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Prasideda festivalis „Vasara Jonavoje 2016“
Birželio 4 dieną Joninių
slėnyje startuoja festivalis
„Vasara Jonavoje 2016“. Jonavos kultūros centras festivalį pradės renginiu, skirtu
visai šeimai - „Atostogų pieva“: pramogos prasidės 13
val. ir tęsis iki 20 val.
Koncertuos Polocko (Baltarusija) meno mokyklos choreografinė grupė, Cirko artistai iš
Vilniaus, Jonavos miesto ir rajono vokaliniai ir choreografiniai
kolektyvai ir grupė „Studentės“.
Išsamiau 7 psl.
Birželio 4 d. Kino festivalis
„Sidabrinės gervės naktys“ Jonavoje vyks jau ketvirtąjį kartą.
Birželio 23-oji - Joninės
Jonavoje, Jonų ir Janinų sostinėje ir Jonų Respublikoje. Šią
dieną visi keliai Lietuvoje veda į
Jonavą. Jonavos kultūros centras parengė programą, kurioje išvysime moderniojo folkloro

grupių „Kamanių šilelis“ ir „Kitava“, VDU tautinių šokių ansamblio „Žilvitis“, Kazimiero Jakučio ir grupės, Austrijos lietuvių ir ekspresyviosios muzikos
grupės „Žalvarinis“ koncertus,
amatų ir sūrininkų muges, Jonų
Respublikos iškilmes, Vasarvidžio misteriją, šventinius fejerverkus ir naktišokius iki pirmosios rasos.
Liepos 6-ąją – Valstybės,
Lietuvos karaliaus Mindaugo
karūnavimo, dieną koncertuos
Aistė Smilgevičiūtė ir grupė
„Skylė“, Ieva Norkutė bei grupė „Saulės kliošas“. Išsamiau
4 psl.
Dainuojamosios poezijos vakaras, kuriame dalyvaus Jonavos bardai, vyks liepos 16 dieną, o jų pasirodymus vainikuos
aktoriaus ir dainuojamosios poezijos dainų kūrėjo bei atlikėjo
Kosto Smorigino koncertas. Liepos 23 dieną Jonavos kultūros

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

centras žada tikrą dovaną muzikos gurmanams. Joninių slėnyje
vyks pirmasis džiazo festivalis „JonavaJAZZ 2016“. Renginio globėjas – Jonavos rajono
meras Mindaugas Sinkevičius.
Į festivalį atvyks džiazo grandai
iš visos Lietuvos. Miesto šventė
tradiciškai vyks pirmąjį rugpjūčio
šeštadienį - rugpjūčio 6 dieną.
Šventėje koncertuos grupė „Original copy“( TV projekto X faktorius finalininkai), Ovidijus Vyšniauskas ir grupė, o koncertinėje dalyje „Savi saviems“ mus visus, švenčiančius miesto gimtadienį, sveikins atlikėjai, gimę ir
augę Jonavoje. Festivalio renginių maratoną užbaigs rugpjūčio 19 d. populiariosios muzikos
dainų atlikėjų koncertas.

Akcijos galioja 2016 birželio 1-30 d.

ZIGMAS šaldytai lašišai česnakiniame
padaže, kg

AURUM LEDAMS, 900ml

Vanilės skonio ledai su kakaviniu-kokosiniu įdaru
Šokoladiniai ir vanilės skonio ledai su vyšnių įdaru ir šokolado drožlėmis
Vanilės skonio ledai su kakaviniu-riešutiniu įdaru

Prezidento g. 3
I-V: 9.00-19.00, VI: 9.00-16.00,
VII: 9.00-14.00

ISSN 2351-6348

Erdvi moderni ir labai jauki biliardinėsporto baras JONAVOJE.
EURO2016 futbolo čempionatas
nuo birželio 10 d.
Žiūrėkite futbolą pas mus dieną ir vakarą !!!
VISIEMS GĖRIMAMS 30 % nuolaida.

Savaitgalį dviratininkų lenktynės
ribos eismą Jonavos gatvėse

Birželio 4-5 dienomis Jonavoje, Pro Cycling LT ir Jonavos kūno kultūros ir sporto centras, pirmą kartą rengia daugiadienes dviratininkų lenktynes „Jonava Cycling
Tour“.

Automobilių eismas ir jų
parkavimas Jonavos miesto
gatvėse bus ribojamas nuo
birželio 3 iki birželio 5 dienos. Penktadienį ir šeštadienį
bus draudžiamas automobilių
parkavimas J. Basanavičiaus
g. dešinėje pusėje (važiuojant
link Žeimių g.) ir Lietavos g. dešinėje pusėje (važiuojant link J.
Basanavičiaus g.) (išskyrus šiose gatvėse specialiai parkavimui pritaikytose vietose).
Šeštadienį nuo 6.00 val.
iki 18.00 val. uždaromas eismas Žeimių g. atkarpoje ties
savivaldybe, o nuo 7.00 val. iki
10.30 val. ribojamas eismas viena kelio puse Žeimių, Lietavos
ir J. Basanavičiaus g., nuo

10.30 val. iki 17.30 val. šiose
gatvėse, vienoje kelio pusėje,
eismas uždaromas.
Sekmadienį nuo 8.00 val.
iki 17.00 val. uždaromas eismas Žeimių g. atkarpoje ties
savivaldybe, o nuo 14.30 val.
iki 15.00 val. laikinai ribojamas
eismas Žeimių, Kosmonautų,
Lietavos ir J. Basanavičiaus g.
Šeštadienį ir sekmadienį taip
pat laikinai bus ribojamas išvažiavimas iš kiemų į Žeimių, Kosmonautų, Lietavos, J.Basanavičiaus
gatves. Birželio 4 d. patekti į
Rimkų mikrorajoną bus galima
per Klaipėdos g.
Organizatoriai Jonavos gyventojų atsiprašo už būsimus
nepatogumus ir ragina savaitgalį praleisti be automobilio. Taip
pat kviečia palaikyti dviratininkus lenktynių metu, o šeštadienį išbandyti lenktynių trasą Jonavos dviračių parade.
Daugiau
informacijos
apie renginį rasite adresu
www.jonavacyclingtour.lt

UAB “Joneda” reikalingas
nekilnojamojo turto vadybininkas (-ė).
Gyvenimo aprašymą siųsti el. p. info@joneda.lt
arba skambinti
tel. 8 685 25658.

VISAI ZIGMAS KLASIKINEI SILKEI

NATURA saulėgrąžų
aliejui, 1l

MANTINGA
tešlai
Bemielė šaldyta sluoksniuota tešla, 500 g

PREKIŲ KIEKIS RIBOTAS.
Jei kainos ir kita informacija nesutampa su parduotuvėje esančiomis, prašome leidinyje nurodytas kainas
ir informaciją laikyti spaudos klaida. Nuolaidos nesumuojamos.

www.iceco.lt

Mielinė šaldyta sluoksniuota tešla, 500 g
Sluoksniuota grūdinė tešla, 400g

tiražas 14

ICECO FIRMINĖS
PARDUOTUVĖS

000 egz.

„Jonavos garsas“ išeis 2016 m. liepos
15 d. (Reklama priimama iki birželio 17 d. ir
nuo liepos 7 d. iki liepos 12 d. 14 val.).
Tel.: 60015, 8-685 25658,
el. paštas info@joneda.lt
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Gyventojų neaktyvumas klampina ir pačius,
ir administruojančią įmonę į neveiksnumo liūną
Aldona Skaisgirytė
2015 m. balandžio 15 d. vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso
4.82 straipsnio 4 dalimi Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino "Butų ir kitų patalpų savininkų lėšų, skiriamų namui (statiniui) atnaujinti pagal privalomuosius statinių naudojimo ir priežiūros reikalavimus, kaupimo,
dydžio apskaičiavimo ir sukauptų lėšų apsaugos tvarkos aprašą" ir nustatė kad
jeigu iki šio nutarimo įsigaliojimo yra sukauptos butų ar
kitų patalpų savininkų lėšos
namui atnaujinti, kurios laikomos namo bendrojo naudojimo objektų valdytoje einamojoje sąskaitoje, jos turi
būti pervestos į butų ir kitų
patalpų savininkų kaupiamųjų lėšų sąskaitą.
Kaupiamųjų lėšų poreikis
nustatomas įvertinus namo būklę ir bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo (remonto) darbų
poreikį, pagrįstą privalomaisiais
statinių naudojimo ir priežiūros
reikalavimais, ir išdėstant juos
ilgalaikiame (dvejų ir daugiau
metų) daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų atnaujinimo plane. Ilgalaikiame plane
nurodoma šių darbų preliminari
kaina ir atlikimo terminai, įskaitant jame nenumatytus darbus,
kurie būtini pagal nurodytus privalomuosius reikalavimus.
Iki tol, kol bus parengtas ir
patvirtintas ilgalaikis planas, o
kartu su juo – mėnesinės kaupiamosios įmokos tarifas, apskaičiuojant kaupiamosios įmokos dydį taikomas minimalus
kaupiamosios įmokos tarifas:
daugiabučiams namams, kurių naudingasis plotas iki 3 000

kv. m, - 0,05 Eur/kv. m/mėn;
daugiabučiams namams, kurių
naudingasis plotas 3 000kv/m ir
daugiau, - 0,03 Eur/kv.m/mėn.

Kaupiamoji įmoka
atriša rankas
daugiabučiams
tvarkytis
„Tai naujovė. Tik nuo 2015
m. birželio mėnesio uždaroji
akcinė bendrovė „Jonavos paslaugos“ kaip administruojanti
įmonė daugiabučiams namams
pradėjo skaičiuoti šią įmoką,
kurią pagal civilinį kodeksą privalu kaupti. Pakol kas daugiabučiai Jonavoje kaupia tik pačią Vyriausybės nustatytą minimalią įmoką. Kiekvienas būsto
savininkas moka įmoką pagal
savo buto kvadratūrą“, - sako
UAB „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų administravimo
skyriaus vedėjas Vytautas Stalioraitis. Pasak jo, norint namui
atlikti kokį nors didesnį atnaujinimo ar remonto darbą, kaupiamoji įmoka, priklausomai nuo
darbų sąmatos, būtų padidinama. „Tarkim namas turi sukaupti 6 tūkst. eurų. Tai nemaža suma. Niekas nenori to mokesčio ant gyventojų pečių užkraut iškart, tai galima parengti ilgalaikį planą 2-3 metams,
o kaupiamąją įmoką padidinti
5, 10 ar 12 centų už buto naudingo ploto kvadratinį metrą“, aiškina V. Stalioraitis. Administruojanti įmonė iš darbo eigos
supratusi, kad dauguma žmonių nežino, kas ta kaupiamoji sąskaita ir kam ji reikalinga,
pradėjusi organizuoti ataskaitinius daugiabučių namų susirinkimus, t.y. pristatydama metinę savo veiklos, susijusios su
administruojamu namu, ataskaitą ir namo priežiūros ūkinį ir

Jonavos rajono policijos
komisariatas informuoja:
Atnaujinta kontaktinė informacija!

„Visos pastangos lieka be atsako - 98
proc. gyventojų į susirinkimus neateina“, - sako administruojančios įmonės
daugiabučių namų administravimo skyriaus vadybininkė daugiabučių namų
apskaitai Danutė Bulatovienė.

finansinį planą, kartu norėjo detaliai paaiškinti, kas ta kaupiamoji įmoka, kodėl ji reikalinga,
kaip ir kam ji gali būti kaupiama
konkrečiame name. Be to, ne
kas kita, o gyventojų susirinkimas ir turi tvirtinti minėtą namo
priežiūros ūkinį ir finansinį planą, kuriame planuojamos namo
bendrojo naudojimo objektų
administravimo, priežiūros, remonto ir atnaujinimo išlaidos.

Juridinę galią
turi tik teisėtai
įvykęs gyventojų
susirinkimas
„Tačiau visos pastangos lieka be atsako - 98 proc. gyven-

Parduodu FORD MONDEO (2001 m., TA, draudimas).
Kaina 650 Eur. Tel. 8 600 37021.

Informuojame, kad pasikeitė Jonavos rajono policijos komisariato kontaktinė informacija.
Prašome kreiptis žemiau nurodytais numeriais:
8 700 63 300 – Gyventojų priėmimo klausimais
8 700 63 318 – Dokumentų valdymo skyrius
8 700 63 355 – Kelių policijos poskyris
8 700 63 360 – Jonavos migracijos grupė
8 700 63 302 – FAKSAS
el. p.: jonavosrpk@policija.lt

tojų į susirinkimus neateina.
Kadangi nesusirenka dauguma, nebūna kvorumo, t.y. reikiamo susirinkime dalyvaujančių gyventojų skaičiaus, kuris
leistų priimti vienokius ar kitokius sprendimus, toks susirinkimas neturi jokios juridinės galios. Jis laikomas neįvykusiu.
Tai tik bergždžias laiko eikvojimas“, - apgailestauja administruojančios įmonės daugiabučių namų administravimo skyriaus vadybininkė daugiabučių
namų apskaitai Danutė Bulatovienė.
UAB „Jonavos paslaugos“
administruoja 235 daugiabučius namus mieste, 18 - Rukloje ir 29, esančius kaimo vietovėse. Pasak vadybininkės, iki
gegužės vidurio UAB „Jonavos paslaugos“ kaip administruojanti įmonė surengė 110
namų ataskaitinius susirinkimus. Ateinančių į tokius susirinkimus vidurkis - 6-7 gyventojai. Tokie susirinkimai rengiami, kad ne tik administruojanti įmonė išdėstytų tai, ko reikia
namui, kokie būtini darbai, kokie planuotini, bet ir gyventojai
išsakytų savo pageidavimus ir
patvirtintų namo priežiūros ūkinį ir finansinį planą – tai yra kokie darbai bus atliekami ir nustatytų ilgalaikį planą – t.y. kaupiamosios įmokos tarifą. Tokie
susirinkimai numatyti ir jų juridinis statusas suformuluotas Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2015 m. rugpjūčio 5 d. nutarimu
Nr. 831 patvirtintuose „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuostatuose“.
Kaupiamosiose sąskaitose
įmokos kaupiamos tol, kol gyventojai teisėta balsų dauguma susirinkime patvirtina planą, ką jie darys. Administruojanti įmonė be gyventojų dau-

MINKŠTŲJŲ
BALDŲ PERVILKIMAS
Keičiamas gobelenas, porolonas,
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.
Atvykimas, konsultavimas
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

gumos sprendimo jokių veiksmų negali imtis.

Visiškai nesidomi
savo namo problemų
sprendimu
„Susidarė tokia situacija,
kad dėl namo gyventojų neaktyvumo per ataskaitinį susirinkimą mes nieko negalim patvirtinti. Žmonėms, atėjusiems
į susirinkimą, mes viską išaiškinam, atrodo, lyg ir supranta.
Po to prasideda vaikščiojimai ir
besikartojantys klausimai, kiek
mes turim pinigų kaupiamojoje sąskaitoje, kam jie reikalingi ir t.t. ir pan. Tam ir kviečiami susirinkimai, kad paaiškintume ir išsiaiškintume viską vietoje. Gyventojai visiškai nesidomi namo problemų sprendimu,
nenori tvarkytis. O paskui ateina į kabinetą ir piktinasi, kad
mes neva nieko nedarom, tik
vagiam pinigus. O kaip darysi,
jei nėra namo gyventojų pritarimo“, - apie užburtu ratu tapusią problemą pasakoja D. Bulatovienė.
Administruojančios įmonės
specialistai pastebi, kad yra tokių namų kaip Chemikų g.118,
Chemikų g. 120, Panerių g.29,
Prezidento g.18, kur nė vienas
gyventojas į kviečiamą susirinkimą neatėjo. „Ateini, pastovi
15 minučių. Nė vieno žmogaus.
Per langus žiūri – ir niekas net
negalvoja eiti.
Kitas vaizdelis. Vyksta susirinkimas, eina jauna šeima.
Kaimynai sako: „Ateikit į susirinkimą“. „Mūsų čia nedomina“,
- atšauna ir nueina tiesiai į butą.
Prievarta nepriversi“, - apgailestauja dėl gyventojų visiško
nesidomėjimo savo namo rei-

Nukelta į 3 psl.

Reikalinga

TRAKTORINIS
KRAUTUVAS
ATLIEKAMI
DARBAI:
• žemės kasimas
• paviršiaus planiravimo darbai
• pamatų kasimas
• gręžimo darbai
Tel. 8- 685 33832

Darbo laikas
I – IV 8.00 – 17.00 val. (12.00 – 12.45 val. pietų pertrauka)
V 8.00 – 15.45 val. (12.00 – 12.45 val. pietų pertrauka)
Visų darbuotojų kontaktinius duomenis rasite internetinėje
svetainėje www.kaunas.policija.lt (šiuo metu vyksta informacijos atnaujinimas).
NE PRIĖMIMO VALANDOMIS
PRAŠOME
KREIPTIS
Į KAUNO APSKRITIES
VYRIAUSIOJO POLICIJOS KOMISARIATO BUDĖTOJĄ,
PASPAUDUS PAGALBOS MYGTUKĄ
PRIE
PAGRINDINIŲ
ĮĖJIMO DURŲ arba bendruoju pagalbos telefonu
112.
Kauno apskrities vyriausiojo policijos komisariato
Valdymo organizavimo skyriaus inf.

GEODEZINIAI MATAVIMAI
UAB GEOPLANAS teikia šias paslaugas:
• Žemės sklypų kadastriniai matavimai
• Riboženklių atstatymas vietovėje
• Topografinės nuotraukos
• Žemės sklypų formavimo pertvarkymo projektai
• Kontrolinės geodezinės nuotraukos
• Pastatų ašių nužymėjimas
Tel. 8 683 03044, el. p. uabgeoplanas@gmail.com

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
38704300121
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Gyventojų neaktyvumas klampina ir pačius,
ir administruojančią įmonę į neveiksnumo liūną
Atkelta iš 2 psl.
kalais daugiabučių namų administravimo skyriaus vedėjas V.
Stalioraitis.

Gyventojų atsainumas
jau peržengė visas
ribas
„Kiti dažni, visišką atsainumą savo gyvenamajam būstui
iliustruojantys atvejai“, - pasakoja vadybininkė daugiabučių
apskaitai D. Bulatovienė, - kai
žmonės sako, kad nieko nežiną apie susirinkimą, nematė jokių skelbimų“.
„Specialiai ateinu keletu minučių anksčiau ir pasižiūriu, ar
kabo skelbimas. Ypač įstrigo
prie vieno namo gyventojo replika, kad apie susirinkimą nieko nežino, jokių skelbimų nematė. Pasitikslinau: visose laiptinėse ant geltono popieriaus
skelbimų lentose iš tolo akį
traukiantis skelbimas. O skelbimo lenta tokioje vietoje, kad
kiekvienas praeidamas matytų.
Nei mato, nei žiūri“, - apmaudo
neslėpdama apie administruojančios įmonės darbuotojų pastangų beviltiškumą kalba D.
Bulatovienė.
Be to, atkreipia dėmesį administruojančios įmonės
specialistai, kad visų daugiabučių namų administravimo ataskaitas ir kiekvieno daugiabučio
namo priežiūros ūkinį ir finansinį planą galima rasti adresu
www.jonavospaslaugos.lt
nuorodoje
Daugiabučių
namų administravimas.

Savininkai, o elgiasi
tarsi kenkėjai
Pasak administruojančios
įmonės specialistų, vis dėlto
yra namų, kur susirinko daugiau nei pusė gyventojų, tačiau
problemos liko neišspręstos.
Kaip sakoma, trukt už vadžių –
vėl iš pradžių. Kodėl?
Pavyzdžiui, J. Ralio g.12
namo susirinkime dalyvavusi dauguma nutarė, kad reikalinga dėti telefonspynes į visas

„Iš penkių rengusiųjų šį vyriausybės nutarimą nė vienas negyvena daugiabutyje ir nė vienas turbūt nė karto nebuvo jo
susirinkime. Tą ir turim. Šitas nutarimas
Jonavai visiškai netinka. Gal bendrijoms
ir tinka, gal Vilniui kažkuria prasme, bet
Jonavai netinka, - konstatavo UAB „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų
administravimo skyriaus vedėjas V. Stalioraitis.

laiptines. Buvo atidaryta padidintu tarifu kaupiamoji sąskaita. Kita pusė, nedalyvavusi susirinkime ir dar perkalbėjusi keletą anksčiau išreiškusių savo
apsisprendimą, surinko parašus ir pateikė namo administratoriui, kad jie nepageidauja telefonspynių, o tikslingiau būtų
atlikti laiptinės remontą.
Administruojančios
įmonės specialistai Kauno g. 68
namo gyventojų dėmesį mėgino atkreipti į tai, kad name labai
prasta, kelianti riziką elektros
instaliacija, pagal atskirų gyventojų pageidavimą buvo parengta sąmata devynaukščiame name atnaujinti lifto veiklą,
atsisakė. „Į susirinkimą nemažai atėjusių žmonių nusprendė pakeisti elektros instaliaciją,
buvo patvirtintas planas dvejiems metams, padidintas įmo-

Į „Jonavos garsą“ kreipėsi Gertrūda Kačiušienė, gyvenanti vieno Chemikų g. devynaukščio pirmame aukšte. Kaip ir kiti, gyvenantys daugiabučiuose su liftu, pirmų aukštų gyventojai piktinasi, kodėl reikia mokėti už
liftą, kuriuo nesinaudoja, ir kaltina daugiabučius administruojančią bendrovę.

KOMENTARAS
UAB „Jonavos paslaugos“ daugiabučių namų
administravimo skyriaus vedėjas Vytautas Stalioraitis:
Remiantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2015-0805 nutarimu Nr. 831 “Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės
2001m. gegužės 23 d. nutarimo NR. 603 “Dėl butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės administravimo pavyzdinių nuostatų patvirtinimo pakeitimo” , IV skyriaus “ Patalpų savininkų mokėjimų ir įmokų apskaičiavimo” nuostatais, nuo 2016 m sausio 1 d. pasikeitė įmokos už lifto naudojimo, priežiūros ir elektros energijos sunaudojimą.
Už lifto naudojimąsi ir priežiūrą mokesčiai skaičiuojami
proporcingai patalpų savininkų bendrosios dalinės nuosavybės daliai, visiems 1 – 9 aukštų gyventojams.
Už elektros energijos sunaudojimą pagal lifto elektros
energijos apskaitos prietaiso rodmenis skaičiuojami 2 – 9
aukštų gyventojams. Kaip numatyta Vyriausybės nutarime,
tik 1 aukšto gyventojams numatyta tam tikra lengvata – 1
aukšto gyventojai nemoka tik už sunaudotą elektros energiją. Jonavos miesto daugiabučiuose namuose liftai stoja visuose aukštuose – nuo pirmo iki paskutinio. Išskyrus Lietavos g. 1.
Pirmojo aukšto gyventojai galėtų nemokėti už lifto techninę priežiūrą tik tuo atveju, jei gautų viso namo daugumos gyventojų raštišką sutikimą.

kos tarifas. Ir vėl analogiška istorija: atėjo grupė gyventojų su
šauksmais, riksmais, grasinimais, kad neva to susirinkimas
nenusprendė. Priekaištaudami, kad neva „Jonavos paslaugos“ nori užsidirbti. Iš tiesų mes
stengiamės, kad namas sukauptų pinigų, kad galima būtų
daryti kokius nors darbus. Norisi gera namui padaryti – neišeina, - administratoriaus darbo
kartėliu dalinosi D. Bulatovienė.
„Toks pat susidaręs uždaras ratas dėl nuolat kai kuriuose namuose besikemšančios kanalizacijos. Vieną kartą susitvarkytų ir baigtųsi nuolatinis namo pinigų eikvojimas
vėjais. Pavyzdžiui, į Lietavos
g. 51 namą avarinė tarnyba
būna dienų, ypač savaitgaliais,
kai važiuoja ne kartą. Priežastis paprasta – klozetai naudojami kaip šiukšliadėžės. Jie patys tą problemą žino. Susitvarkytų kanalizaciją – tokiais atvejais senus ketaus vamzdžius
pakeičiam į daug didesnio diametro plastikinius – ir neliktų problemos. Ir žmonės sutaupytų nemažai pinigų, ir avarinė
tarnyba savo jėgas ir laiką galėtų skirti išties rimtoms avarijoms likviduoti. Pavyzdžiui, panaši problema buvo Chemikų
g.72 name. Susirinkime žmonės padėkojo, kad baigėsi bereikalingi pinigų nurašinėjimai ir
amžina smarvė. Bet viskas priklauso nuo pačių gyventojų valios“, - administruojančios įmonės problemomis dalinosi daugiabučių namų administravimo
skyriaus vedėjas V. Stalioraitis.
Daugiabučių administratoriai pastebi, kad daugumai būsto šeimininkų taip ir nepavyksta išaiškinti, kad jam kaip namo
bendrasavininkui priklauso ir
vamzdžio galas, ir sienos gabalas, ir stogo dalis. Chemikų
g. 100-ajame name yra didelės
problemos dėl stogo. Kai vyko
susirinkimas dėl stogo, neatėjo
nė vienas 9-ojo aukšto gyventojas. Kadangi jiems patiems nerūpi, tai ir visi nubalsavo prieš stogo remonto nereikia. „Per susirinkimą atsidaro vieno pirmojo aukšto buto durys ir tarpduryje pasirodo žmogus, kurį skubu
pakviesti ateiti spręsti stogo problemos. O jis: „Kai man smirdėjo
kanalizacija iš rūsio, tai nei devintojo aukšto, nei kiti gyventojai
nesiūlė pagalbos. Niekam nerūpėjo, kol pats nesutvarkiau už
savo pinigus“. Taip jau dažnai
yra: kanalizacija – tarsi pirmojo
aukšto gyventojų problema, stogas – tarsi devintojo“, - reziumavo V. Stalioraitis.

Stogas. Kieno
problema?
Dar keletas kurioziškų istorijų iš administruojančios įmonės kasdienybės. Žalioji g. 8.
Stogą galima paimt su ranka ir
visą pakelt, lieka blokas. Apie
susidariusią situaciją buvo informuoti gyventojai ir raginami kuo skubiau spręsti problemą. „Nesąmonė, čia jūs kito
namo nuotraukas mums primetėt. Mūsų stogas geras“, - netikėjo administruojančios įmonės
specialistų išvadomis namo gyventojai. „Dabar per stogą taip
pradėjo bėgti vanduo, kad „Jonavos paslaugos“ moka draudimo išlaidas apipiltiems butams.
Išsikvietėm ekspertą, žmonės
sutiko, tegul jis sprendžia. Tą

patį patvirtino ir ekspertas, ką
buvo konstatavę administruojančios įmonės specialistai, o
žmonėms – stogas geras“, neatsistebi keistu namo gyventojų užsispyrimu UAB „Jonavos
paslaugos“ daugiabučių namų
administravimo skyriaus vedėjas V. Stalioraitis.
Panaši situacija buvo ir Sodų
g. 60 name. Penktojo aukšto gyventojai gyveno apsistatę dubenimis. Kadangi tarp gyventojų
nėra vieningumo ir supratimo,
jog stogas visų, o ne vien penktojo ar devintojo aukšto gyventojų problema, belieka problemą
spręsti beveik kaip anekdote: ne
juokais rekomenduojant nestatyti indų, tegul vanduo bėga žemyn, kai pasieks ketvirtąjį, trečiąjį, antrąjį ir pirmąjį aukštus,
gal atsiras bendruomeniškumas ir susirūpinimas savo gyvenamojo būsto stogu. Analogiška situacija buvo Kosmonautų
g. 7 namo vidurinėje laiptinėje.
„Kol nepradėjo bėgti iki pirmojo aukšto, nebuvo galima susišnekėt. Atsisakėme ankstesnės
praktikos remontuoti stogą laiptinėmis. Jei remontuoti, tai tik
visą: vanduo gali kauptis vienoje vietoje, o radęs skylutę nubėgti visai kitame krašte. Stogo remontas laiptinėmis neišspręsdavo problemos. Stogas
gali būti labai apgaulingas“, sakė UAB „Jonavos paslaugos“
daugiabučių namų administravimo skyriaus vadybininkė daugiabučių namų apskaitai D. Bulatovienė.

įpratę nuo seno vadinti – įgaliotinio, statusas.
„Situacija sudėtinga, todėl
mes norime, kad kiekvienas namas išsirinkti atstovą. Tuomet
mums nereikėtų su kiekvienu
žmogumi kalbėti. Jis su žmonėmis aptartų, pavyzdžiui, kad reikia tvarkyti stogą. Tuomet tuo
klausimu dar pasidomėtume
mes, ir situacija būtų aiškesnė.
O dabar dažniausiai viena pusė
sutinka ką nors daryti, kita pusė
- kategoriškai prieš“, - administruojančios įmonės specialistai
vylėsi, kad tiesioginiai namo gyventojų atstovai bus jų dešinioji
ranka ir pagrindiniai pagalbininkai, tarsi laidininkai tarp vienų ir
kitų, priimant reikalingus namui
sprendimus.
UAB „Jonavos paslaugos“
daugiabučių namų administravimo skyriaus vedėjas V. Stalioraitis neslėpė apmaudo, kadangi neįvyksta juridinę galią turintys namų susirinkimai, nėra ir
namų atstovų, kuriuos turėtų išrinkti susirinkime dalyvaujanti
namo gyventojų dauguma. „Pagal minėtus nuostatus, namo
atstovus reikia siūlyti per kiekvieną susirinkimą, kol išrinks.
Tai yra visiškai bergždžias reikalas. Rajone yra tik keli namai, kur žmonės šituo domisi“,
- sakė V. Stalioraitis.
Tokius namo atstovus išsirinko Kauno g. 5-ojo, Chemikų
g. 41-ojo, Kosmonautų g. 10ojo, 12-ojo, 16-ojo namų gyventojai, kurių didžioji dauguma
buvo atėję į susirinkimą.

Šeimininkiškas
požiūris – retenybė

Nutarimas
užprogramavo
neveiksnumą

Administruojančios įmonės
specialistai negali atsakyti, kurie turi šeimininkiškesnį požiūrį į savo gyvenamąjį namą – ar
jaunesni, ar vyresnio amžiaus?
Daugiau tai priklauso nuo konkretaus gyvenamojo namo ar
netgi vietovės: vienuose namuose labiau nori tvarkytis solidesnio amžiaus gyventojai, kituose – jaunesni.
Gražų įspūdį administratoriams paliko P. Vaičiūno g. 8
namo susirinkimas, kur gyvenamųjų patalpų savininkų susirinko daugiau negu pusė. Čia gyvenantys jauni žmonės labai aktyvai domėjosi, kaip galima gražiai sutvarkyti kiemą, siūlė prie
bendrų iniciatyvų jungtis ir šalia
esančio namo gyventojams.
„Tik vienas kitas namas, kur
susirenka daugiau nei pusė gyvenančiųjų, kuriems rūpi namo
problemos ar vizijos, kaip pagražinti savo gyvenamąją aplinką“, - pastebėjo D. Bulatovienė.

Padėtų namo atstovai
Respublikos
Vyriausybės
pernai patvirtintuose „Daugiabučio namo bendrojo naudojimo objektų nuostatuose“ vėl
grąžintas namo atstovo, kaip

Administruojančios įmonės
specialistai pastebi, kad pats
Vyriausybės nutarimas, įteisinęs tokias administravimo
nuostatas, yra ydingas ir užprogramavęs amžiną administratorių ir gyventojų nesusikalbėjimą ir neveiksnumą.
„Galiu šviesiai tiesiai pasakyti, kaip Vyriausybė priėmė
šiuos administravimo nuostatus. Iš penkių rengusiųjų šį nutarimą nė vienas negyvena
daugiabutyje ir nė vienas turbūt
nė karto nebuvo jo susirinkime.
Tą ir turim. Šitas nutarimas Jonavai visiškai netinka. Gal bendrijoms ir tinka, gal Vilniui kažkuria prasme, bet Jonavai netinka, - konstatavo UAB „Jonavos paslaugos“ daugiabučių
namų administravimo skyriaus
vedėjas V. Stalioraitis.
Be to, pagal Vyriausybės
nutarimą juridinę galią turi tik
administruojančios bendrovės
ar Savivaldybės įmonės organizuotas susirinkimas. Pačių
žmonių susiorganizuotas susirinkimas ir jame priimtas nutarimas – niekinis. Gyventojai to
niekaip nesupranta ir administruojančią įmonę nepagrįstai
kaltina biurokratiniu požiūriu.

PLANUOJAMI ATASKAITINIAI SUSIRINKIMAI
BIRŽELIO MĖN. MIESTE

Varnutės g. 11.
Vilties g. 26, 28, 31, 31A.
Žemaitės g. 8; 5, 9; 12, 18 (1 ir 2 laipt.), 20.
A. Kulviečio g. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8; 9, 10; 11, 18, 19, 21, 23.
Chemikų g. 6, 8, 13, 14, 17, 21, 27, 31, 35, 60, 62, 64, 66,
68, 74, 78,80.
P. Vaičiūno g. 2B, 4, 6, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24.
Pastaba. Skelbimai apie susirinkimo tikslią datą ir laiką
name iškabinami prieš savaitę.
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Savivaldybė informuoja
KVIEČIAME KARTU PAMINĖTI
VALSTYBĖS DIENĄ
Šiemet Valstybės (Lietuvos karaliaus Mindaugo karūnavimo) dieną minėsime netradiciškai:
Jonavos rajono savivaldybė visiems miesto ir rajono gyventojams liepos 6 d. 19 val. dovanoja
šventinį koncertą, kurio metu Joninių slėnyje klausysimės Ievos Narkutės, Aistės Smilgevičiūtės su
grupe ,,Skylė“ ir grupės ,,Saulės kliošas“.
21.00 val. Didžioojo Lietuvos etmono Jonušo
Radvilos mokomojo pulko kariai iškilmingai pakels Trispalvę, visi kartu giedosime Lietuvos valstybės himną – Tautišką giesmę.
Šventės globėjas – Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius, šventės svečiai – Lietuvos Respublikos Seimo narys Rimantas Sinkevičius, lenktynininkas Benediktas Vanagas, Didžiojo Lietuvos etmono Jonušo Radvilos
mokomojo pulko vadas plk. ltn. Aleksiejus Gaiževskis.
Liepos 6-ąją paminėkime
kartu Joninių slėnyje!

AKTYVIAI DALYVAUKITE PROJEKTE
„AŠ UŽ LIETUVĄ!“

Lietuvos valstybė 2018 m. vasario 16 d. minės
išskirtinę Lietuvos istorijos datą – šimtąsias Lietuvos valstybės atkūrimo metines. Pilietiniu projektu
„Aš už Lietuvą!“ pasitinkame šią gražią sukaktį. Jo
idėja – padovanoti po gerą darbą savo šaliai ir taip
drauge kurti šaunesnę Lietuvą.
Projektas „Aš už Lietuvą!“ yra atviras, kviečia
registruoti ir įgyvendinti pačias įvairiausias pilietines veiklas, tačiau pateikiamos trys pagrindinės
tematinės veiklų kryptys: aplinkos gražinimas, kultūriniai bendruomenių renginiai ir pagalba socialiai
jautrioms asmenų grupėms.
Jonavos rajono savivaldybės meras Mindaugas Sinkevičius kviečia visas Jonavos rajono bendruomenes aktyviai dalyvauti šiame
projekte, registruoti ir įgyvendinti pilietines
veiklas.
Informacijos apie projekto tikslus ir siūlomas pilietines veiklas rasite svetainėje www.asuzlietuva.lt

PRASIDĖJO GATVIŲ
REKONSTRUKCIJOS DARBAI

gegužės 27 d. uždaryta šešioms
savaitėms. Likusioje atkarpoje iki
P. Vaičiūno g. leidžiamas dvipusis eismas. Su didžiausiomis problemomis susiduria A.Kulviečio g.
19, 21, 23 ir 32 namų gyventojai:
jie negali privažiuoti iki savo namų,
todėl tam įrengta laikina parkavimo aikštelė.
Viešasis transportas šiomis
gatvėmis taip pat nevažiuoja, jis
nukreiptas Žemaitės ir P. Vaičiūno gatvėmis. Dėl stotelių vietų pa-

sikeitimų sekite UAB „Jonavos autobusai“ informaciją.
Darbams įsibėgėjus, apie eismo organizavimo pasikeitimus informuosime papildomai.
Eismo A. Kulviečio gatve
organizavimo schemą rasite
www.jonava.lt
Kelionė remontuojamomis gatvėmis bus ilgesnė nei įprastai, todėl prašome visų vairuotojų kantrybės ir tolerancijos.
Jonavos miesto seniūnijos inf.

APIE SAVIVALDYBĖS
BŪSTO NUOMOS POKYČIUS

metų vidurio, kol bus patvirtinti kreditų limitai: dabar šia paramos forma galima naudotis beveik nenutrūkstamai ir atsirado labai svarbi galimybė – valstybės subsidiją naudoti kaip pradinio įnašo dalį
(anksčiau valstybės remiamų kreditų gavėjai tokios galimybės neturėjo). Išsamiau apie valstybės remiamus kreditus http://www.jonava.lt/
valstybes-remiami-kreditai .
3. Nauja savivaldybės būsto
nuomos tvarka.
Socialinio būsto nuomos tvarka pasikeitė iš esmės. Visus savivaldybės būstus suskirstėme į
dvi kategorijas: socialinius būstus
ir kitus nuomojamus būstus. Šiuo
metu savivaldybės būsto fondas
atrodo taip:

būti sumažintas. Nuomojamą būstą galima nusipirkti iš savivaldybės
už rinkos kainą, jei jame yra pragyventa ne mažiau kaip penkerius
metus. Plačiau apie savivaldybės
būsto nuomą, už nuomą skaičiuojamus nuompinigius ir galimybes
kreiptis dėl nuompinigių sumažinimo http://www.jonava.lt/socialiniobusto-nuoma1 .
4. Nauja tvarka nustatant
būsto nuomos laukiančiųjų eiliškumą.
Nauja Įstatymo redakcija panaikino galimybes savivaldybės
tarybai nustatyti ir taikyti prioritetus, siūlant socialinio būsto nuomą
atskiriems sąrašams. Pagal ankstesnę tvarką, savivaldybės tarybos nustatytų prioritetų dėka, pa-

Jau prasidėjo trijų gatvių rekonstrukcijos darbai. Eismas Vasario 16-osios ir Chemikų gatvėmis nebus visiškai uždarytas: saugiam eismui užtikrinti bus naudojamos įvairios eismo reguliavimo
priemonės.
A. Kulviečio gatvės atkarpa
nuo Žemaitės g. iki įvažiavimų į
A. Kulviečio g. 11, 13, 14, 15, 16,
17, 18, 20, 22 namus nuo š. m.

Jonavos rajono savivaldybės
taryba šių metų vasario 25 d. patvirtino naują Savivaldybės būsto nuomos mokesčio apskaičiavimo ir panaudojimo tvarkos aprašą, o balandžio 28 d. – Paramos
būstui išsinuomoti teikimo tvarkos
aprašą. Šie teisės aktai užbaigia
Lietuvos Respublikos Paramos
būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo (toliau – Įstatymo) naujojoje redakcijoje, įsigaliojusioje 2015
m. sausio 1 d., numatytų pasikeitimų įgyvendinimą Jonavos rajone.
Pats laikas apibendrinti visus pasikeitimus, o išsamesnę informaciją ir atsakymus į dažniausiai užduodamus klausimus galima rasti savivaldybės interneto svetainėje http://www.jonava.lt/paramaapsirupinant-bustu.
Penki esminiai pokyčiai paramos apsirūpinant būstu srityje:
1. Atsirado nauja paramos
forma – būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčio kompensacija.
Apie šią naują paramos formą jau ne kartą rašėme, išsamią informaciją galima rasti savivaldybės interneto svetainėje
http://www.jonava.lt/nuompinigiukompensavimas, o trumpai apibendrinant, tai galimybė visiems,
kas nuomojasi ar ketina nuomotis
būstą rinkos sąlygomis ir turi teisę
į paramą pagal Įstatymo nuostatas
gauti kas mėnesį nuomos mokesčio kompensaciją, kurios dydis lygus šeimos narių skaičiaus sandaugai iš 9,22 Eur (kiekvienam šeimos nariui - po 9,22 Eur per mėnesį) su sąlyga, kad jie su nuomotoju yra sudarę rašytinę nuomos sutartį ne trumpesniam kaip vienerių
metų laikotarpiui, ir ši nuomos sutartis yra įregistruota Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto registre. Kol kas ši paramos forma nesulaukė jonaviečių dėmesio, todėl
galime teigti, kad šiuo metu ja gali
pasinaudoti visi norintys ir turintys
teisę.
2. Neženklūs valstybės remiamų kreditų pokyčiai.
Šioje srityje pasikeitimų labai
nedaug: atsirado daugiau kredito įstaigų, kurių paslaugomis galima naudotis, nebereikia laukti iki

Vietovė
Jonavoje
Rukloje
Kitose
seniūnijose
Iš viso
Jonavos r.

Iš viso būstų
(vnt.)
571
255
143
969

Socialinis būstas – tai būstas,
nuomojamas eilės tvarka mažas
pajamas gaunančioms ir nuosavo
būsto neturinčioms šeimoms, turinčioms teisę į šią paramos formą
pagal Įstatymo nuostatas.
Socialiniame būste galima gyventi tik tol, kol šeima neturi kito tinkamo būsto, o šeimos turtas bei pajamos neviršija Įstatyme nustatytų
dydžių. Socialinio būsto nuomininkai moka mažą nuomos mokestį,
privalo kasmet deklaruoti visų šeimos narių turtą, įskaitant pajamas,
ir negali būsto privatizuoti.
Nuomojamas
savivaldybės
būstas – tai tas būstas, kuris buvo
išnuomotas iki 2003 metų, kuomet
Įstatymas šios paramos formos
niekaip nesiejo su šeimos pajamomis. Nuomojamu būstu, nuomininkui prašant, gali tapti ir socialinis
būstas, jei jame gyvenančios šeimos pajamos arba turtas padidėja tiek, kad viršija Įstatyme nustatytus dydžius, tačiau šeima neturi
kito tinkamo gyventi būsto.
Nuomojamo būsto nuoma –
dvigubai didesnė nei socialinio
būsto, išskyrus savivaldybės tarybos nustatytus atvejus, kuriems
esant, būsto nuomos mokestis gali

Nuomojamas
būstas (vnt.)
291
55
62
408

Socialinis
būstas (vnt.)
280
200
81
561

siūlymo išsinuomoti socialinį būstą
greičiau galėjo sulaukti našlaičiai ir
be tėvų globos užaugę asmenys,
po jų sekė neįgalieji, jaunos šeimos, daugiavaikės šeimos. Ilgiausiai būsto nuomos reikėdavo laukti bendrame sąraše įrašytoms šeimoms. Patvirtinus naują nuomos
tvarką, lieka vienintelis prioritetas įsirašymo į sąrašus data, arba kitaip - buvimo nuomos laukiančių
asmenų sąrašuose laikotarpis. Ir
nors Įstatymas, kaip ir anksčiau
numato šešių atskirų sąrašų sudarymą, nuo šiol nuomos pasiūlymai bus teikiami laikantis bendro
eiliškumo tarp visų šešių sąrašų,
t. y. atsilaisvinusį būstą siūlysime
išsinuomoti socialinio būsto sąlygomis tai šeimai ar asmeniui, kuris seniausiai yra įsirašęs į sąrašus
socialinio būsto nuomai.
Kiek laiko reikės laukti, kol atsiras galimybė išsinuomoti savivaldybės būstą, priklauso nuo būsto
laukiančių asmenų poreikių. Pvz.,
šiuo metu bet kuriam pageidaujančiam galime pasiūlyti nuomotis 3
kambarių butą Rukloje, Ruklio g. 7
name; 2 kambarių butą - Rukloje,
Karaliaus Mindaugo g. 8 arba 10
name, Piliakalnio g. 6, 8 arba 10

JONINĖMS ARTĖJANT
Nors keleri metai iš eilės mūsų
tradicinėje Joninių šventėje rimtesnių incidentų nebuvo, bet jos metu
užregistruojama 18 įvykių daugiau
nei vidutiniškai per parą. Joninių
metu daugumą viešosios tvarkos
pažeidimų padaro neblaivūs asmenys. Šventei įsibėgėjant Jonavos greitosios medicinos pagalbos
brigados kviečiamos dėl muštynių
Joninių slėnyje, muštynių su policijos pareigūnais, dėl gatvėje besišlaistančių ar neadekvačiai besielgiančių neblaivių asmenų.
Nereti iškvietimai ir dėl įvykių
su nepilnamečiais: agresyvaus elgesio, sveikatos sutrikdymo dėl alkoholio vartojimo. Šie incidentai
Joninių šventės metu vyksta ne

tik šventės teritorijoje, tačiau ir visame rajone. Remiantis policijos,
medikų duomenimis, Joninių metu
pagrindinė problema – incidentai,
kuriuos išprovokuoja alkoholio vartojimas.
Atsižvelgdama į šiuos faktus,
Jonavos rajono taryba priėmė
sprendimą uždrausti Joninių
šventės metu prekybą alkoholiniais gėrimais, kurių tūrinė etilo alkoholio koncentracija viršija 7,5 procento. Draudimas galios ne tik Joninių slėnyje, bet
ir visame Jonavos rajone nuo
2016 m. birželio 23 d. 17.00 val.
iki 2016 m. birželio 24 d. 2.00 val.
Eugenijus Sabutis
Jonavos r. savivaldybės mero
pavaduotojas

DĖL LAISVŲ VIETŲ MIESTO
VAIKŲ LOPŠELIŲ-DARŽELIŲ
IKIMOKYKLINIO UGDYMO
GRUPĖSE
Informuojame, kad, 2016 m.
birželio 1 d. duomenimis, nėra laisvų vietų miesto vaikų lopšelių-darželių ikimokyklinio ugdymo grupėse. Informaciją apie naujai suformuotas ikimokyklinio/priešmokykli-

nio ugdymo grupes ir laisvas vietas
jose 2016-2017 m. m. bei centralizuoto vaikų priėmimo į Jonavos rajono savivaldybės švietimo įstaigų
ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo grupes tvarką rasite reklaminiame skydelyje http://jonavosdarzeliai.lt/index.php?2025516394
Švietimo, kultūros ir sporto
skyriaus inf.

APIE SOCIALINIO BŪSTO
NUOMĄ
2016 m. gegužės mėnesį Jonavos r. savivaldybės Turto skyriuje laukiančių asmenų socialinio
būsto sąrašai yra šie: 1) jaunų šeimų – 58; 2) šeimų, auginančių tris
ar daugiau vaikų (įvaikių), – 22; 3)
buvusių našlaičių ar be tėvų globos likusių asmenų – 31; 4) neįgaliųjų asmenų ir šeimų, kuriose yra
neįgalūs asmenys, – 34; 5) bendrasis – 151; 6) socialinio būsto

nuomininkų, turinčių teisę į būsto
sąlygų pagerinimą, – 9.
Iš viso socialinio būsto laukia
305 asmenys/šeimos. Per 2016
m. gegužės mėnesį išnuomoti 5
būstai, pratęstos 8 nuomos sutartys ir surašytos 5 naujos redakcijos sutartys. Informacija apie socialinių būstų nuomą atnaujinama ir teikiama kiekvieno mėnesio
pradžioje internetinėje svetainėje
adresu www.jonava.lt
Turto skyriaus inf.

name bei Ruklio g. 2 arba 7 name;
vieno kambario butą - Ruklio g. 10
name. Šie butai ilgą laiką stovi tušti, jiems reikia remonto, atsiradus
norintiems tvarkytis ir nuomotis,
savivaldybė šiek tiek padėtų: įvertinus konkrečią situaciją, galėtų
būti sutvarkytos įėjimo durys, langai, santechnikos įranga. Einamąjį būsto remontą reiktų daryti patiems nuomininkams, tačiau tokio
socialinio būsto nuoma jiems kainuotų vos 0,05 – 0,07 Eur už vieną kv. m bendro ploto, arba 2,5 –
3,5 Eur per mėnesį už visą dviejų
kambarių butą.
Didžioji dauguma socialinio
būsto nuomos laukiančių asmenų atsisako nuomotis butą Rukloje, nurodydami įvairias, kartais nelabai įtikinamas priežastis. Yra asmenų, kuriems buvimas sąrašuose greičiau psichologinis veiksnys,
suteikiantis didesnį saugumo jausmą, nei būsto nuomos būtinybė:
šie asmenys turi kur gyventi ir juos
tenkina turimos gyvenimo sąlygos, tačiau jie nėra tikri dėl ateities
ir nori turėti galimybę, pasikeitus
aplinkybėms, greitai išsinuomoti
būstą iš savivaldybės. Tokiems asmenims sudaroma galimybė laukti kitų, jų pageidavimus atitinkančių
pasiūlymų arba laikinai atsisakyti pasiūlymų teikimo, neišbraukiant
asmenų iš sąrašų.
Prognozuoti, kiek ir kada atsilaisvins būstų Jonavos mieste
ar kaimo vietovėse, yra neįmanoma, nes negalime žinoti, kada būstas taps nereikalingas jį šiuo metu
nuomojančioms šeimoms. Vidutiniškai per metus savivaldybė išnuomoja 60-70 atsilaisvinusių būstų, iš kurių pusė yra Rukloje. Jonavoje per metus išnuomojama 2025 būstai. Be to, kartais savivaldybė turi galimybių įgyvendinti būsto
plėtros projektus ir taip padidinti išnuomojamų būstų skaičių. Įgyvendinant tokius projektus, 1997 m.
užbaigtas statyti nebaigtos statybos namas Chemikų g. 132, jame
įrengti ir išnuomoti 22 butai, 2013
metais pastatytas namas A. Kulviečio g. 18, kuriame įrengta ir išnuomota 30 butų, 2014 metais rekonstruotas buvęs bendrabutis
Dariaus ir Girėno g. 1A, įrengti ir išnuomoti 64 butai, dar keletą kartų
savivaldybė turėjo galimybes bu-

tus pirkti ir taip padidinti socialinio
būsto fondą. Iki 2020 m. savivaldybė turės dar vieną socialinio būsto plėtros galimybę, tačiau kol kas
nėra galutinai apsispręsta, kokiu
būdu ir kaip bus vykdoma ši plėtra.
5. Platesnės galimybės privatizuoti nuomojamą būstą.
Iki 2015 m. sausio 1 d. už rinkos kainą galėjo būti privatizuojami
tik daugiau kaip 60 procentų nusidėvėję nuomojami būstai. Šiuo
metu nusipirkti būstą iš savivaldybės už rinkos kainą gali visi nuomininkai, kurie savivaldybės būstą
nuomojasi ne socialinio būsto sąlygomis, yra išgyvenę šiame būste
ne trumpiau kaip penkerius metus,
jų būstas nėra įrašytas į neparduodamų gyvenamųjų patalpų sąrašą ir nuomininkai neturi nuosavybės teise kito tinkamo gyventi būsto. Reikalavimas neturėti kito tinkamo būsto netaikomas nuomininkams, kuriems savivaldybės būstas buvo išnuomotas iki 2003 m.
sausio 1 dienos.
Nuomininkui pareiškus norą
privatizuoti nuomojamą būstą,
atliekamas turto vertinamas. Turto vertintojus konkurso būdu išrenka savivaldybės administracija.
Su turto vertinimo ataskaita supažindinami nuomininkai, jiems suteikiama laiko apsispręsti dėl tolimesnių veiksmų. Jei nuomininkai
pageidauja būstą pirkti, rengiamas
savivaldybės tarybos sprendimas,
vėliau notarinė pirkimo–pardavimo sutartis ir perdavimo–priėmimo aktas, kuriuos pasirašius buvę
nuomininkai įsiregistruoja nuosavybę Nekilnojamojo turto registre. Turto vertinimo ir notaro paslaugas apmoka pirkėjas. Atsiskaityti už perkamą turtą reikia ne vėliau kaip per 10 kalendorinių dienų
nuo pirkimo–pardavimo sutarties
pasirašymo. Jei nuomininkai būstui pirkti skolinasi pinigų iš kredito
įstaigų, savivaldybė gali leisti įkeisti perkamą būstą, tačiau apie tai
turi būti pranešta prieš pradedant
rengti savivaldybės tarybos sprendimą, nes tokiu atveju savivaldybės taryba priima sprendimą ne tik
dėl leidimo parduoti, bet ir dėl leidimo įkeisti parduodamą turtą.
Parengė Turto skyriaus vedėja
Jolita Gumaniukienė
Užs. Nr. 25
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Vilija Blinkevičiūtė: kad užtektų laiko ir darbui, ir šeimai
pestis vaikais ir kitais šeimos
nariais. Tai riboja jų galimybes
pilnavertiškai dirbti ir senatvėje gauti didesnes pensijas. Palankesnės sąlygos derinti darbą ir asmeninį gyvenimą įgalintų tėvus daugiau dėmesio skirti
savo šeimai bei skatintų gimstamumą.

Rimantas Kazlauskas
Su Europos Parlamento
nare Vilija Blinkevičiūte kalbamės apie ES aktualijas.
- Gerbiama Vilija, vienas iš
Europos Parlamente svarstomų klausimų – kaip sudaryti
palankesnes sąlygas derinti darbą su įsipareigojimais
šeimai. Ar tai vis dar aktuali
problema Europos Sąjungai
ir Lietuvai?
- Taip, labai aktuali. Neabejoju, kad tai patyrė ne vienas mūsų skaitytojas, kai planavo savo šeimos pagausėjimą
ir profesinės karjeros perspektyvas, ieškojo savo kūdikiui tinkamo vaikų darželio, prieinamų
ir kokybiškų slaugos bei globos paslaugų neįgaliam ar senyvam šeimos nariui, derino su
darbdaviu tinkamiausią šeimai
atostogų laiką bei darbo sąly-

gas ir pan.
Reikia įvertinti, jog Europa sparčiai senėja. O gausėjant vyresnio amžiaus žmonių
skaičiui vis aktualesnis tampa
jų pensijų, sveikatos ir priežiūros užtikrinimas. Todėl svarbu,
kad kuo daugiau žmonių turėtų
galimybes dirbti ir prisidėti prie
socialinių biudžetų gausinimo.
Ir pirmiausia - moterys, kurioms
tradiciškai tenka pagrindinis rū-

- Nesenai Europos Parlamentui pateikėte siūlymus,
kaip gerinti šias sąlygas.
Kuo šioje srityje galėtų padėti ES?
- Iš tiesų, dviejų Europos
Parlamento komitetų posėdyje
pristačiau savo pranešimą dėl
profesinio ir asmeninio gyvenimo pusiausvyrai palankių darbo rinkos sąlygų kūrimo. Esu
įsitikinusi, jog būtina pripažinti,
kad vaikų gimdymas, tinkama
priežiūra ir auklėjimas šeimoje
yra ne mažiau svarbus darbas
kaip bet koks kitas. Taip pat,
kaip ir neįgalių ar senyvų šeimos narių priežiūra. Todėl šis
darbas turi būti tinkamai visuomenėje vertinamas ir jam sudaromos reikiamos sąlygos.
Reikia parengti naujus ES
teisės aktus, kurie užtikrintų

“Contempo” skina laurus
respublikiniuose konkursuose
Jonavos
kultūros
centro šiuolaikinio šokio grupė „Contempo”
aktyviai dalyvauja ne
tik rajono kultūriniame
gyvenime, bet ir už jo
ribų. Balandį ir gegužę
šokėjos dalyvavo dviejuose respublikiniuose
konkursuose.
Grupės vadovę Vilmą Širkaitę kalbina
Jurgita Serapinė.
- Vilma, kaip kilo
mintis šokio grupę pavadinti „Contempo”?
Kokia šio žodžio reikšmė?
- Jau daug metų dirbu šokių mokytoja, vadovauju
kolektyvams.
Mano šokėjai - vaikai ir
paaugliai.
Modernusis
šokis paaugliams - tai ne
tik galimybė vystytis fiziškai, bet ir išmokti jausti ritmą, prisidėti prie jaunimo subkultūros.
Pavadinimą
pasiūlė grupės narės, taip tapome šiuolaikinio šokio grupe
„Contempo“. Modernusis šokis paaugliams dažnai yra
gana agresyvus ir aštrus, o
„Contempo“ - kažkas kita, nes
jame susipina šokis ir emocijos. Jis patinka lyriškų nuotaikų paaugliams, siekiantiems
atskleisti ne tik kūno plastiką,
bet ir perteikti šokio nuotaiką. Šis žanras labai universalus: galima šokti basomis kambaryje, derinti baleto, šiuolaikinio, postmoderniojo ir net jogos choreografijos elementus.
- Balandžio mėnesį grupė
dalyvavo respublikiniame šokių festivalyje-konkurse „Molėtai šokio ritmu 2016“. Kaip
sekėsi?
- Konkurse dalyvavo daugiau nei 500 šokėjų. Šokių kolektyvai atvyko iš Kauno, Vilniaus, Klaipėdos, Panevėžio, Jonavos ir kitų miestų.

čempionas, tarptautinės
kategorijos teisėjas Andrius Raudonaitis, choreografė Loreta Margarita Černeckienė, choreografė, hiphop’o čempionė
Beatričė Viliušytė, pasaulio hiphop’o čempionas,
„streetstyle“ treneris Olegas Staniulionis bei choreografas, sportinių šokių
treneris, Prienų kultūros ir
laisvalaikio centro direktorius, respublikinės kategorijos teisėjas Džordanas Aksenavičius.
Šiame konkurse, amžiaus grupėje 8 - 11 m.,
mūsų šokėjos laimėjo III
vietą, o vyresniųjų (12 15 m.) laimėjo garbingą
I vietą ir pelnė pagrindinį prizą – 2 valandų poilsį Birštone su baseinu ir
pirtimis.

„Contempo“ šokėjos varžėsi
dviejose amžiaus grupėse. Amžiaus grupėje nuo 7-11 metų jonaviškės laimėjo III vietą. Vyresniųjų šokių grupėje kolektyvo šokėjos laimėjo II vietą.
Mūsų konkurentai buvo labai
stiprūs, todėl pelnyti apdovanojimai mums labai brangūs.
- Papasakokite apie konkursą, vykusį Prienuose, kuriame kolektyvas pelnė pagrindinį prizą.
- Į šokio „fiestą“ dalyviai atskubėjo iš Klaipėdos, Vilniaus,
Jurbarko, Marijampolės, Kauno, Vilkaviškio, Jonavos, Panevėžio, Anykščių, Druskininkų,
Birštono bei Prienų. Keturiose
amžiaus kategorijose - iki 7 m.,
8 - 11 m., 12 - 15 m. bei 16 m.
ir vyresnių - savo parengtus šokius konkurso komisijai pristatė
per 40 kolektyvų. Šokius ir kolektyvus vertino didelės šokėjų
pagarbos nusipelniusi vertinimo komisija: pasaulio hiphop’o

- Kokie grupės ateities planai?
- Labai sudėtinga planuoti koncertinę veiklą.
Koncertuoti renginių organizatoriai pakviečia prieš dvi, tris
savaites.
O su konkursais yra šiek
tiek kitaip. Apie respublikoje vykstančius festivalius-konkursus jau žinome prieš metus. Mes stengiamės važiuoti į
visus konkursus, nes kuo dažniau važinėji, kuo daugiau matai, tuo labiau tobulėji.
Išnuomojamos
administracinės patalpos
Jonavos miesto centre.
Tel. 8 687 47057

didesnes garantijas motinystės, tėvystės ir vaikų priežiūros atostogoms bei nėščiųjų ir
neseniai pagimdžiusių moterų teisių apsaugai. Prieinamų
paslaugų stoka sąlygoja, jog
daug žmonių, paprastai moterų, meta savo darbus, kad galėtų rūpintis savo šeimos nariais.
Todėl pasiūliau parengti ES teisės aktą, kuris įteisintų šeimos
narių priežiūros atostogas ir
įgalintų laikinai išeiti iš darbo, o
vėliau į jį sugrįžti. Dėl to neturėtų nukentėti tokių asmenų socialinio draudimo stažas.
- O ką reikėtų padaryti pačioms valstybėms, kad žmonės turėtų pakankamai laiko
ir darbui, ir šeimai?
- Kaip tik pačios valstybės ir
gali daugiausia šioje srityje padaryti, kadangi jos atsako už
šeimos ir darbo rinkos politiką.
ES ir Lietuvoje vis dar trūksta
vaikų darželių ir kitų prieinamų
paslaugų šeimoms. Todėl būtina daugiau investuoti į kokybišką ikimokyklinį ugdymą ir pagyvenusių bei neįgalių asmenų priežiūrą. Nacionalines investicijas turėtų labiau parem-

ti ir ES biudžetas. Darbo santykių lankstumas neturėtų būti
didinamas vaikų turinčių darbuotojų garantijų sąskaita. Reikia veiksmingiau skatinti moterų dalyvavimą darbo rinkoje bei
tolygesnį atsakomybės už šeimos narių priežiūrą pasidalinimą tarp moterų ir vyrų.
Labai svarbu, kad šias priemones paremtų darbdaviai.
Darbuotojai neturėtų būti diskriminuojami dėl jų šeimyninės
padėties priimant į darbą bei
sudarant sąlygas jų profesinei
karjerai. Kolektyvinėse sutartyse reikėtų numatyti papildomas garantijas darbuotojams,
kurie siekia geriau derinti darbą su įsipareigojimais šeimai.
Darbdaviai turėtų suprasti, kad
papildomos išlaidos visada atsipirks labiau motyvuotu darbu
bei nauda visuomenei, kurios
dalimi yra ir darbdaviai.
Įvardijau tik dalį teikiamų
siūlymų, kuriems turėtų pritarti
Europos Parlamentas. Taip pat
norėčiau palinkėti ir LR Seimui
tobulinant įstatymus rasti šeimai ir darbui palankius sprendimus.

Užs. Nr. EP-7

JONINIŲ SLĖNYJE
Jonavos visuomenės sveikatos biuras
organizuoja visą vasarą ištisą
sveikatos stiprinimo užsiėmimų maratoną:
birželio mėn.
6 d. 18 val. - JOGA
7 d. 11 val. - JUDRŪS ŽAIDIMAI SU VAIKAIS
18 val. LAUKO TRENIRUOKLIŲ GALIMYBĖS
Taisyklingo mankštinimosi pamoka
šalia pėsčiųjų tako – tarp Varnutės I tvenkinio ir ligoninės)
klubas „AKVAERA“
9 d. 18 val. - BOX–FIT treniruotės
Treneris Vaidas Zubrikovas
13 d. 18 val. - JOGA
Anantbodh Jogos ir Aikido studija
(dalyviams pageidautina turėti jogos kilimėlius arba paklotus)
14 d. 11 val. - JUDRŪS ŽAIDIMAI SU VAIKAIS
UAB „RIDIKIUKAS“
17.30 val. - MENINĖS SAVIRAIŠKOS UŽSIĖMIMAI
VŠĮ „DEKO RESTO „
16 d. 12 val. - PIRMOSIOS PAGALBOS TEIKIMO PAMOKA
paplūdimyje prie Varnutės I tvenkinio
Jonavos visuomenės sveikatos biuras
17 val. - “SVEIKAS STUBURAS”
Dziudo sveikatinimo pamoka,
sporto klubas „SPARTA“ ir JKKSC
17 d. 16 val. - PAŽINK LIETUVIŠKĄ PIRTĮ
Kęstutis Gurevičius, Baltiškos pirties klubas
20 d. 18 val. - JOGA
Anantbodh Jogos ir Aikido studija
(dalyviams pageidautina turėti jogos kilimėlius arba paklotus)
21 d. 11 val. - PIEŠIAME PORTRETĄ SU DVIEM ATSPINDŽIAIS “Savęs pažinimas. Mano priešybės”
(Vyresnio amžiaus vaikams, suaugusiems ir senjorams)
VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras
18 val. - TARPTAUTINĖ JOGOS DIENA
Anantbodh Jogos ir Aikido studija (dalyviams pageidautina turėti jogos kilimėlius arba paklotus)
27 d. 18 val. - JOGA Anantbodh Jogos ir Aikido studija (dalyviams pageidautina turėti jogos kilimėlius arba paklotus)
28 d. 11 val. - JUDRŪS ŽAIDIMAI SU VAIKAIS
UAB „RIDIKIUKAS“
29 d. 10.30 val. - MUZIKINIAI UŽSIĖMIMAI KŪDIKIAMS IR
VAIKAMS
VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo centras
30 d. 18 val. - BOX–FIT treniruotės
Treneris Vaidas Zubrikovas
Parduodama 2/3 namo Kaune
(medinis, pirmame aukšte (bendr. pl. 59 kv. m.): 3 kambariai,
virtuvė, tualetas; antrame aukšte (30 kv.m.) 2 kambariai.
Namas šildomas krosnimi, yra kanalizacija, vandentiekis.
Mūrinis ūkinis pastatas (16 kv. m.)
Namų valda 2,9 aro. Yra vaismedžių.
Kaina 21 000 Eur.
Tel.: 8 622 23300, 8 615 23805; 8 601 96536.

6

Kodėl žiūrovai ir „Oskarų“ dalintojai
tiesiog netektų žado?

Danutė Abramavičienė
„Nors Krokuvos istorija
prasideda dar iki Lenkijos karalystės atsiradimo, šis miestas mums pirmiausiai simbolizuoja tą epochą, kai lietuvių
ir lenkų galybė dominavo didelėje dalyje Europos žemyno. Krokuvoje ant kalvos stūksantys Vavelio rūmai – abiejų tautų bendrų valdovų karūnavimo, tuoktuvių, laidotuvių
bei įpėdinių gimimo vieta. Jeigu jų žmogiškieji likimai, gyvenimo ir meilės istorijos būtų
ekranizuoti, kino salių žiūrovai ir „Oskarų“ dalintojai tiesiog netektų žado“, - neseniai
perskaičiau ir pagalvojau, kad
gryna teisybė. Jei Lietuvą žinai, kaip penkis pirštus, o keliauti nori, pirmiausia aplankyk
– Krokuvą, nepatikėsite, koks
tai grožis. Ir kaip susipynę
abiejų tautų, o kartu ir mūsų
daugelio protėvių, likimai.
Krokuva turi daug skambių
pavadinimų: karališkoji, didingoji, istorinė, deimantinė; bažnyčių, pilių, dvarų miestas, mums
artimiausias istoriškai, nes Vavelio pilyje karūnuojami karaliai buvo ir mūsų valstybės karaliai, pirmiausia – Jogaila. Krokuva – senoji Lenkijos sostinė,
įkurta 1257 m., išsidėsčiusi palei Vyslą, puoselėjanti turtingą
istoriją. Šlovingiausi Krokuvos
laikai buvo, kai valdė Jogailaičiai, tada buvo klestėjimo laikai
– aukso amžius. Jogaila – Vilniaus įkūrėjo Gedimino vaikaitis, Lietuvos Didysis kunigaikštis
1386 m. vasario 15 d. apsikrikštijo Krokuvoje, gaudamas krikščioniškąjį Vladislovo vardą, po 3
dienų įvyko santuoka su Jadvyga, o kovo 4-ąją buvo karūnuotas Lenkijos karaliumi. Jogaila
buvo istorinės unijos su Lenkija
pradininkas. Pasak istorikų, Jogailaičiai davė pradžią civilizacijai, jie įsitvirtino kaip galinga
jėga, jų karalystė buvo didžiausia valstybė Europoje.

Vienas esminių įvykių –
1364-aisiais metais įkurtas Krokuvos universitetas, po daugelio
metų pavadintas Jogailos vardu.
Tai byloja apie šio karaliaus svarbą valstybei. Jogailos universitetas yra Krokuvos senamiestyje.
Tai išraiškingiausias šalies senamiestis, nes daugelį metų Krokuva buvo karališkoji Lenkijos sostinė, kol Zigmantas Vaza 1596
m. neperkėlė sostinės į Varšuvą.
Prieš keturis dešimtmečius Krokuvos senamiestis paskelbtas
JUNESKO pasaulio architektūros paminklu.
Čia įspūdinga Vavelio kalva su istoriniais rūmais – Lietuvos ir Lenkijos karalių rezidencija
su visais atributais, valstybės lobynu, karališkaisiais apartamentais. Čia virė karališkos aistros,
čia gimė Žygimanto ir Barboros
meilės legenda. Ant Vavelio kalvos įspūdinga gotikinė katedra,
menanti Lietuvai svarbius istorinius vardus ir įvykius. Čia ilsisi
karalius Jogaila ir jo žmona karalienė Jadvyga, poetas Adomas
Mickevičius, Steponas Batoras.
Krokuvos senamiestyje aplankysime ir karaliaus Žygimanto Augusto koplyčią su varpu, čia pat
paminklas Žalgirio 500-osioms
metinėms, Rotušės bokštas, šv.
Florijono vartai, ypatinga šv. Marijos ėmimo į dangų bažnyčia su
bokštais, kur viename iš jų vis girdimas trimito garsas. Trimituojama pasibaigus kiekvienai valandai dieną ir naktį, žiemą ir vasarą, kaskart kartojant keturis kartus į visas keturias pasaulio šalis. Staiga netikėtai trimitavimas
nutrūksta muzikinės frazės viduryje. Taip tylos minute pagerbiamas trimitininko atminimas, kuris 1241-aisiais ištrimitavo pavojų tautai, kai ją užpuolė mongolų
armija – trimitininko gerklę pervėrė mongolo strėlė. Tuo lenkų tautai primenama, jog šalis nesaugioje geografinėje padėtyje, o visai žmonijai – jog pasaulis labai
trapus.
Prisiminkime, kad iš Krokuvos kilęs ir žymiausias pasaulio
lenkas - Krokuvos arkivyskupas
kardinolas Karolis Voityla – pasaulyje žinomas kaip popiežius
Jonas Paulius II.
Krokuvos apylinkėse puikuojasi daugybė senų dvarų. Valdant Žygimantui I ir Žygimantui
Augustui Krokuvoje buvo vienas

puikiausių karalių dvarų Europoje. Pasak istorikų, lenkų kilmingieji viešpatavo pačioje tos socialinės sistemos viršūnėje. Kilmingųjų – šlėktų – skaičius Lenkijoje buvo didžiausias Europoje.
Prekyba Baltijos regione dvarininkams, bajorams, didikams atnešė didžiausius turtus, o lenkų
kalba tapo valdančiosios bajorijos kalba. Mokslininkai aiškina,
kad tautiškumo nereikia ieškoti kraujyje, žemėje, kalboje, tautiškumas egzistuoja žmonių protuose. Iš Lenkijos šlėktų niekas
negalėjo atimti, ką jie vertino labiausiai: jų kilmingo kraujo, herbo, teisinio statuso ir teisės visa
tai perduoti palikuonims. Jie ypatingai saugojo bajoro vardo suteikimo ceremonijas ir ant jų dvarų vartų pritvirtintus giminės herbus. Kaip kitose Europos šalyse,
jie neturėjo markizų, baronų titulų, tik asmeninius – bajorų. Iš šio
luomo kilusi mano promočiutė.
Dvarininko, bajoro Jerži Antoniji
Jakimovič dukra, bajoraitė Karolina Jakimovič, atitekėjo į Lietuvą
ir tapo mano tėvelio močiute. Šiai
giminei bajorystės privilegijos suteiktos 1650-ųjų liepos 16 d. Giminės herbas Dabrova (mėlyname fone pavaizduota pasaga su
trimis kryžiais).
Mano tėtis, švęsdamas savo
100-ąjį jubiliejų, padėkos kalboje minėjo ir savo močiutę Karoliną, dėkojo jai už ilgaamžiškumo
genus, ji gyveno taip pat daugiau
nei 100 metų.
Lietuvos Didieji kunigaikščiai paliko ryškų pėdsaką ne tik
karališkoje Krokuvoje. Vygriuose buvo Vytauto, Jogailos, Žygimanto Augusto medžioklės vietos, šiandieną – puikus jų dvaras. Nieborove – Radvilų rūmai:
svaigina pasakiškas interjeras,
o aplink rūmus žalia žydinti ramybė. Palenkės sostinę Baltstogę įkūrė Lietuvos kunigaikštis
Gediminas. Žalgirio mūšio laukas – Griunvaldas - lemtingiausia Lietuvos istorijos lūžio vieta,
čia – paminklas nugalėtojams, o
muziejaus eksponatai primena ir
byloja praeities didingą istoriją.
Vienas seniausių Lenkijos karaliaus Kazimiero Didžiojo pastatytų miestų Liublinas, čia gražiausia karališka rezidencija Lenkijoje. XV amžiaus pilyje didžiuojasi
Jono Mateikos paveikslas „Liublino unija".

GINTARINIS TAKSI

DEMESIO! Norite sužinoti apie savo ar artimųjų ateitį, permainas gyvenime ar verslo sėkmę? Kas jūsų laukia
ateityje? Jaučiatės blogai, nerandate ligos?
Kreipkitės į LIETUVOS EKSTRASENSŲ MŪŠIO NUGALETOJĄ VANDĄ, kuri birželio 7 d. (antradienį) atvyksta i Jonavą.
Būtina išankstinė registracija tel. 8 603 30626

UAB „SONINETA“, Chemikų g.35
NAUJIENA JONAVOJE! DĖMESIO TURINTIEMS
KLAUSOS SUTRIKIMŲ

Birželio 14 d.
Liepos 12 d.
Turintiems klausos sutrikimų bus parenkami kokybiški Phonak klausos aparatai.
Šveicarų kompanija Phonak yra viena iš didžiausių pasaulyje kompanijų, kuri specializuojasi klausos aparatų projektavimo, gamybos ir vystymo srityje.
Atlikus klausos patikrinimą – aparatai parenkami kiekvienam individualiai. Jie gali būti įausiniai arba užausiniai.
Klausos protezavimo specialistai iš įmonės
UAB „Biomedika“ birželio 14 d. ir liepos 12 d. pacientus
priims nuo 10 val. Išankstinė registracija
tel.: 8 (349) 53021, 8 656 09224.
Jūsų lauksime: Chemikų g. 35, optikos salone „Sonineta“.

Dantų tiesinimas Jonavoje!

• 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

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

Optikos salonas

SONINETA

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

VISADA PAS MUS RASITE
DIDŽIAUSIAS NUOLAIDAS
IKI LIEPOS 15 D.:
• 35 % VISIEMS AKINIŲ RĖMELIAMS
• AKINIŲ PARINKIMAS NEMOKAMAS
• VISIEMS AKINIŲ LĘŠIAMS – 7 % nuolaida
» Gauta naujų akinių rėmelių kolekcija CONVERCE, MO,
ANNE, MARII, SOLANO.
» Naujos kartos spalvoti kontaktiniai lęšiai.
Pas akių gydytojus pageidautina išankstinė registracija
tel.: 53021 arba mob. 8 656 09224.

Jonavos kultūros centro naujienos
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Kuigalių kultūros centro popchoras respublikinio muzikos projekto diplomantas

Meno galerijoje lankėsi žinoma Lietuvos
menininkė Nomeda Marčėnaitė
Kultūros centro Meno galerijoje vyko projektas „Puodeliaukime su
Nomeda“, kurį vedė žinoma menininkė Nomeda Marčėnaite, visus susirinkusius mokiusi puodelių dekoravimo meno, o su Nomeda atvykusi
Eglė Jokužytė mokė parašyti Brailio
raštu pirmąją savo vardo raidę.
Renginio metu N. Marčėnaitė dalijosi patyrimu, kaip galima patirti gyvenimo džiaugsmą. Pasak jos, svarbiausia - teisingas požiūris į susiklosčiusias aplinkybes. Ji įsitikinusi, jog
po šių užsiėmimų atsiras daugiau
žmonių, kurie į darbą eis su džiaugsmu, nes pačių rankomis dekoruotas
puodelis primins, kokie esate kūrybingi, linkėjo šypsotis sutiktam žmogui. „Pradėkite tai daryti nuo
ryto, savo vonios kambaryje prieš veidrodį. Įsirašykime žadintuve vietoj melodijos savo balsą, pavyzdžiui: „Labas rytas, gražuole!“ Šiuo projektu siekiama sudaryti sąlygas visoms bendruomenės grupėms atskleisti ir ugdyti savo kūrybinį potencialą, aktyviai
ir prasmingai dalyvaujant padidinti kultūros prieinamumą visoms
amžiaus ir socialinėms grupėms. Piešiant, dekoruojant puodelius
visiems kartu stiprinamas bendruomeniškumas, plėtojamas kūrybinis mąstymas ir kūrybiškumas.

Kuigalių solistė tarptautinio konkurso
laureatė

Gegužės 21 d. Panevėžio bendruomenės namuose vyko I tarptautinio muzikos festivalio-konkurso „Rising star“ finalas. Pirmasis etapas
vyko balandžio mėnesį, kuriame puikiai pasirodė Kuigalių kultūros centro solistė Vytautė Makutytė ir pateko į finalinį turą. Finalinius pasirodymus vertino 9 komisijos nariai: komisijos pirmininkė Jelena Valiulienė,
nariai: Asta Bagdonaviciene, Romas
Bubnelis, Vitalis Volštergys, Olga Ganigina, Valerija Iljinaitė, Neringa Šiaudikytė, Diana Ciobanu ir Asta Sakalienė (sekretorė). Komisija vertino
profesionalumą, sceninę išvaizdą bei estetiškumą. Solistė Vytautė Makutytė buvo įvertinta II laipsnio laureatės diplomu ir taure.

Kas? Kur? Kada?
JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS
PARODOS
9 d. 16 val. Dailininkės Ilonos
Žvinakienės tapybos darbų parodos atidarymas (Dailės skyriuje).
Paroda veiks iki liepos 4 d.
14-23 d. Fotografijų paroda „Atverta istorija“, skirta 1941
metų tremties 75-mečiui paminėti (Dailės skyriuje).
RENGINIAI
23 d. Amatų pristatymas Joninių šventėje.
ETNOGRAFINĖ EKSPEDICIJA
6-22 d. „Laidojimo papročiai
Jonavos rajone“.
EDUKACIJA
17 d. nuo 14 val. Kūrybinės
dirbtuvės Jonavos krašto muziejaus kiemelyje.
Visą mėnesį edukacinės valandėlės moksleiviams:
„Tremties istorija“, skirta Gedulo ir vilties dienai;
edukacinė valandėlė-ekskursija „Žydų gyvenimo ženklai Jonavoje“
Būtina registracija tel. (8 349)
51446.
Daugiau informacijos
www.jonavosmuziejus.lt
JONAVOS KULTŪROS CENTRAS
Birželio 4 d. - ATOSTOGŲ
PIEVA
Festivalio „Vasara Jonavoje 2016“ atidarymo šventė Joninių slėnyje:
13 val. – „Linksmybių miestelis“, kuriame Jūsų laukia pramogos, atrakcionai, tiras ir edukacinės programos.
14 val. – respublikinio kūrybinio plenero „Piešiu meilės juostą mamai“ antrasis etapas.
15 val. – festivalio „Vasara

Jonavoje 2016“ atidarymas.
15.30 val. – koncertas „Būk
pasveikinta, vasara!”. Polocko meno mokyklos choreografinė grupė (Baltarusija), cirko artistai ir klounai (Vilnius), Jonavos
miesto ir rajono vokaliniai ir choreografiniai kolektyvai, konkurso „Jonavos žvaigždė’16“ nugalėtojai.
19 val. – grupės „Studentės“
koncertas.
JONINIŲ SLĖNYJE
Birželio 10 d. – kino festivalis
„Sidabrinės gervės naktys“ .
Birželio 14 d. 11 val. – „Gedulo ir Vilties“ dienos paminėjimas (prie paminklo rezistencijos aukoms atminti).
Birželio 23 d. – Joninės Jonavoje.
MENO GALERIJA
Iki birželio 4 d. eksponuojama Virgio Rusecko tapybos
darbų paroda.
Iki birželio 3 d. vyks respublikinis dailininkų pleneras „Dėmės”.
Birželio 3 d. 18 val. – respublikinio dailininkų plenero „Dėmės” darbų parodos atidarymas.
Birželio 11 d. 13 val. – edukaciniai tapybos užsiėmimai suaugusiems.
KITI RENGINIAI
Kiekieną mėnesio sekmadienį 18 val. – šokių vakarai vyresniojo amžiaus žmonėms (Kultūros centro fojė).
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

Šveicarijos kultūros
centro solistės tarptautinio konkurso
laureatės

Kuigalių kultūros centro vaikų popchoras „Upeliukas“

Kuigalių kultūros centro
vaikų popchoras „Upeliukas“
gegužės 15 d. dalyvavo XIV tarptautiniame teatralizuotame vaikų ir jaunimo muzikos festivalyje „Mes - pasaulis“, kuris rengiamas kasmet nuo 2002 m. Projekte dalyvauja vaikai nuo trejų metukų ir jaunimas iki 22-jų: popmuzikos atlikėjai, popchorai ir grupės; šiuolaikinio, modernaus ir
hip-hop’o šokio grupės. XIV muzikos festivalio “Mes - pasaulis”
teatralizuotame finale dalyvavo

per 900 vaikų ir jaunimo iš visos
Lietuvos, Londono ir Airijos.
Komisijos, kurios sudėtyje
buvo režisierė ir projekto vadovė Džiuljeta Mankauskaitė, muzikologė, TV laidų vedėja Loreta Sungailienė, vokalo pedagogė Irena Novikienė ir aktorė,
choreografė, dainininkė Indrė
Pivoraitė, sprendimu Kuigalių
kultūros centro vaikų popchoras „Upeliukas“ buvo apdovanotas diplomu už kūrybinę idėją
ir menišką pasirodymą.

Konkurse varžėsi folkloro ansambliai, kaimo
kapelos ir pavieniai atlikėjai

Folkloro ansamblių kategorijoje nugalėjo Kulvos kultūros centro folkloro ansamblis,
vadovaujamas Valerijos Degutienės.

Jonavos kultūros centre vykusiame tradiciniame folkloro ansamblių, liaudiškų kapelų ir pavienių atlikėjų konkurse
„Trenk polkutę“ ir vaikų folkloro
ansamblių bei pavienių atlikėjų šventėje-konkurse „Čyru vyru
pavasaris“ varžėsi 29 mūsų rajono kolektyvai ir atlikėjai.
Kolektyvų pasirodymus stebėjo ir vertino Kėdainių kultūros
centro folkloro ansamblio „Jorija“ vadovė, Kėdainių krašto muziejaus Tradicinnių amatų centro Arnetų name vadovė Regina
Lukminienė, Jonavos Janinos
Miščiukaitės meno mokyklos
smuiko instrumento vyresnioji
mokytoja Virginija Verikienė, Jonavos kultūros centro vyriausioji
meno vadovė Elena Živaitienė ir
etnokultūros specialistė, režisierė Judita Margevičienė.
„Į konkursą atvyko daug liaudiškų kapelų. Kiekvienas kolektyvas yra įdomus, turintis savitą braižą, labai stengiasi ir siekia, kad jų muzikiniai kūriniai ar
dainos suskambėtų kuo geriau.
Džiugu, kad repertuaras nenusibodęs, gana patrauklus, - pasibaigus konkursui kalbėjo viešnia iš Kėdainių. - Matyti, kad vadovai nuveikė labai didelį darbą,
konkursui ruošėsi labai rimtai.”
Konkurse „Čyru vyru pavasaris“ pirmoji vieta komisijos
sprendimu nebuvo skirta, antroji atiteko Čičinų kultūros centro
vaikų folkloro ansambliui „Giružė“ (vad. Loreta Ratautienė),
trečioji vieta skirta dviems kolektyvams - Jonavos vaikų lopšelio-darželio „Žilvitis“ vaikų folkloro ansambliui „Malūnėlis“
(vad. Irma Jefimova) ir Jona-

vos vaikų lopšelio-darželio „Pakalnutė“ vaikų folkloro ansambliui „Radastėlė“ (vad. Janina
Lukoševičienė ir Lolita Vaškelienė).
Konkurse „Trenk polkutę“ liaudiškų kapelų kategorijoje pirmąją vietą pelnė Šveicarijos kultūros centro liaudiška kapela „Varpena“ (vad. Dalia Toločkienė) ir Jonavos kultūros centro liaudiška kapela
„Jonė“ (vad. Vladimiras Matulevičius), antroji vieta atiteko
Upninkų kultūros centro liaudiškai kapelai (vad. Justinas Diržinskas), trečiąja pasidalino
Užusalių kultūros centro liaudiška kapela „Šešuva“ (vad. Romas Petkevičius) bei Čičinų
kultūros centro liaudiška kapela „Kraitė“ (vad. Loreta Ratautienė).
Folkloro ansamblių kategorijoje pirmoji vieta skirta Kulvos
kultūros centro folkloro ansambliui (vad. Valerija Degutienė),
antroji - Kulvos kultūros centro
folkloro ansambliui (vad. Valerija
Degutienė), trečioji atiteko Užusalių kultūros centro folkloro ansambliui „Pravarta“ (vad. Vitalija Šatkienė)
Žiūrovai gausiais aplodismentais įvertino Upninkų kultūros centro armonikierių ir pasakotoją Mykolą Kručą, dainininkes iš Užusalių kultūros centro
- Domicelę Šereikienę ir Mariją Šivakovą. Specialiais prizais
apdovanotos programų vedėjos
- aštrialiežuvė Danutė Jurgickienė iš Šveicarijos ir Valerija
Degutienė iš Kulvos. Muzikantų
muzikanto titulą pelnė Bronius
Kaminskas.

Šveicarijos kultūros centro solistės Miglė Sadauskaitė ir Karolina Krivickaitė,
vadovė Dalia Toločkienė.

Gegužės 14 d. Kaišiadorių kultūros centre vyko tarptautinis vaikų ir jaunimo meninės raiškos konkursas ,,Linksmosios sūpynės 2016''. Jonavai šiame konkurse atstovavo
Šveicarijos kultūros centro solistės Miglė Sadauskaitė ir Karolina Krivickaitė, vadovė Dalia Toločkienė. Konkurse dalyvavo vaikų ir jaunimo vokaliniai
kolektyvai, vokaliniai ir vokaliniai-instrumentiniai ansambliai
bei solistai.
Miglė ir Karolina, kurios varžėsi 12 – 14 m. amžiaus grupėje, buvo įvertintos II laipsnio
laureatų diplomais ir taurėmis,
nugalėjusios 11 solistų iš Vilniaus, Kauno, Kaišiadorių bei
Jonavos. Konkursas „Linksmosios sūpynės 2016“ organizuotas pirmą kartą, į jį atvyko 43
grupės bei 30 solistų iš Lietuvos ir Latvijos.

„Tai bent“ subūrė
rajono skaitovus ir
teatralus
Jonavos kultūros centras
kasmet organizuoja įvairių
meno žanrų kolektyvų šventeskonkursus. Gegužės 21 d. vyko
rajono vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų teatrų bei skaitovų šventėkonkursas „Tai bent“, siekiantis
skatinti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų iniciatyvą, ugdyti meninį skonį, teatrinį judėjimą, ugdyti kūrybiškumą ir vaizduotę.
Konkurse dalyvavo Užusalių
kultūros centro jaunimo, Ruklos
kultūros centro vaikų ir jaunimo,
Panoterių kultūros centro suaugusiųjų teatrai ir Jonavos rajono neįgaliųjų draugijos humoro
grupė „Rykštė“ bei skaitovai iš
Šveicarijos, Ruklos ir Upninkų.
Režisūriniu sprendimu bei
aktorių darbais išsiskyrė Užusalių kultūros centro jaunimo
teatro spektaklis „Žiemos mergaitės“ pagal Lauries H. Anderson romaną bei Panoterių kultūros centro suaugusiųjų teatro
suvaidinta K. Gineičio komedija
„Knarkia paliepus“. Abiems teatrams pasiūlyta dalyvauti respublikinės mėgėjų teatrų šventės-konkurso „Atspindžiai“ regioniniame ture. Ruklos kultūros centro vaikų ir jaunimo teatrai pakviesti dalyvauti festivalio „Vasara Jonavoje 2016“ atidarymo šventėje „Atostogų pieva“.
Tarp skaitovų išsiskyrė Adelė ir Rugilė Ciukšaitės iš Šveicarijos kultūros centro bei
Upninkų kultūros centro skaitovas Rokas Milickas; itin gerą
įspūdį paliko Ruklos kultūros
centro skaitovės Vilma Karoblienė bei Olga Navickienė.

8
AB „Jonavos šilumos tinklai“ informuoja savo
klientus, kad šilumos trasų bandymų ir profilaktinių remonto darbų metu
nebus tiekiamas karštas vanduo:
Objektai
Kosmonautų g. 15, 16, 17, 22, 24, 26,
28, 30, 32, 34, 42, 44, 46, 48, 50;
Lietavos g. 1, 3, 5
Lietavos g. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21,
23, 25, 27, 29, 31
Žeimių takas 1, 3, 4, 4A, 5, 6, 7, 9;
Žeimių g. 26;
Lietavos g. 3,35,37,39,41,43,45,47,49,51
ir privatūs namai
Chemikų g. 1,13,15,17,19,21,23,25,27,2
9,31,33,35

Laikotarpis
2016 06 06 –
2016 06 10
2016 06 13 –
2016 06 17
2016 06 20 –
2016 06 24
2016 06 27 –
2016 07 01

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. 52

KROVINIŲ
PERVEŽIMAI
IKI 10 TONŲ

MALKOS

Tel. 8 635 54215
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
Parduodame akmens
anglį, lapuočių pjuvenų
briketus, baltarusiškus
durpių briketus.
Atvežame.
Tel. 8 674 24111

SUNKVEŽIMIAI TURI
HIDRAULINIUS LIFTUS
8 644 49024
info@transatene.lt

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.
Birželio 6 d. 10:00 val. rytinė grupė (teorijos užsiėmimai vyksta tris kartus per savaitę)
grupės
Birželio 6 d. 16:00 val. popietinė grupė
registruojamos nuo: Birželio 6 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, B KAT. KURSAI PER 11 D. D.)
Naujos BE, C, CE, D kat. grupės registruojamos nuo: Birželio 6 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.
“Vičiūnų“
įmoniųįmonių
grupė – tai
viena mo“Vičiūnų“
grupė
– tai viena moderniauderniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiausių,verslo
ekonomiškai
stipriausių
ir didžiausių verslo bensių
bendrovių Lietuvoje.
Grupės įmonės
plėtoja
produktų gamybos,
droviųmaisto
Lietuvoje.
Grupėsplatinimo,
įmonės plėtoja maisto propardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio verslus. 70 įmonių ir
duktų
gamybos,
platinimo,
pardavimo,
logistikos,
ir vysto žemės
9 modernūs
fabrikai veikia
17 Europos
šalių, čia dirba
daugiau nei pervežimo
7500
žmonių. „Viči” ženklu pažymėta produkcija keliauja į daugiau nei 56 pasaulio
ūkio
verslus.
80
įmonių
ir
12
modernių
fabrikų
veikia
17
Europos
šalių, čia
šalis. „Vičiūnų” įmonių grupė nuolat investuoja į naujus verslo projektus, pledirba
daugiau
nei į7500
žmonių.rinkas.
„Viči" ženklu pažymėta produkcija keliauja į
čia veiklos
sritis, žengia
naujas pasaulines
„Vičiūnų” grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.

daugiau nei 58 pasaulio šalis. “Vičiūnų" įmonių grupė nuolat investuoja į nauUAB “Baltic Fish Export” - moderni, žuvies perdirbimo įmonė Kaujus
verslo projektus, plečia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.
no LEZ’e , ES reikalavimus atitinkantys logistikos sandėliai. Fabriko produkcija
platinamagrupės
Lietuvojeverslas
ir visame pasaulyje.
„Vičiūnų"
koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.
Šiuo metu mums reikalingi

UABGAMYBOS
"Baltic DARBININKAI.
Fish Export" - moderni, žuvies
Darbo
pobūdis:
perdirbimo
įmonė Kauno LEZ'e, kurios produk• žuvies dorojimas, šaldymas, fasavimas, pakavimas.
• darbas
+10 laipsnių temperatūros
patalpose su šaldytais
ir atvėsintais pasaulyje.
cija
platinama
Lietuvoje
ir visame
žuvies produktais. Dirbama pamainomis, slenkančiu darbo grafiku. GeŠiuo metu mums reikalingi

ros darbo sąlygos, moderni įranga.

GAMYBOS DARBININKAI

Reikalavimai:
• pagrindinis išsilavinimas;
• atsakomybė, darbštumas;
• darbas gamybinėje įmonėje privalumas.

Darbo pobūdis:

Mes jums siūlome:
• žuvies
šaldymas, fasavimas, pakavimas.
• darbą
naujojedorojimas,
modernioje įmonėje.
• visas
socialines
garantijas
ir laiku
mokamą darbo užmokestį.
• darbas
+10
laipsnių
temperatūros
patalpose su šaldytais ir atvėsintais
• geras darbo sąlygas ir visą darbui reikalingą aprangą.
žuvies
produktais.
Dirbama
pamainomis,
slenkančiu darbo grafiku. Geros
Nuvežimą
į darbą bei parvežimą
įmonės
transportu.

darbo
sąlygos, moderni įranga.
Kita informacija: visus besidominčius prašome kreiptis mob.tel. 8 - 614

40869 (darbo dienomis 8.00 - 17.00 val.) arba atvykti pokalbiui adresu:
Kauno
raj., Biruliškių km., Industrijos g. 1, (LEZ teritorijoje Karmėlavos
Reikalavimai:
link. Didelis pastatas su užrašu “Vičiūnų grupė”).

• pagrindinis išsilavinimas;
• atsakomybė, darbštumas;
• darbas gamybinėje įmonėje privalumas.

Mes jums siūlome:
• darbą naujoje modernioje įmonėje;
• visas socialines garantijas ir laiku mokamą darbo užmokestį;
• geras darbo sąlygas ir visą darbui reikalingą aprangą;
• nuvežimą į darbą bei parvežimą įmonės transportu.
Kita informacija:
Visus besidominčius prašome kreiptis mob. tel. 8 - 614 40869 (darbo
dienomis 8.00 - 17.00 val.) arba atvykti pokalbiui adresu: Kauno raj., Biruliškių km., Industrijos g. 1, (Kauno LEZ teritorijoje, Karmėlavos link.
Didelis pastatas su užrašu "Vičiūnų grupė").

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

