.
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, rekonstruojamas, yra visi leidimai, miesto vandentiekis 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. (medinis,
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 rūsiu – 36 m². Pirtis, kiemo rūsys. Paruošta vieta šiltnamiui (išbetonuoti pamatai).
1,68 ha žemės sklypas (1,1 ha žemės ūkio
ir 0.3 ha miško). Graži, rami vieta gamtos
prieglobstyje, gausiai derantys vaismedžiai,
vaiskrūmiai, avietynas. Sklypo teritorijoje
yra tvenkinys, o už poros metrų teka upelis.
Apie 5 kilometrai nuo Jonavos miesto). Kaina
25000 Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 11896
Sodybą Kisieliškių k., Dumsių sen. (medinis, 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 rūsiu
– 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 vaismedžiai,
vaiskrūmiai, avietynas. Sklypo teritorijoje
yra tvenkinys, o už poros metrų teka upelis. Apie 5 kilometrai nuo Jonavos miesto). Kaina 25000 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, šulinys,
šiltnamis, 40 a žemės sklypas). Kaina 10900
Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
Šmatų k., Kulvos sen. (medinis apmūrytas gyvenamas namas, bendr. pl. 74,77
m², šildomas krosnimis, dalinai pakeisti
langai; du garažai (bendr. pl. 25 m² ir 16
m², duobė), ūkinis pastatas, malkinė,
šulinys, šiltnamis, 28 a namų valda, 8 a
miško, prie Jonavos miesto ribos). Kaina
26000 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
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, naujos vidaus ir lauko durys, apšiltintos laminuotos grindys, šildymas židinio kietuoju kuru, boileris vandens
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
sklypas, 10 kilometrų nuo Jonavos). Kaina
22000 Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 11896
Sodybą Gegužinės k., Kaišiadorių r. ( renovuotas gyvenamasis namas 1 a., rąstinis,
bendr. pl. 73,74 m², šildomas kietuoju kuru
(krosnimi), WC ir vonia, mediniai ūkiniai pastatai 0,29 ha žemės sklypas, netoli Neries
(~200 m). ~14 km nuo Jonavos. Kaina 34700
Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 11896
Sodai
Sodą s/b „Draugystė“, Aronijų g. (3 a žemės
sklypas, pusė namelio, šiltnamis. Sklypas
tvarkingas, aptvertas, kampinis). Kaina 2850
Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
Sodą s/b "Pušaitė" (5,75 a žemės sklypas,
mūrinis namelis su mansarda ir rūsiu (11
m²), bendr. pl. 36,05 m², mansarda 11,68 m²,
kambarys 11,09 m², virtuvė 6,36 m², veranda
5,39 m², sandėliukas 1,53 m². Namelis šildomas kieto kuro krosnimi. Yra elektra, šulinys,
šiltnamis. Kaina 11000 Eur. Tel. 8 655 54404;
8 612 11896
Sodą s/b „Draugystė“ (6 a žemės sklypas,
mūrinis, nebaigtas įrengti namas 120 m²,
elektra, šulinys). Kaina 38000 Eur. Tel. 8 655
54404; 8 612 11896
Sodą s/b „Draugystė“, Paupio g. (7 a žemės 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
10800 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, vaiskrūmiai, 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. (medinis 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 matavimai, 6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur.
Tel.: 8655 54404; 8 612 11896
Sodą s/b „Pušaitė“ (už tilto, namelis įrankiams, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 6 arai žemės). Kaina 6900 Eur. Tel.: 8655 54404; 8
612 11896
Sklypai
89 a žemės ūkio paskirties Išorų kaime, prie
kelio Jonava-Kaunas. Sklypas yra geroje
vietoje, patogus privažiavimas. Kaina 40050
Eur. Tel. 8 655 54404; 8 612 11896
49 a žemės ūkio paskirties sklypą Meškonių k., Šveicarijos sen. Kaina 11000
Eur. Tel.: 8655 54404; 8 612 11896
77 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių k., Šveicarijos sen.. Galima keisti
sklypo paskirtį į žvyro karjerą. Patogus
privažiavimas, sklypas iš dviejų pusių
ribojasi su keliu. Atlikti geodeziniai matavimai, elektra. Kaina 20000 Eur. Tel.: 8
655 54404; 8 612 11896
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k.,
Upninkų sen., (našus dirvožemis, privažiavimas 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 Jonava-Kėdainiai. Kaina 20000 Eur. Tel.: 8655
54404; 8 612 11896
0,30 ha žemės sklypą Ručiūnų k., Jonavos 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. (geodeziniai matavimai, ženklinimai, komunikacijos
šalia, graži vietovė, 4 km nuo Jonavos m.
centro, netoli kelio Jonava - Kėdainiai ).
Kaina 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, šulinys (vanduo patikrintas - švarus), šalia
vandentiekis, kanalizacija, elektra, asfaltuotas 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 gyvenamieji namai, geras privažiavimas). Kaina
11600 Eur. Tel.: 8 655 54404; 8 612 11896
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. Jonavos 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., Kulvos 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

Jonavos kultūros centro naujienos
Konkurse pasiektas
rekordinis dalyvių
skaičius

Balandžio 23 d. Jonavos
kultūros centre vykęs rajoninis vaikų ir jaunimo šiuolaikinio šokio bei populiariosios
vokalinės muzikos šventėkonkursas „Pabūkim ir padūkim“ sulaukė rekordinio dalyvių skaičiaus – dėl laureatų
vardo varžėsi net 31 kolektyvas, iš jų 11 vaikų ir jaunimo
vokalinių grupių, 4 solistai bei
2 duetai ir 14 šiuolaikinio šokio grupių.
Laureatais tapo ir teisę dalyvauti vasaros festivalio atidarymo šventėje „Atostogų pieva“
iškovojo Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos popgrupė
„Labas“ (vadovė Eglė Merkelienė) ir šokių grupė „Manama“
(vadovė Dovilė Bareikaitė); Jonavos Panerio pradinės mokyklos šokių grupė „Koriukas“ (vadovė Gerda Mykolaitienė); „Bonus“ klubo šokėjai (vadovė Gabija Svipaitė); Jonavos kultūros
centro šiuolaikinio šokio grupė
„Contempo“ (vadovė Vilma Širkaitė); Jonavos Jeronimo Ralio
gimnazijos šokių grupė „Opus“
(vadovė Gerda Mykolaitienė);
Jonavos politechnikos mokyklos
šokių studija „Non-Stop“ (vadovė Rita Pilypienė); Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos vokalinė grupė „Šypsenėlė“ (vadovė Genovaitė Jurkevičienė); VšĮ „Vaikų ir jaunimo
visapusiško lavinimo centras“
dainavimo studija „Viva“ (vadovė Raimonda Kinčinienė); Jonavos Justino Vareikio progimnazijos vokalinė grupė „Intermezzo“ (vadovė Raimonda Kinčinienė); Kuigalių kultūros centro
vokalinė grupė „Galim“ (vadovė

Daiva Makutienė) bei solistai Kipras Makutis, Miglė Sadauskaitė ir Karolina Krivickaitė; Kuigalių ir Šveicarijos kultūros centrų
duetai (vadovės Dalia Toločkienė ir Daiva Makutienė).

Pagerbė padėkos
raštais

Jonavos r. savivaldybės kultūros centro laikinasis direktorius
Edmundas Gedvila, vadovaudamasis šventės-konkurso „Pabūkim ir padūkim“ nuostatais, kuriais siekiama sudaryti sąlygas
jauniems ir talentingiems atlikėjams populiarinti vaikišką estradinę dainą, ugdyti socialinę sceninę kultūrą, meninę saviraišką,
skatinti vaikų ir vadovų bendradarbiavimą, apdovanojo Jonavos kultūros centro padėkos raštais vadovus, parengusius kolektyvus šiai rajono vaikų ir jaunimo
šiuolaikinio šokio bei populiariosios vokalinės muzikos šventei:
Gerdą Mykolaitienę už Jonavos Panerio pradinės mokyklos
šokių grupės „Koriukas“ ir Jeronimo Ralio gimnazijos šokių grupė „Opus“ parengimą; Juliją Antanavičiūtę – už Jonavos Justino Vareikio progimnazijos šokių grupės „ToGry“, Ruklos Jono
Stanislausko pagrindinės mokyklos ir Šveicarijos pagrindinės
mokyklos šokių grupių parengimą; Dovilę Bareikaitę - už Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos šokių grupės „Manama“ ir
Jonavos „Lietavos“ pagrindinės
mokyklos šokių grupės „ Lietava“ parengimą; Ritą Pilypienę už Jonavos politechnikos mokyklos šokių grupės „Nn-stop“ parengimą; Astą Grigaliūnienę už
Žeimių mokyklos – daugiafunkcio centro šokių grupės parengimą; Ligitą Budrikienę už Žei-

Padėka
Jonavos r. savivaldybės kultūros centro administracija nuoširdžiai dėkoja UAB „PA Group“ kolektyvui ir jo vadovui Audriui Butkui už nepriekaištingai atliktą dalies Kultūros centro
pastato remontą.
Taip pat dėkojame Jonavos rajono savivaldybės administracijos Statybos ir remonto skyriaus vedėjui Mantui Petrauskui
bei to paties skyriaus vyriausiajam specialistui Valdui Reklaičiui už metodinę pagalbą bei priežiūrą atliekant šiuos darbus.
Pagarbiai, Edmundas Gedvila
L.e.p. Kultūros centro direktorius

Kas? Kur? Kada?
JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS
PARODOS
6 d. 16 val. Sigitos ir Ričardo
Lukošiūnų keramikos skulptūrų,
fotografijų parodos atidarymas
(Dailės skyriuje). Paroda veiks iki
birželio 3 d.
RENGINIAI
6 d. 11-13 val. Projekto „Tradicinių amatų gaivinimas Jonavos rajone“ baigiamasis renginys
(Tautodailės amatų centre, Šveicarijos k.).
12 d. 16 val. Muzikos mokytojos Aurelijos Grigaravičiūtės
vieša paskaita „Muzikos ir spalvų
sąsaja. Per ornamentus atėjimas
į mandalą“ (Dailės skyriuje).
RENGINIAI, SKIRTI
TARPTAUTINEI MUZIEJŲ
DIENAI IR NAKČIAI
10-30 d. Muzikos mokytojos
Aurelijos Grigaravičiūtės mandalų paroda.
Edukaciniai
užsiėmimai
moksleiviams ,,Pasidaryk mandalą“. Būtina registracija tel. (8
349) 51446.
21 d. nuo 18 val. Nemoka-

mas muziejaus ekspozicijų lankymas.
21 d. 22-24 val. Muziejų nakties tema ,,Šviečianti kultūra“:
Paroda muziejaus kieme ant
statybinių pastolių – ,,Kas man
yra menas“? (vaizdai ant tento).
Šviečiantys ,,kultūros takai“
muziejaus link. Šviesos fotografija.
Šviesos efektai ant muziejaus
sienų (šviečiantis muziejus).
,,Šviečiantis kultūros medis“
(šviesos instaliacijos ant medžio).
Trumpametražio siaubo filmo
peržiūra muziejaus rūsyje.
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mių mokyklos – daugiafunkcio
centro solistės ir vaikų pop choro „Muzikos vaikai“ parengimą;
Raimondą Kinčinienę už visapusiško vaikų ir jaunimo lavinimo
centro vaikų popchoro „Kir Vir
Bam“, dainavimo studijos „Viva“
bei Justino Vareikio progimnazijos vokalinės grupės „Intermezzo“ parengimą; Eglę Merkelienę už Jonavos „Neries“ pagrindinės mokyklos popgrupės „Labas“ parengimą; Genovaitę Jurkevičienę už Jonavos Raimundo Samulevičiaus progimnazijos
popchoro „Šypsenėlė“ ir Gražiną Grigaravičienę už visapusiško vaikų ir jaunimo lavinimo centro vaikų popchoro „Kir Vir Bam“
parengimą.

Koncertas „Tu – mano
šviesa, Mama“

Mamos dienos išvakarėse
Jonavos kultūros centre jausmingą renginį mamoms dovanojo mėgėjų meno kolektyvai: šiuolaikinio šokio studija
„Contempo“ (vad. Vilma Širkaitė), liaudiškų šokių grupė „Varūna“ (vad. Rita Pilypienė), moterų vokalinis ansamblis „Presto“
(vad. Solveiga Maslauskaitė),
popchoras „Šuldu buldu“ (vad.
Elegijus Laimikis), vaikų folkloro
ansamblis „Ramtatukai“ (Judita
Margevičienė ir Loreta Ratautienė); dainavo Solveiga Maslauskaitė, Saulė Imbrasaitė, Kasparas Roličius ir Jokūbas Kusas.
Mamas koncerto metu sveikino Senamiesčio gimnazijos šokių studija „Juventa“ (vad. Vilma Širkaitė), Janinos Miščiukaitės meno mokyklos mergaičių
vokalinis ansamblis ir jaunučių
choras (vad. Dalia Asadauskaitė), Šveicarijos kultūros centro
popchoras „Spindulėliai“ bei Miglės Sadauskaitės ir Karolinos
Krivickaitės duetas (vad. Dalia Toločkienė), Ruklos kultūros
centro mergaičių vokalinė grupė
(vad. Aleksandras Dunis), mažieji klubo „Miks“ modeliai bei
šokėjai Aristinas Guogis ir Agnė
Malinauskaitė.
Jonavos kultūros centro Didžiojoje salėje susirinkusias
mamas sveikino rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, o Meno galerijoje vaikai
piešė pačias gražiausias ir geriausias savo mamytes.
Renginio režisierė – Janina Noreikaitė.
kvieną ketvirtadienį. Vykdoma
edukacija „Pasidaryk „šlamutį““.
Registracija tel. (8 349) 51446.
UŽSIĖMIMAS TREČIOJO
AMŽIAUS UNIVERSITETO
KRAŠTO PAŽINIMO FAKULTETO
KLAUSYTOJAMS
19 d. Ekskursija į Vilnių (Taikomosios dailės muziejus, Šv.
Jonų bažnyčia, Botanikos sodas).
Daugiau informacijos www.jonavosmuziejus.lt

Edukaciniai užsiėmimai 8-12
kl. moksleiviams:
„Šeimos vertė“, „Švento Jono
vakarėlį“. Būtina registracija tel.
(8 349) 53388.

JONAVOS KULTŪROS CENTRAS
DIDŽIOJI SALĖ
Gegužės 12 d. 18 val. – Aistės Pilvelytės ir Ruslano Kirilkino
koncertas „Akimirką šią“. Bilieto
kaina 10 Eur.
Gegužės 21 d. 10 val. – rajoninė vaikų ir jaunimo folkloro ansamblių šventė-konkursas „Čyru
vyru pavasaris“. Bilieto kaina 1
Eur.
Gegužės 21 d. 12 val. – rajoninė folkloro ansamblių, kaimo
kapelų ir pavienių atlikėjų šventėkonkursas „Trenk polkutę“. Bilieto kaina 1 Eur.

Atvirų durų dienos Samulevičių memorialinėje sodyboje kie-

MAŽOJI SALĖ
Gegužės 7 d. 20 val. – sun-

EDUKACIJA
Visą mėnesį edukacinės valandėlės moksleiviams:
„Sekminių šventė Samulevičių sodyboje“, „Senieji matavimo
vienetai“.
Būtina registracija tel. (8 349)
51446.

Jonavos Užgavėnių šventė –
Lietuvos rekordų knygoje

Agentūra „Factum“ informavo Jonavos kultūros centrą,
jog Užgavėnių persirengėlių eisena užfiksuota kaip Lietuvos
rekordas ir pripažinta „Masiškiausia Užgavėnių persirengėlių eisena“.
Joje dalyvavo 203 persirengėliai, iš jų buvo 39 jaunikiai, 78
nuotakos ir 86 persirengėliai, vaidinantys Lašininį, Kanapinį, žydus, čigonus, ubagėlius, bergždenikes ir kitus tradicinius Užgavėnių šventės veikėjus.

Kultūros centras kviečia tapti festivalio
„VASARA JONAVOJE-2016“ rėmėjais
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras rekonstruotame Joninių slėnyje organizuoja vasaros festivalį „Vasara Jonavoje-2016“.
Festivalio programa plati ir
įvairi. Renginiai vyks birželio
- rugpjūčio mėn. Paminėtini
tokie kaip festivalis „Jonava
Jazz- 2016“, Miesto šventė
„Aš myliu Jonavą“, festivalio atidarymo šventė „Atostogų pieva“ ir kiti.
Didžiausias festivalio renginys birželio 23-iąją - Joninės. Šventės metu veikiančios amatų, kulinarinio paveldo ir tautodailės dirbinių mugės, garsių Lietuvos kolektyvų
koncertai, įspūdingoji šviesos
ir vaizdo misterija - unikalus
projektas, gyvuojantis tik Jonavoje, pritraukia daug žiūrovų ir
lankytojų. Kasmet gausėjantį
registruotų Jonų ir Janinų būrį
tradiciškai sveikina Jonų Respublikos prezidentas, užsienio
delegacijų atstovai, rajono meras ir kiti garbūs svečiai.
Šis Jonavos renginys formuoja patrauklų miesto įvaizdį, pritraukia daug turistų ir populiarina miesto vardą Lietuvo-

je ir užsienyje, sulaukia didelio
žiniasklaidos dėmesio.
Šventės metu jau ketvirtąjį
kartą bus organizuojamas respublikinis sūrininkų čempionatas „Šventas Jonas – pieno ponas“,
Maloniai kviečiame juridinius ir fizinius asmenis bendradarbiauti
organizuojant
festivalį „Vasara Jonavoje –
2016“ ir jį finansiškai paremti. Renginių rėmėjams siūlome
patrauklias viešinimo ir populiarinimo galimybes (sklaidos
būdai, t. y. pozicijos, periodiškumas, priemonės ir formos,
konkretizuojami ir aptariami
remiantis Joninių Jonavoje reklamai pasitelktais komunikacijos kanalais), akcentuojant
Jūsų vadovaujamos įmonės
indėlį Jonavos sociokultūriniame bei bendruomenės telkimo
kontekste.
Jonavos rajono savivaldybės kultūros centras,
kodas 188203866, sąsk.
LT824010043900020191.
Informacija tel.: 8 (349)
51661, 8 687 84498; el. p.
jurgita.serapine@jkc.lt arba
kuodelyte@gmail.com

kiojo roko grupių koncertas. Dalyvauja: „Svaras”, „Audronaša”,
„Piligrimas” ir Vladas Kovaliovas.
Bilieto kaina 6 Eur.
Gegužės 14 d. 11 val. – rajoninė dramos kolektyvų bei skaitovų šventė-konkursas ,,Tai bent“.
Bilieto kaina 1 Eur.
MENO GALERIJA
Iki gegužės 10 d. eksponuojama VDA KF dėstytojo prof.
Rimvydo Mulevičiaus studentų
piešinių paroda.
Gegužės 7 d. 13 val. – edukaciniai tapybos užsiėmimai suaugusiems.
Gegužės 12 d. 16 val. – edukacinis projektas „Puodeliaukime
su Nomeda“. Nemokamai.
Gegužės 13 d. 18 val. – Virgio Rusecko personalinės darbų
parodos atidarymas.
Gegužės 29-31 d. – respublikinio dailininkų tapybos plenero
„Dėmės” atidarymas.

ną mėnesio sekmadienį 18 val.
– „Gegužinės“ (prie Kultūros centro).
Gegužės 11 d. 10 val. – rajoninis mokyklų šviesoforo konkursas (Mažoji salė).
Gegužės 15 d. 11 val. – Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro organizuojamas renginys „Šeimos šventė“ (Mažoji
salė, fojė ir aikštė už KC).
Gegužės 20 d. 18 val. –
Kauno dramos teatro spektaklis
„Gentis“, organizuoja LSDJS Jonavos skyrius (Didžioji salė).
Gegužės 22 d. 14 val. – „Jonavos žvaigždė 2016” rinkimai,
renginį organizuoja LSDJS Jonavos skyrius (Didžioji salė).
Gegužės 28 d. 13 val. – jubiliejinis klubo „Jonavos bočiai” vakaras (Didžioji salė).
Gegužės 29 d. 14 val. – Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centro baigiamasis sezono
koncertas (Didžioji salė).

KITI RENGINIAI
Gegužės 6 d. 17 val. – poezijos klubo „Šaltinis“ 25-mečio
šventė (Meno galerija).
Gegužės 7 d. 13 val. – avangardinės mados festivalis „Prykuolas 2016” (Didžioji salė).
Nuo gegužės 8 d. kiekvie-

Visus, norinčius gauti Jonavos kultūros centro savaitinį naujienlaiškį su renginių repertuaru, kviečiame rašyti laišką el. p. adresu: info@jkc.lt su
tekstu: „Noriu naujienlaiškio“.
Išsamesnė informacija
www.jkc.lt
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AB „Jonavos šilumos tinklai“ informuoja savo
klientus, kad šilumos trasų bandymų ir profilaktinių remonto darbų metu nebus tiekiamas karštas
vanduo:
Objektai
Vytauto, J. Ralio, Vilniaus (1÷9), Prezidento, Kęstučio, Birutės, Panerių, Parko, Aušros, Kauno (1÷32), Žeimių 1, Klaipėdos
(išskyrus 36A), Taikos g.
Sodų, Dariaus ir Girėno, Kauno (32÷102),
Vilniaus (29, 31, 33, 35, 40), Vasario
16-osios, Veterinarijos, Žalioji, Kalnų, Klaipėdos 36A g.
Geležinkelio g., Mokyklos g., Girelės g.,
Fabriko g.;
Kosmonautų mikrorajonas: daugiabučiai Kosmonautų, Lietavos, Žeimių tako,
Žeimių g. ir privatūs namai.
Lakštingalų mikrorajonas: daugiabučiai Žemaitės (lyginiai numeriai), Varnutės,
Smėlio, Vilties g. ir privatūs namai.
Chemikų mikrorajonas: Chemikų, P.Vaičiūno iki 24 numerio imtinai,
A.Kulviečio, Žemaitės (nelyginiai numeriai) g.
Kosmonautų g.
3,3A,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14

Laikotarpis
2016 05 09 –
2016 05 13
2016 05 16 –
2016 05 20
2016 05 23 –
2016 05 27

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

UAB „AUTORIDER“

NUOMOJA KELEIVINIUS
MIKROAUTOBUSUS
(16 - 23 vietų).
Tel.: 8-685 85985 8-656 24178,
info@autorider.lt
www.autorider.lt

Skaldytos malkos
Tel. 8 685 35033
2016 05 30 –
2016 06 03

Primename, kad šią informaciją taip pat galite rasti mokėjimo už įmonės paslaugas pranešimuose ir interneto
svetainėje adresu www.jonavosst.lt
Pastabos.
1.Šios ribos pagal gatves taikomos ir įmonėms, įstaigoms
ir organizacijoms, perkančioms centralizuoto šilumos tiekimo
paslaugas.
2. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms laikotarpis gali
būti keičiamas apie tai informuojant atskirai.
Užs. Nr. 50

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
Superkame automobilius!
Važiuojančius,
nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.
Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.
Paimame patys.
Tel. 8 699 48134
SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ
METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.
DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys
Jonalaukio g. 16 Tel. 8-601
17935, (8-349) 50005

KVIEČIA Į AM, A1, A2, A, B, BE, C, CE, D, DE kat.
VAIRAVIMO MOKYMO KURSUS
Naujos B kat. grupės registruojamos nuo: Gegužės 9 d. 16:00 val. popietinė grupė
Gegužės 9 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: Gegužės 9 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 neribotai spręsti KET prie kompiuterių! PAPILDOMAI UŽ VAŽIAVIMUS INSTRUKTORIUI MOKĖTI NEREIKIA ! 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 MOKYMO AIKŠTELĘ: Virbalų g. 13, Jonava. Vairavimo aikštelės nuomos kaina: 2 ak.val. – 5 €.
Dėl mokomosios aikštelės leidimo kreiptis į mūsų filialą.
Adresu: Vasario 16-osios g. 1, Jonava
El. paštu: jonava@rigveda.lt
Išsamiau dėl mokymų
Tel. 8 657 81775,
www.rigveda.lt
teirautis:

Redaktorė
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015,
8-685 25658
Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn.
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

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

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

Siūlo darbą
„AB „Audimas“ kviečia prie Jonavos kolektyvo prisijungti siuvėjus su darbo patirtimi bei jonaviečius norinčius išmokti 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.

ŠIUO METU IEŠKOME GAMYBOS MEISTRO DARBUI KAUNE,
KARMĖLAVOS RAJONE
Darbo aprašymas:
• Darbas su PP vamzdžių liejimo įrengimais (ekstruzija);
• Proceso kontrolė;
• Gaminių kokybės tikrinimas.
Mes tikimės, kad Jūs:
• Turite patirties ekstruzijos ar injekcinio liejimo srityje (būtų privalumas);
• Esate praktiškas ir atsakingas;
• Turite techninį išsilavinimą (būtų privalumas);
• Esate atsakingas ir pareigingas;
• Turite norą dirbti;
• Esate savarankiškas;
• Neturite žalingų įpročių.
Mes siūlome:
• Geras darbo sąlygas;
• Visas socialines garantijas;
• Plačią apmokymo programą;
• Galimybę tobulėti ir augti kartu su įmone;
• Motyvuojantį, laiku mokamą atlyginimą;
Gyvenimo aprašymą siųsti elektroniniu paštu Zaimantas.Peleckas@viacon.lt su nuoroda („GAMYBOS DARBUOTOJAS“).
Telefonas pasiteiravimui +370 655 45070.
Gyvenimo aprašymus siųsti iki 2016-05-27.

Advokato padėjėjas
Vytautas Bartkus,
Konsultuoja įvairiais
teisės klausimais
Rengia dokumentus
Atstovauja teismuose
Klaipėdos g.2/J. Ralio g.11,
Jonava
Tel. 8- 611 17957

Advokato Lino Mažono
iš Kauno
Teisinės paslaugos
Jonavoje.
Vasario 16-osios g.1, III a.,
Jonava.
Išspręsime Jūsų problemas Tel. 8 672 34241

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS,
METALINIŲ TVIRTINIMAS.

SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ
PAMINKLŲ, TVORELIŲ
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.

TEL. 8- 686 17897

Kapų tvarkymas

UAB „VIKSERVISAS“ automobilių
remonto servisas
Kompiuterinė diagnostika
Važiuoklės remontas
Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas
Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas
Automobilių kompiuterių programavimas
(EGR, DPF, AdBlue, Airbag, Immo)

Darbo laikas: I–V 8–18 val.,
VI 8–13 val., VII – nedirbame.
Tel.: 8 699 34 063, 8 612 49 334.

Mus rasite adresu:
Klaipėdos g. 28
(prie parduotuvės
„Gintaro baldai“).

Baigėsi Jūsų automobilio techninės apžiūros galiojimo laikas?
Autoservisas viską sutvarkys: tereikia palikti automobilį,
o mes atliksime techninę apžiūrą už Jus.
Variklio alyvos keitimas nemokamai, perkant alyvą ir filtrą pas mus.

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
l KONDICIONIERIŲ PILDYMAS

©„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

