
www.joneda.ltNr. 9 (248)   2017 m. birželio 9 d.

14 000 egz.ISSN 2351-6348

„Jonavos garsas“ išeis 2017 m.  
rugpjūčio 11 d. (Reklama priimama  

iki rugpjūčio 8 d. 16 val.).  
Tel.: 60015, 8-685 25658,  
el. paštas info@joneda.lt

TIRAŽAS

atlieka šias paslaugas:
• metalo smėliavimas, gruntavimas, dažymas;
• žemės ūkio technikos restauravimas;
• automobilių kėbulų lopymas;
• įvairiausių metalo gaminių virinimas;
• įvairių metalo gaminių pjaustymas 
CNC Plazma staklėmis;
• metalo tekinimas, frezavimas.

Mus rasite: Rukloje, Ruklio g. 6
Tel. 8 689 71212 www.metalodirbtuves.lt

UAB „REDO METALO DIRBTUVĖS“
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Aldona Skaisgirytė

Pirmą kartą 53-uosius vei-
klos metus skaičiuojanti Jo-
navos Janinos Miščiukaitės 
meno mokykla pagerbti tarp-
tautinių ir respublikinių kon-
kursų laureatus ir diploman-
tus susirinko į Savivaldybės 
Tarybos posėdžių salę. Už Jo-
navos rajono vardo garsini-
mą rajono savivaldybės mero 
padėkos buvo įteiktos 2016-
2017 mokslo metų tarptauti-
nių konkursų 24 laureatams ir 
15 diplomantų. Savivaldybės 
administracijos Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vedė-
jo padėkomis atsidėkota res-
publikinių konkursų 28 lau-
reatams ir 5 diplomantams. 
Taip pat mero ir vedėjo padė-
komis pagerbti ir jaunuosius 
talentus ugdantys mokytojai 
bei jiems talkinantys koncer-
tmeisteriai. 

„Labai smagu, kad jūsų tiek 
daug. Ir labai liūdna, jog salė 
per maža, kad visi galėtumė-
te susėsti“, – apgailestavo Jo-
navos rajono meras Eugenijus 
Sabutis, sveikindamas susirin-
kusius ir dėkodamas meno mo-
kyklos direktorei, kad ši pasipra-
šė svečiuosna. „Posėdžių salė 
nėra uždara respublika, skirta 
kažkam kitiems ar išskirtinai tik 
politikams. Ši salė, kaip ir visos 
kitos vietos Jonavoje, manau, 
skirtos mums visiems. Jei keti-
nate surengti renginį, šita salė 
gali būti tinkama kaip ir bet kuri 
kita vieta“, – kaip tikras šeimi-
ninkas kalbėjo rajono vadovas. 
Iki šiol mokyklos absolventų iš-
kilmės, kurių metu būdavo pa-
gerbiami ir tarptautinių bei res-
publikinių konkursų nugalėto-
jai, vykdavo Kultūros centro Di-
džiojoje salėje. Salės renovacija 
sukūrė pretekstą naujai ir kūry-
bingai pažvelgti į kiekvienos va-
saros pradžioje organizuojamą 
renginį. Ko gero, absolventai il-
gai prisimins specialiai jiems Jo-
navos sporto arenoje esančioje 
picerijoje surengtus nuotaikin-
gus pusryčius. Dar to Jonavoje 
taip pat nebuvo. 

„Smagu kiekvieną pavasarį 
dalyvauti jūsų tradicinėje šven-
tėje, o šiandien – netradicinė-

je vietoje. Dėkoju jauniesiems 
mūsų talentams, kad jie dalina-
si tuo, ką sugeba, ką moka, ką 
gali, su visa bendruomene. Dė-
koju pedagogams ir tėveliams, 
kurie padėjo talentus atskleisti ir 
ugdyti“, – kalbėjo Švietimo, kul-
tūros ir sporto skyriaus vedėjas 
Vytautas Žebrauskas.

Už šiltą priėmimą J. Miščiu-
kaitės meno mokyklos bendruo-
menė dėkojo ir atminimo dova-
nas įteikė ir rajono vadovams. 

„Ne man čia reikia dėkoti, 
čia jūs esate svarbiausi. Mažiau 
dėkokit valdžiai, daugiau dėko-
kit patys sau. Jūs viską padarė-
te. O mūsų pareiga padėti, prisi-
dėti ir svarbiausia – netrukdyti. 

Darykite tai, ką jūs darote. 
Labai ačiū, tai man netikėta“, – 
prisipažino, net nejaukiai pasiju-
tęs, neseniai pradėjęs eiti rajo-
no vadovo pareigas E. Sabutis.

Renginio kulminacinis akor-
das vakare nuskambėjo moky-
klos Koncertų salėje. 65-iems 
Akordeono, Fortepijono, Sty-
ginių, Pučiamųjų, Tautinių ins-
trumentų, Dailės, Choreografi-
jos ir Teatro skyriaus absolven-
tams iškilmingai įteikti LR Švieti-
mo ir mokslo ministerijos nefor-
maliojo vaikų švietimo pažymė-
jimai. Taip Jonavos J. Miščiukai-
tės meno mokyklos bendruome-
nė šįkart netradiciškai atsisveiki-
no su 47-osios laidos absolven-
tais.

ŠAUNUOLIAI!
Tarptautinių konkursų 
laureatai 
Styginių instrumentų sky-

rius: Radvilė Eimutytė (smui-
kas), Luknė Jurevičiūtė (smui-
kas), Evelina Miliauskaitė (smui-
kas), Gabrielė Dobrovolskytė 
(violončelė), Smiltė Petrošiūtė 

(violončelė).
Pučiamųjų instrumentų 

skyrius: Jonas Bartaševičius 
(trimitas), Ignas Gajauskas (tri-
mitas).

Fortepijono skyrius: Eveli-
na Baltaduonytė, Beata Bulkė, 
Luknė Brazlauskaitė, Kristina 
Chlastauskaitė, Elzė Černiaus-
kaitė, Santa Jasiulytė, Martyna 
Petraškaitė, Julija Rockina, Va-
nesa Sadauskaitė, Reda Vens-
kauskaitė.

Akordeono skyrius: Inesa 
Kačegavičiūtė, Kamilė Korablio-
vaitė, Edgaras Mostenec.

Tautinių instrumentų sky-
rius: Žygimantas Simovičius.

Dailės skyrius: Aistė Stru-
milaitė.

diplomantai
Styginių instrumentų sky-

rius: Paulina Bartaševičiūtė 
(smuikas), Gerardas Lisauskas 
(violončelė), Rusnė Markevičiūtė 

Jie garsina Jonavos rajoną
Pagerbti Janinos Miščiukaitės meno mokyklos ugdytiniai 

– tarptautinių ir respublikinių konkursų laureatai ir diploman-
tai; atsisveikinta su meno kalvės absolventais
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Žvilgsnis

Seimo opozicinė liberalų 
frakcija gegužės pabaigoje 
pradėjo rinkti parašus, kad 
parlamentas vėl imtų svars-
tyti praėjusioje kadencijoje 
nebaigtą svarstyti vienos ly-
ties asmenų, taip pat skirtin-
gų lyčių asmenų partnerys-
tės įteisinimą. Partnerystės 
iniciatoriai – Aušra Armonai-
tė, Viktorija Čmilytė-Nielsen 
ir Simonas Gentvilas. Inicia-
toriai tikisi, kad sulauks pa-
laikymo ir iš kitų Seimo frak-
cijų narių.

Liberalai jau bandė pra-
stumti įstatymo pataisą, ku-
rioje už marihuanos laikymą 
būtų numatyta ne baudžia-
moji, bet administracinė at-
sakomybė.

Olava Strikulienė,
„Respublikos“ žurnalistė

Liberalai jau bandė Seime 
prastumti įstatymo pataisą, ku-
rioje už marihuanos laikymą 
savo reikmėms būtų numatyta 
ne baudžiamoji, bet adminis-
tracinė atsakomybė. Tačiau kiti 
Seimo nariai tokiai pataisai ne-
pritarė. Galų gale kaip nustaty-
si – savo ar ne savo reikmėms, 
kai asmuo sukaupęs visą ka-
napių žiedų, lapų maišą? Gal 
vienas rūko, o gal ir draugus 
pavaišina.

Bet pažvelkime į savo vals-
tybę liberalo akimis. Tarkim, at-
eina pas Vilniaus merą Intere-
santas. Pareiškia, kad ruošiasi 
šokti nuo stogo. O meras ma-
loniai atsako: „Demokratinėje 
šalyje piliečiai turi teisę į savi-
raiškos laisvę. Jei raiška – nu-
sižudyti, maloniai prašom. Ne-
turiu teisės trukdyti jūsų asme-
niniam apsisprendimui. Štai 
jei mane ruoštumėtės numesti 
nuo stogo, uoliai priešinčiausi. 
Skambinčiau policijai.“

UŽRŪKEI „ŽOLĖS“ – IR 
TURI IDEALIĄ VALSTYBĘ

Matyt, panašiai traktuojama 
ir Lietuvos valstybė. Su piliečių 
laisvėmis elgtis kaip su savo 
kūnais, kaip nori. Tad idealio-
je liberalų valstybėje piliečiai 
tiek kaitaliotų savo kūnus, kad 
turėtų užrašų knygelėje žymė-
ti. Kuriomis savaitės dienomis 
tampa vyru, o kada – moteri-
mi. Vykdytų asmeninę suba-
lansuotą lyčių lygybės politiką. 
Nes masiškai parūkius marihu-
anos atitinkamai susilpnėtų at-
mintys. Kai kanapės nelegali-
zuotos, jas rūkančių procentas 
nėra labai didelis. Tenka ieš-
koti, kur gavus. Tačiau narko-
tiką legalizavus jaunimas pul-
tų išbandyti jo poveikį. Bent iš 
smalsumo. Bent dėl kompani-
jos. Štai ir turėtume naują, li-
beraliai idealų pilietį. Apspan-
gusį narkomaną. Supainiojusį 
lytis. Dūmuose. Kartais net ne-
atsimenantį savo pavardės. Ir 
mažiausiai galvojantį, kaip val-
doma valstybė. O ko rūpintis? 
Užrūkei „žolės“ – ir vėl euforija. 
O liberalai prieš rinkimus ga-
lėtų rengti teminius „žolių“ va-
karėlius. Su demokratiška dis-
kusija, kaip įteisinti ir sunkiuo-
sius narkotikus. Balsuok už li-

beralą X, nes jis LSD įteisins. 
Arba balsuok už Y, nes jis ko-
kainą įteisins. Ir įsteigs savo 
vardo labdaros fondą „Žoly-
tė“. Kiekvienam už politiką bal-
savusiam asmeniškai įteiks po 
kilogramą „žolės“. Ir ves pilieti-
nio auklėjimo pamokėlę – kuo 
skiriasi pilietis nuo žalmargės. 
Pilietis žolę rūko, o karvė ėda. 
Nebalsuok už kitas partijas, 
nes iš jų gausi tik smilgų. Ti-
kros „žolės“ nepasiūlys.

Idealioje valstybėje sukles-
tėtų kanapininkystė.

Įsivaizduokime, kad libera-
lų valdomoje valstybėje kana-
pės jau legalizuotos. Žemės 
ūkio ministerijoje skubiai įstei-
giamas Kanapininkystės de-
partamentas. Su departamen-
to vadovu. Kandidatūra iš ko-
kio nors prieš kelis dešimtme-
čius žlugusio linų perdirbimo 
kombinato. Bent atskiria na-

tūralų pluoštą nuo sintetinio. 
Mokslininkai, įkvėpti kanapės, 
ima aiškinti, kaip elgtis, kad 
kanapyno vasarą neišguldy-
tų krušos, sausros, o pavasa-
rį – balos. Skubiai išveda lietu-
viškos marihuanos veislę „Ma-
rytė“. Vėliau – „Kanapėtą viš-
tą“. O dar vėliau – itin derlin-
gą veislę „Liberalas“. Ypač at-
sparią. Pienininkai, javų, braš-
kių augintojai, persikvalifikavę 
į kanapdirbius, plečia plantaci-
jas. Grūdines kultūras palieka 
tik kaip kanapynų įsėlius. Rei-
kalauja Europos Sąjungos ir 
Lietuvos valstybės dotacijų. Už 
kiekvieną išmirkusį ar išdžiū-
vusį pasėlio kvadratinį metrą – 
papildomai. Vienas ūkininkas 
jau skundžiasi, kad jo kanapes 
nusiaubė šernas, vardu Pily-
pas. Medžiotojų būrelis tą Pily-
pą jau vaikosi.

Pieno perdirbėjai laipsniš-
kai tampa kanapės perdirbė-
jais. Plečia gamybą. Su ūki-
ninkais derasi dėl kanapių kai-
nos. Technologai galvoja, kaip 
produktą padaryti kuo patrau-
klesnį pirkėjams. Rinkoje pasi-
rodo marihuana su cinamono, 
kardamono ir majonezo pos-
koniais. Gamintojų delegaci-
jos vyksta konsultuotis į ka-
napės tėvynę Aziją. Tarptau-
tinėse parodose Lietuvos pa-
viljone šalia dešrų ir sūrių iš-
guldomos ir marihuanos suk-
tinės. Su širdingais paaiškini-
mais, kad kanapė – lietuviš-
kas paveldas. Tik mūsų neiš-
mintingieji protėviai ilgai suko 
iš pluošto virves. Nesusiprotė-
jo užsirūkyti.

NAUJOJO PASAULIO 
PRADŽIA

Laipsniškai įsivyrauja taika. 
Į dangų tykiai vinguriuoja ma-
rihuanos dūmeliai. Kai kur pa-
sigirsta giedras juokas. Giedru 
veidu prasklendžia, praplaukia 
R. Šimašius. Kanapinis klau-
sia – kur aš jį mačiau? Gerą-

jį angelą. Ai, nesivarginsiu. Te-
gul skraido... Hosana, marihu-
ana, laiminu!.. 

Idilė tęsiasi. Piliečiai aps-
pangę dūmuose. Niekas ne-
kritikuoja valdžios. Javus, bul-
ves, kopūstus jau įsivežame 
iš užsienio. Lietuva tapusi ka-
napių plantacijomis. Namudi-
ninkas romų taboras bankru-
tavęs. Neatlaikė pažangesnių 
technologijų ir modernesnės 
rinkodaros konkurencijos. Te-
atruose ima veikti Kanapinių 
rūkyklos. Ministrų kabinetas, 
prieš pradėdamas posėdžiauti, 
suplėšia taikingąjį dūmą. Kad 
nuomonės sutaptų. Kai ku-
rie apsvaigsta per daug. Susi-
painioja, kokiai ministerijai va-
dovauja. Bet supratingi kole-
gos viską atleidžia. Mat minis-
tras, kurio pareigas kolega už-
simanė užimti, laikinai įsijautęs 
į pingviną. Kosėjantį.

Į Lietuvą ima plūsti minios 
turistų. Keistokomis akimis ir 
drebančiomis rankomis. Prisi-
perka marihuanos su visokiais 
poskoniais. Degustuoja. Šlovi-
na Lietuvą. Tvirtina, kad mūsų 
kanapės gražiausios. Priside-
gustavę jau neužlipa ant Ge-
dimino pilies kalno. Piliečiai 
džiaugiasi, kad pilis šlaitu že-
myn nenušliuoš. Bent šiais 
metais.

Sveikatos ministras džiau-
giasi, kad piliečiai blaivėja. Ma-
žiau išgeria. Mažiau suvartoja 
nikotino. O jei paskambina psi-
chologinės pagalbos linijai, tai 
kikena arba skaldo smagius 
anekdotus.

NAUJOJO PASAULIO 
PABAIGA

Bėga dienos. Idilė tęsia-
si, bet po truputį ima lįsti re-
formos ydos. Statybininkai 
ima masiškai kristi nuo pasto-
lių. Medikai užkrenta ant paci-
entų. Mokytojos ant mokinių. 
Tiesa, visi krenta, užkrenta 
dainuodami. Bet vis vien susi-
kulia. O kur dar visokios ava-
rijos? Ir nepažangių, nes ne-
rūkančių pensininkų pasipikti-
nimas? Tad Seimas imasi žy-
gių. Uždraudžia rūkyti kana-
pes daugiabučių balkonuose. 
Marihuanos pakeliai apklijuo-
jami gąsdinančiais paveiksliu-
kais. O policija įsigyja marihu-
anos matuoklių. Sustabdytie-
ji iškart puola teisintis – šefe, 
surūkiau tik vieną bokalą. Įsta-
tymas tiek nedraudžia. O poli-
cininkas atrėžia – vaikine, ne-
skiesk. Matuoklis rodo, kad 
surūkei visą hektarą.

O tada pasikeičia valdžios 
ir šalį ima valdyti ne libera-
lai. Uždraudžia „žolę“. Išnaiki-
na kanapių laukus. Bet pilie-
čiai jau tiek iškrikę, kad puo-
la skųsti „diktatorius“ tarptauti-
nėms organizacijoms. Apskel-
bia Lietuvą paskutine diktatū-
ra Europoje.

Liberalams iš 
pradžių parūpo marihuana,  

o dabar – homoseksualų partnerystė

Kauno prekybos, pra-
monės ir amatų rūmų Jona-
vos filialas gegužės 14–20 
d. organizavo verslo vizitą 
Kinijoje, kurio metu buvo 
siekiama ištirti rinką, su-
sirasti potencialių partne-
rių ir pabandyti suprasti Ki-
nijos verslo kultūrą. Vizito 
metu Jonavos verslininkų 
grupė, tarp kurių UAB „Bal-
dai jums“ generalinis direk-
torius Alfonsas Meškaus-
kas ir Savivaldybės įmo-
nių – UAB „Jonavos auto-
busai“ ir UAB „Jonavos pa-
slaugos“ – direktoriai Ota-
ras Urbanas ir Edmundas 
Mulokas, lankėsi Šandon-
go (Shandong) provincijoje 
Čiufu (Qufu) ir Linji (Linyi) 
miestuose.

Vizito metu buvo aplanky-
tos 7 baldus ir jų komponen-
tus gaminančios įmonės Lin-
ji ir Čiufu miestuose. Versli-
ninkai apsilankė gamybos ce-

chuose, susipažino su tech-
nologijomis ir išgaunama pro-
dukcijos kokybe.

Vizito Čiufu mieste metu 
delegacija aplankė ne tik ke-
letą įmonių, dirbančių baldų 
gamybos srityje, bet ir susitiko 
su miesto valdžios atstovais, 
aplankė Konfucijaus muzie-
jų imperatoriaus vasaros rezi-
dencijoje.

Kauno prekybos, pramo-
nės ir amatų rūmų Jonavos fi-
lialo tarybos pirmininkas, Jo-
navos rajono savivaldybės ta-
rybos narys, Ekonomikos, fi-
nansų ir verslo plėtros komite-
to pirmininkas A. Meškauskas 
pasiūlė Čiufu miesto valdžios 
atstovams apsvarstyti klausi-
mą dėl Čiufu ir Jonavos kaip 
susigiminiavusių miestų statu-
so įteisinimo.

Parengta pagal Kauno 
prekybos, pramonės ir 
amatų rūmų inf.

DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ JAU GALIMA  
REGISTRUOTIS INTERNETU

Kaip informuoja Socialinės paramos skyrius, nuo gegužės 
1 d. Jonavos rajono savivaldybėje įdiegta išankstinės registra-
cijos pas Socialinės paramos skyriaus specialistus sistema. Ši 
sistema sudaro galimybę užsiregistruoti į priėmimą pas reikia-
mą specialistą kiekvienam patogiu laiku. Taip skyrius siekia pa-
gerinti klientų aptarnavimo kokybę.

Jonavos rajono gyventojai, besikreipiantys į Socialinės pa-
ramos skyrių dėl socialinių išmokų, gali registruotis „Registra-
cija dėl socialinių išmokų“ internetu adresu http://www.jo-
nava.lt/registracija-pas-socialini-darbuotoja.

VASARĄ LAIKINAI NEDIRBS IKIMOKYKLINIO IR 
PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPĖS

Kaip informuoja Švietimo, kultūros ir sporto skyrius, vado-
vaujantis Jonavos rajono savivaldybės administracijos direkto-
riaus 2017 m. gegužės 18 d. įsakymu Nr. 13B-1002 „Dėl Jo-
navos rajono savivaldybės ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio 
ugdymo grupių veiklos 2017 metų vasarą“, laikinai nedirbs 
ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo grupės šio-
se švietimo įstaigose: 

liepos mėn. – vaikų lopšelyje-darželyje „Lakštingalėlė“, vai-
kų lopšelyje-darželyje „Žilvitis“, mokykloje-darželyje „Bitutė“;

rugpjūčio mėn. – vaikų lopšelyje-darželyje „Pakalnutė“, 
vaikų lopšelyje-darželyje „Saulutė“, vaikų lopšelyje-darželyje 
„Dobilas“;

liepos-rugpjūčio mėn. – Kulvos Abraomo Kulviečio moky-
kloje, Barupės mokykloje, Šveicarijos vaikų lopšelyje-darželyje 
„Voveraitė“, Žeimių mokykloje-daugiafunkciame centre, Upnin-
kų pagrindinėje mokykloje, Bukonių mokykloje-daugiafunkcia-
me centre, Panoterių Petro Vaičiūno pagrindinėje mokyklo-
je, Užusalių pagrindinėje mokykloje, Batėgalos universaliame 
daugiafunkciame centre;

birželio-rugpjūčio mėn. – Panerio pradinėje mokykloje, 
Justino Vareikio progimnazijoje, Raimundo Samulevičiaus pro-
gimnazijoje, Šveicarijos pagrindinėje mokykloje, vaikų lopšelio-
darželio „Lakštingalėlė“ skyriuje „Šilelis“.

SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJŲ ORGANIZUOJAMUOSE 
RENGINIUOSE UŽDRAUSTAS ALKOHOLIS

Turto skyrius informuoja, kad gegužės 25 d. Jonavos rajo-
no savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1TS-143 „Dėl preky-
bos alkoholiniais gėrimais uždraudimo švenčių, masinių ren-
ginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, cirko ir kitų renginių 
metu“ yra uždrausta prekyba alkoholiniais gėrimais, neišduo-
dant vienkartinių licencijų verstis mažmenine prekyba alkoholi-
niais gėrimais savivaldybės institucijų ir įstaigų organizuojamų 
švenčių, masinių renginių, parodų, koncertų, teatro spektaklių, 
cirko ir kitų renginių metu renginio teritorijoje.

VYKS LAUKO TAKTINĖS PRATYBOS 
„GELEŽINIS VILKAS 2017“

Civilinės mobilizacijos tarnyba informuoja, kad birželio 12–
23 dienomis Jonavos, Kaišiadorių, Kėdainių ir Kauno rajonų 
teritorijose vyks Lietuvos kariuomenės lauko taktinės pratybos. 

Pratybų rajone transporto priemonės judės tik keliais, išsky-
rus su žemės savininkais suderintuose plotuose. Bus naudo-
jamos pirotechnikos ir imitacijos priemonės, laikomasi gamto-
saugos ir kelių eismo taisyklių reikalavimų. 

Siekiant užtikrinti saugumą keliuose ir sunkiasvorių trans-
porto priemonių judėjimą, eismą reguliuos Karo policija. Kas-
dienė civilių gyventojų veikla nebus trikdoma. 

IDEALIOJE LIBERALŲ VALSTYBĖJE PILIEČIAI TIEK 
KAITALIOTŲ SAVO KŪNUS, KAD TURĖTŲ UŽRAŠŲ 

KNYGELĖJE ŽYMĖTI. KURIOMIS SAVAITĖS DIENOMIS 
TAMPA VYRU, O KADA – MOTERIMI. NES MASIŠKAI 
PARŪKIUS MARIHUANOS SUSILPNĖTŲ ATMINTYS

KELIONĖS
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Į „Jonavos garso“ redak-
ciją kreipėsi moteris (vardas 
ir pavardė redakcijai žino-
ma), kuri liko nusivylusi gy-
vūnų globa ir prieglauda už-
siimančių organizacijų vei-
kla bei požiūriu.

„Į tėvelių sodą atklydo penki 
katinai. Kadangi sodas yra ša-
lia miško, mes manome, kad 
tie gyvūnėliai yra kažkieno iš-
mesti. Savaime aišku, kaimy-
nai svetingumo neparodė. Vie-
ni žadėjo nunuodyti, kitas kai-
mynas – nušauti. Nutarėm du 
paskiausiai atklydusius atiduo-
ti į gyvūnėlių prieglaudą“, – pa-
sakojo moteris.

„Pirmiausia paskambinau 
į Kaune esančią VšĮ „Penkta 
koja“. Gavau atsakymą, kad 
ši prieglauda priima tik šuniu-
kus. Tada sužinojau, kad Jo-
navoje veikia ką tik atidarytas 
šios VšĮ Jonavos skyrius. La-
bai apsidžiaugiau galvodama, 
kad paskambinus problema 
bus išspręsta. Deja, atsiliepusi 
moteris pasakė, kad šiuo metu 
katinėlius priglausti neturi ga-
limybės. Bendravo maloniai, 
prašė suprasti juos, nes ką tik 
skyrius pradėjo veikti ir netu-
ri narvų. Aš juos supratau. Bet 
paprašė katinus nukirminti, nu-

blusinti ir paskiepyti“, – redak-
cijai laiške nutikusią situaciją 
pasakoja jonavietė.

Moteris sako, buvusi są-
žininga ir visai neslėpusi, kad 
sodas, į kurį atklydę katinėliai, 
yra Kauno rajone, nors galė-
jusi tai ir nutylėti. „Aišku pasi-
gailėjau, kad teisybę pasakiau, 
nes buvo man tada pasaky-
ta, kad „Penktos kojos“ Jona-
vos skyrius priima gyvūnus tik 
iš Jonavos miesto. Aš net at-
siprašiau savanorės, kad tei-
sybę pasakiau. Ji pasiūlė pa-
skambinti kitą dieną, nes turi 
pasitarti su kita darbuotoja“, – 
rašo moteris.

„Vietos nėra“, – toks atsa-
kymas paskambinus kitą die-
ną jonavietę nuliūdino. Mote-
ris sako, kad būtent iš „Penk-
tos kojos“ prašiusi pagalbos ir 
tikėjusis jos sulaukti, nes šei-
mos narys nuo 2012-ųjų kas-
met 2 proc. GPM perveda šiai 
organizacijai, be to, pinigėlių 
skyręs jų atliekamai kilniai mi-
sijai ir iš savo asmeninės sąs-
kaitos. Visuomenėje susifor-
mavęs šios viešosios įstaigos 
kaip plačiai labdaringa vei-
kla užsiimančios organizaci-
jos įvaizdis, dėl kurio dauge-
lis žmonių nepagaili jiems nei 

savo 2 proc., nei įmesti smul-
kiųjų pinigėlių į labdaros taupy-
klėles, esančias daugelyje vie-
tų.

Moteris neslepia, kad tarp 
abiejų pusių buvo įsiplieskusių 
emocijų. Tada savanorė iš in-
terneto puslapių pasiūliusi kitų 
prieglaudų, esančių Kaune, 
adresus. Moteris visoms 
joms paskambino. „Supra-
tau, kad šitų keturkojų nie-
kam nereikia, ir niekas ne-
priglaus. Viena iš šių prie-
glaudų siūlė atvažiuoti va-
lyti narvų, kita – pinigų, kad 
globočiau pati ir jų neatvež-
čiau. 

Iš nevilties paskambinau 
į veterinarijos kliniką, kad 
katinėlius užmigdytų. Nega-
liu juk nuvežti ir išmesti į kitą 
mišką, sodą ar gyvenvietę. 
Tačiau veterinarijos gydyto-
ja paaiškino, kad sveikų gy-
vūnėlių nemigdo.

Nieko nepešusi susisie-
kiau su VšĮ“ Penkta koja“ Jo-
navos skyriaus vadove. Po šio 
skambučio problema lyg ir iš-
sisprendė. Vadovė tik pasitei-
ravo, kiek dar galėčiau katinė-
lius palaikyti. Širdis džiaugėsi, 
kad ledai pajudėjo, rami grįžau 
namo.

Tuo ši istorija ir būtų pasi-
baigusi“, – sako jonavietė, jei 
ne iš VšĮ „Penkta koja“ sava-
noriaujančios jonavietės, dir-
bančios solidžioje įstaigoje 
(vardas ir pavardė redakcijai 
žinoma), vakare pasipylusios 
ne tik įžeidžiančios, bet ir mįs-
lingos žinutės: 

20:25. Savanorė: „Bet jūs 
ir gyvatė“

Moteris atsakiusi: „Ačiū 
už komplimentą. Ši žinutė 
bus paviešinta“.

21:06. Savanorė: „Tik iš 
tokio supuvusio žmogaus ir 
galima to tikėtis“.

21:08. Savanorė: „Jūs 
kreipiatės pagalbos, aš jums 

iš visos dūšios, o jūs kaip el-
giatės“.

„Jonavos garsui“ pasiteira-
vus, savanorė pripažino, kad 
moteriai rašiusi tokias žinutes. 
Paklausus, kodėl, sakė, kad 
tai „buvo mano žmogiško oru-
mo įžeidimas ir reakcija į tai“. 
„Tai paskutinis kartas, daugiau 

tai nepasikartos“, – užtikrino 
aukštąjį išsilavinimą turinti 
moteris.

VšĮ „Penkta koja“ direk-
torė A. Volockytė „Jonavos 
garsą“ informavo, jog su sa-
vanore aptarusi situaciją ir 
jos poelgį, kad savanorė mi-
nėtos moters atsiprašė.

„Atsiprašymas nebuvo 
nuoširdus, o vien dėl to, kad 
liepė direktorė“, – tokia jona-
vietės, norėjusios humaniš-
kai pasielgti su gyvūnėliais, 
galutinė nuomonė. 

Išties kyla klausimas – 
kodėl taip dažnai prie sodų, 
ypač esančių miškingose vie-
tose, kaskart galima sutikti be-
siblaškančių šunelių bei katinė-
lių? Ar viskas iki galo apmąsty-
ta ir išspręsta? Ar nepernelyg 
slidi riba tarp bešeimininkio ir 
tokiu bet kurią minutę galinčio 
tapti keturkojo augintinio? Vis-
kas priklauso tik nuo sąžinės.

Apie istoriją, kuri geriau nepasikartotų

Aldona Skaisgirytė

Neseniai Jonavos rajono 
savivaldybėje viešosios įs-
taigos (toliau VšĮ) „Penkta 
koja“ direktorė Agnė Voloc-
kytė ir Jonavos miesto seniū-
nijos seniūnas Povilas Beiš-
ys pasirašė sutartį, pagal ku-
rią ši viešoji įstaiga įsiparei-
gojo vykdyti Jonavos mies-
te pagautų arba rastų bena-
mių arba bešeimininkių šunų 
ir kačių laikiną globą, juos 
ženklinti mikroschemomis, 
sterilizuoti arba kastruoti bei 
vakcinuoti nuo pasiutligės ir 
kompleksiniu skiepu, pagal 
poreikį gydyti. Taip pat gy-
vūnėliams bus ieškoma nau-
jų namų. Jonavos miesto se-
niūnija VŠĮ „Penkta koja“ už 
vienerių metų triūsą įsiparei-
gojo atseikėti 9 650 eurų.

„Pasitelkti visuomenininkus, 
ne vyriausybinę organizaciją, 
kurie tą darbą dirba daug metų, 
yra daug geriau nei patiems im-
tis šito darbo, patiems organi-
zuoti tai, kam neturime dide-
lės kompetencijos ir didelių pa-
tirčių. Šitie žmonės turi ilgame-

tę patirtį, tikrai žino ir supranta, 
kas yra gyvūnų globa, priežiūra 
ir kaip tą darbą reikia dirbti“, – 
šiam įvykiui užfiksuoti sukvies-
tai rajono žiniasklaidai sakė 
tuomet dar buvęs laikinasis ra-
jono meras Eugenijus Sabutis. 

„Svarbu, kad sutartis pasi-
rašoma su VšĮ „Penkta koja“. 
Ši organizacija Jonavos rajone 
dirba jau ne vienerius metus. 
Net negaudami finansavimo 
jos nariai šį darbą darė iš savo 
lėšų, gyventojų paramos. Ta-
čiau pinigų visada trūksta. To-
dėl rajono Savivaldybė prisidės 
pinigais, kad būtų pasirūpinta 
gyvūnais“, – kalbėjo Jonavos 
miesto seniūnas P. Beišys. „La-
bai mes džiaugiamės, kad yra 
paskata iš Savivaldybės. Ben-
dromis jėgomis galėsime nu-
veikti daug ir gražių darbų. At-
liksime sterilizaciją, kastraciją – 
tai humaniški būdai mažinti be-
globių gyvūnų populiaciją. Taip 
pat būtina šviesti visuomenę, 
kad kuo mažiau keturkojų būtų 
išmetama į gatvę. Gyvūnai yra 
didžiulė atsakomybė, tai nėra 
vien poreikių tenkinimas, ketur-
kojai nėra priedas prie ko nors 
ar kam nors. Kiekvienas prieš jį 

įsigydamas turi gerai pagalvo-
ti“, – kalbėjo A. Volockytė.

Jonavos miesto seniūni-
jos seniūnas P. Beišys, atsaky-
damas į klausimą, ar bus iš gy-
ventojų priimami kačiukai ir šu-
niukai, akcentavo: „VŠĮ „Penk-
ta koja“ nebus labdaringa orga-
nizacija, nesurinkinės ir nepri-
iminės gyvūnų, kam jie nebe-
reikalingi“. Pasak jo, sutartyje 
yra punktas, numatantis žmogui 
nebereikalingą gyvūną priimti į 
prieglaudą, tačiau buvęs šeimi-
ninkas turės apmokėti visas tas 
išlaidas, kurias patirs ši organi-
zacija. Be to, pastebėjo P. Beiš-
ys, dažnai pasitaiko, kad į laiki-
ną globą patenka nuo savo šei-
mininkų pabėgę gyvūnai. Sava-
noriai, sugavę tokius keturko-
jus, nuveš į prieglaudą, tačiau 
jų pasiimti atėjusiems šeiminin-
kams reikės susimokėti už au-
gintinių gaudymo, suteiktų pas-
laugų, priežiūros išlaidas. „Skir-
ti iš rajono biudžeto pinigai ne-
reiškia, kad nuo šiol šeimininkai, 
nusprendę, jog gyvūnas jiems 
tapo nereikalingas, galės jį ati-
duoti. Miesto seniūnija apmokės 
tik už rūpinimąsi bešeimininkiais 
gyvūnais“, – sakė seniūnas. 

Kokiomis sąlygomis bešei-
mininkiai gyvūnai gali būti prii-
mami? „Ši sutartis tam ir yra: jei 
atsirado mieste bešeimininkių 
gyvūnų, juos paima VšĮ „Penk-
ta koja“, o už šį darbą sumoka 
Jonavos miesto seniūnija“, – at-
sakė P. Beišys.

Norėdami pristatyti bešei-
mininkį gyvūnėlį, gyventojai, 
bent iki šiol, susidūrė su sava-
norių reikalavimu, kad keturko-
jis būtų, anot jos, „nublusintas, 
nukirmintas, atlikta kastracija“. 
Ar to nebus daugiau reikalau-
jama?

„Čia nuo žmogaus priklau-
so, kiek jis pats nori prisidėti. 
Bet nėra tokio nustatyto reika-
lavimo, kad, prieš atiduodamas 
į prieglaudą, privalo atlikti to-
kias procedūras. Mes nė Kau-
ne neturime tokios praktikos“, – 
sakė VšĮ „Penkta koja“ direkto-
rė A. Volockytė.

Jonavoje beglobiais gyvū-
nais, padedant miesto seniūni-
jai, rūpinsis dvi organizacijos – 
viešosios įstaigos „Penkta koja“ 
ir „Miesto katė“. Pastaroji vykdo 
bešeimininkių kačių programą 
„Pagauk, sterilizuok, paleisk“.

Kaip informavo Jonavoje su 

beglobiais gyvūnais dirbanti sa-
vanorė Ilona Kolitaitė, per me-
tus į gatvę išmestų keturkojų 
mieste būna apie 200, pernai – 
212. Šiemet per pirmuosius tris 
mėnesius priglausti 46 gyvūnė-
liai. Pirminis gyvūnėlio sutvar-
kymas (paženklinimas mikros-
chema, sterilizacija ar kastraci-
ja, paskiepijimas) atsieina apie 
50–60 eurų.

Jonavos miesto seniūni-
jos seniūnas P. Beišys patiki-
no, kad kaimiškų seniūnijų se-
niūnai taip pat bus informuoti 
apie šios sutarties pasirašymą. 
„Tad, iškilus reikalui kaime, ga-
lės kreiptis į nevyriausybinę or-
ganizaciją. „Viešoji įstaiga man 
pažadėjo, kad padės problemą 
spręsti seniūnijose, tačiau už 
šias paslaugas turės susimokė-
ti“, – sakė miesto seniūnijos se-
niūnas.

Iškilus klausimams ar pa-
stebėjus bešeimininkius gyvū-
nėlius, gyventojai gali kreiptis į 
VšĮ „Penkta koja“ savanores – 
Dalią ( tel. 8 611 46 167), Iloną 
– (tel. 8 642 92 870); Janę (tel. 
8 676 69 767) – arba skambinti 
tiesiai Jonavos miesto seniūnui 
(tel. 8-349 60488).

VšĮ „Penkta koja“ nemokamai rūpinsis tik miesto bešeimininkiais gyvūnais

(smuikas), Aneta Ulachovičiūtė 
(smuikas).

Pučiamųjų instrumentų 
skyrius: Matas Bagdonavičius 
(fleita), Evelina Cekanoveckai-
tė (fleita).

Fortepijono skyrius: Meda 
Arlauskaitė, Karina Baltrukėnai-
tė, Augusta Chomko, Agnė De-
delaitė, Erika Gerasimovaitė, 
Viltė Markevičiūtė, Saulė Miš-
čiukaitė, Ervinas Orlovas.

Respublikinių konkursų 
laureatai
Styginių instrumentų sky-

rius: Paulina Bartaševičiū-

tė (smuikas), Ugnė Grizickaitė 
(smuikas).

Pučiamųjų instrumentų 
skyrius: Domantas Gaigalas 
(trimitas).

Fortepijono skyrius: Rugi-
lė Gabševičiūtė, Adrija Klovaitė, 
Beatričė Kuliešiūtė, Milda Nar-
kauskaitė, Danielė Vaitiekūnaitė.

Tautinių instrumentų sky-
rius: Justas Kazakevičius (bir-
bynė).

Teatro skyrius: Jonas Be-
ras, Arnas Bočkus, Gustė Cvili-
kaitė, Airida Česonytė, Gabrie-
lė Gudavičiūtė, Gabija Janu-
šauskaitė, Kamilė Jaščemskai-
tė, Justė Kuokštaitė, Aistė Lilei-
kaitė, Deimantas Macaitis, Mi-

lita Matuzaitė, Paulius Mikšys, 
Arnas Rockinas, Monika Stan-
kevičiūtė, Nojus Šukys, Vakarė 
Tarozaitė.

diplomantai
Fortepijono skyrius: Vikto-

rija Litvinovaitė.
Dailės skyrius: Austėja Bu-

klajeva, Indrė Lisinaitė, Ugnė 
Rozenbergaitė, Saulė Venckutė.

AČIŪ PEDAGOGAMS!
Jonui Andriulevičiui (dra-

mos mokytojas ekspertas), Ro-
mai Balienei (fortepijono moky-
toja metodininkė), Petrui Beniu-
liui (gitaros mokytojas), Viole-
tai Draskinienei (smuiko moky-

toja metodininkė), Jolantai Gri-
gienei (dailės mokytoja eksper-
tė), Fiodorui Jančenko (trimi-
to mokytojas ekspertas), Regi-
nai Juškienei (fortepijono moky-
toja metodininkė), Adrijanai Juš-
kevičienei (fortepijono vyresnioji 
mokytoja), Nikolajui Kolesniko-
vui (akordeono mokytojas me-
todininkas), Živilei Martinaitie-
nei (dramos mokytoja metodi-
ninkė), Narimantui Murauskui 
(tautinių instr. sk. vyresn. mo-
kytojas), Ingai Naujokienei (dai-
lės mokytoja metodininkė), Joli-
tai Nenortienei (dailės vyresnio-
ji mokytoja), Audrai Ostasevičie-
nei (fleitos mokytoja metodinin-
kė), Liudmilai Petrakovai (forte-

pijono mokytoja metodininkė), 
Daivai Petrošienei (fortepijo-
no vyresnioji mokytoja), Romai 
Razmienei (violončelės mokyto-
ja), Skaidrei Reznikovienei (for-
tepijono mokytoja metodininkė, 
koncertmeisterė), Jurgitai Sera-
pinei (dramos vyresnioji moky-
toja), Dainai Suslavičienei (for-
tepijono vyresnioji mokytoja), 
Jolantai Šukienei (fortepijono 
mokytoja metodininkė), Loretai 
Valatkienei (fortepijono mokyto-
ja metodininkė), Virginijai Veri-
kienei (smuiko mokytoja meto-
dininkė), Jurgitai Venskauskie-
nei (fortepijono vyresnioji moky-
toja), Linai Žiegienei (fortepijono 
mokytoja metodininkė).

Jie garsina Jonavos rajoną
Atkelta iš 1 psl.
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BIRŽELIO MĖN.
5 d. 18 val. – JOGA 
(dalyviams pageidautina tu-
rėti jogos kilimėlius arba pa-
klotus)
Anantbodh Jogos ir ir Aikido 
studija

6 d. 17 val. – MOLIO LIPDY-
MO PAMOKA
VŠĮ „Deko resto“

7 d. 19 val. – SOCIALINIAI 
ŠOKIAI (salsa, bachata ir t.t.)
Studija „ŠOK IR TU“

9 d. 17 val. Edukacinė pro-
grama „PAŽINK LIETUVIŠ-
KĄ PIRTĮ“ 
Išankstinė registracija tel. 8 
684 13389
Baltiškosios pirties klubas

12 d. 18 val. – JOGA 
(dalyviams pageidautina tu-
rėti jogos kilimėlius arba pa-
klotus)
Anantbodh Jogos ir ir Aikido 
studija

13 d. 11 val. – PIRMOSIOS 
PAGALBOS MOKYMAI 
(miesto paplūdimyje prie Var-
nutės tvenkinio)
Jonavos visuomenės sveika-
tos biuras

14 d. 18 val. – MENINĖS SA-
VIRAIŠKOS UŽSIĖMIMAI 
(iki 6 m. amžiaus vaikams ir 
jų tėveliams)
VšĮ Vaikų ir jaunimo visapu-
siško lavinimo centras

14 d. 19 val. – SOCIALINIAI 
ŠOKIAI (salsa, bachata ir t.t.)
Studija „Šok ir Tu“

15 d. 11 val. – 
„ZUMBONUS“(Fitness šokiai 
visiems)
Klubas „Bonus“

16 d. 17 val. – ŠOKLIOSIOS 
TRENIRUOTĖS SU KAN-
GOO JUMPS ŠOKLIUKAIS
Klubas „Sporto legionas“

17 d. 10 - 12 val. – reprezen-
tacinis renginys „BŪKIME 
DRAUGE“
(spektaklis „Pabudimas“, me-
ninės veiklos, aktyvūs žaidi-
mai)
Jonavos r. neįgaliųjų veiklos 
centras

19 d. 18 val. – TARPTAUTI-
NĖ JOGOS DIENA
(dalyviams pageidautina tu-
rėti jogos kilimėlius arba pa-
klotus)
Anantbodh Jogos ir ir Aikido 
studija

26 d. 19 val. – SOCIALINIAI 
ŠOKIAI 
(salsa, bachata ir t.t.)
Studija „Šok ir Tu“

27 d. 11 val. – LINKSMI VAI-
KŲ ŽAIDIMAI
(mankštos tėvams su vaikais)
UAB „Ridikiukas“

28 d. 18 val. – 
„ZUMBONUS“(Fitness šokiai 
visiems)
Klubas „Bonus“

30 d. 21 val. – PAPLŪDIMIO 
DISKOTEKA
Jonavos kultūros centras

LIEPOS MĖN.
5 d. 19 val. – ZUMBA FI-
TNESS
Studija „Šok ir Tu“

11 d. 18 val. – MENINĖS SA-
VIRAIŠKOS UŽSIĖMIMAI 
(iki 6 m. amžiaus vaikams ir 
jų tėveliams)
VšĮ Vaikų ir jaunimo visapu-
siško lavinimo centras

12 d. 19 val. – ZUMBA FI-
TNESS
Studija „Šok ir Tu“

13 d. 17 val. – PIEŠIAME 
FRAKTALUS. MOLIO LIP-
DYMO PAMOKA
VŠĮ „Deko resto“

18 d. 11 val. – PIRMOSIOS 
PAGALBOS MOKYMAI 
(miesto paplūdimyje prie Var-
nutės tvenkinio)
Jonavos visuomenės sveika-
tos biuras

19 d. 19 val. – ZUMBA FI-
TNESS
Studija „Šok ir Tu“

21 d. 17 val. – ŠOKLIOSIOS 
TRENIRUOTĖS SU KAN-
GOO JUMPS ŠOKLIUKAIS
Klubas „Sporto legionas“

25 d. 11 val. – LINKSMI VAI-
KŲ ŽAIDIMAI
(mankštos tėvams su vaikais)
UAB „Ridikiukas“

26 d. 19 val. – STRONG BY 
ZUMBA
(dalyviams pageidautona tu-
rėti jogos kilimėlius)
Studija „Šok ir Tu“

RUGPJŪČIO MĖN.
8 d. 11 val. – LINKSMI VAI-
KŲ ŽAIDIMAI
(mankštos tėvams su vaikais)
UAB „Ridikiukas“

8 d. 18 val. – POPULIARIŲ 
ŠOKIŲ PAMOKA
Klubas „Bonus“

9 d. 11 val. – PIRMOSIOS 
PAGALBOS MOKYMAI 
(miesto paplūdimyje prie Var-
nutės tvenkinio)
Jonavos visuomenės sveika-
tos biuras

9 d. 18 val. – MENINĖS SA-
VIRAIŠKOS UŽSIĖMIMAI 
(iki 6 m. amžiaus vaikams ir 
jų tėveliams)
VšĮ Vaikų ir jaunimo visapu-
siško lavinimo centras

10 d. 18 val. – POPULIARIŲ 
ŠOKIŲ PAMOKA
Klubas „Bonus“

JONAVOS VISUOMENĖS SVEIKATOS 
BIURAS KVIEČIA Į SVEIKATOS 

STIPRINIMO RENGINIŲ MARATONĄ 
JONINIŲ SLĖNYJE:

Šių metų birželio 17-oji 
diena turėtų būti įsimintina 
ne tik profesionaliosios muzi-
kos gerbėjams, bet ir visiems, 
vertinantiems išskirtinę archi-
tektūrą bei paveldą. Šią dieną 
bus atidarytas pirmasis tarp-
tautinis Skarulių muzikos fes-
tivalis, kuris per tris nemo-
kamus koncertus sukvies ne 
vieną įžymų Lietuvos bei už-
sienio atlikėją!

Festivalio meno vadovas Liu-
das Mikalauskas džiaugiasi užgi-
musia nauja idėja ir kviečia kie-
kvieną apsilankyti ir pajusti vie-
tos žavesį: “Tarptautinis Skarulių 
muzikos festivalis – tai išskirtinis 
įvykis Jonavos krašte, kviečian-
tis visą Lietuvą aplankyti ir pa-
milti šį ramų Neries užutekį. Ska-
rulių Šv. Onos bažnyčia jau 400 
metų žavi savo gotikos stiliaus 
didingumu ir kiekvieną, kuris va-
žiuoja Jonavos aplinkkeliu, kvie-
čia bent trumpam prilėtinti grei-
tį ir pasigrožėti ja. Mes, meninin-
kai, susivilioję jos ramybe, taip 
pat neliekame abejingi ir prade-
dame vasaros renginių ciklą, 
kviečiantį visą Lietuvą bent trum-
pam užmiršti kasdienius rūpes-
čius ir pasinerti į Skarulių bažny-
čios Šv. Mišių ir muzikos paslap-
tis. Koncertai, kurių gali pavydė-
ti didžiausi šalies festivaliai, šiam 
išskirtiniam architektūros pamin-
klui padės vėl nušvisti nauju vei-
du. Būkime kartu, melskimės 
kartu, ilsėkimės kartu, nes Ska-
ruliai tai dovanos kiekvienam at-
vykusiajam.“

Simboliška, kad per festiva-
lio atidarymą Jonavos rajono 
gyventojai ir svečiai Šv. Onos 
bažnyčioje išgirs vieną žino-
miausių jaunosios kartos ope-
ros solisčių, tyro it krištolas bal-
so savininkę Oną Kolobovaitę, 
kuri šiuo metu gyvena Rygoje, 
tačiau mielai apsilanko ir gimta-
jame krašte. Jai talkins patyru-
sių scenos meistrų komanda – 
charizmatiškasis operos solis-
tas Egidijus Bavikinas, fleiti-
ninkas iš Suomijos Milko Vesa-
lainen bei muzikalusis dirigen-
tas, įvairių projektų dalyvis Vy-
tautas Lukočius. Atlikėjai savo 
„Giesmę Skarulių bažnyčiai“ 
skirs jau birželio 17 d. po Jona-
vos dekano Audriaus Mikitiuko 
aukojamų Šv. Mišių. 

Antrasis festivalio koncertas 
bus skirtas Šv. Onos atlaidams 
paminėti. Jo metu bus pristatyta 
nauja programa „Tėvo Stanislo-
vo varpai“, kurią su nekantrumu 
rengia festivalio meno vadovas, 
nuolat idėjų nestokojantis Liu-
das Mikalauskas. 

Festivalio uždarymo rengi-
nys bus skirtas didžio mecena-
to dr. Bronislovo Lubio atmini-
mui. Koncerto metu valstybinis 

choras „Vilnius“ atliks šiuolaiki-
nio kompozitoriaus Karl Jenkins 
garsiąsias „Mišias už taiką“, to-
dėl įspūdinga popietė tiesiog ga-
rantuota. 

„Džiugu, jog geros idėjos 
greitai sulaukia palaikymo ne 
tik iš rėmėjų, bet ir iš žiniasklai-
dos. Džiaugiamės, jog akcinė 
bendrovė „Achema“ geranoriš-
kai sutiko mecenuoti visus ren-
ginius, taip garantuodama ne-
mokamą įėjimą lankytojams. Ži-
niasklaida nustebino geranoriš-
kumu bendradarbiaujant – tiki-
me šia idėja, tikime, jog Skaru-

lius pamatys kuo daugiau lanky-
tojų, esu tikra – jie tikrai pamils 
šią vietą, kaip ir mes“, - džiau-
giasi Skarulių muzikos festiva-
lio projekto vadovė Sigita Mika-
lauskienė.

Jonavos gyventojai, netu-
rintys galimybių nuvykti patys, 
galės pasinaudoti organizato-
rių transportu – prieš kiekvieną 
koncertą 11 val. užsakytas au-
tobusas nuo Šv. Jokūbo para-
pijos nuveš ir parveš žiūro-
vus nemokamai! 

VšĮ „Liudo Mikalausko 
koncertai“ informacija

Nemokamas festivalis skatins 
atsigręžti į krašto paveldą

JONAVOS KRAŠTO MUZIEJUS 
PARODOS

Iki 30 d. Istorinės Lietuvos 
Respublikos Prezidentūros Kau-
ne paroda „Antanas Smetona: 
Žmogus, Prezidentas, Tautos va-
das“ (Dailės skyiuje).

12-23 d. Tautodailininko Vy-
tauto Mikšto paroda (Dailės sky-
riuje). 

RENGINIAI
8 d. 12 val. Ekskursija po Jo-

navą, skirta Valstybės Atkūrimo 
Šimtmečio minėjimui, aplankant 
su 1918-1940 m. Lietuva susiju-
sius objektus. Būtina registracija 
tel. (8 349) 52335

16 d. 14 val. Sutartinių moky-

mai „Kupolio rože“. Vadovė etno-
muzikologė dr. Toma Grašytė 
(Etnografijos skyriuje). Būtina re-
gistracija tel. (8 349) 53388.

17 d. 11 val. Lietuvos politinių 
kalinių ir tremtinių sąjungos Jona-
vos skyriaus ataskaitinis susirinki-
mas (Dailės skyriuje). 

EDUKACIJA
Visą mėnesį Edukaciniai už-

siėmimai moksleiviams: „Trem-
ties istorija“, „Žydų gyvenimo 
ženklai Jonavoje“ (Dailės skyriu-
je).  Būtina registracija tel. (8 349) 
51446.

Visą mėnesį Edukacinis už-
siėmimas moksleiviams, suau-
gusiems „Švento Jono vakarėlį“ 

(Etnografijos skyriuje). Būtina re-
gistracija tel. (8 349) 53388.

Visą mėnesį Amatų pristaty-
mas – kūrybinės dirbtuvės moks-
leiviams, suaugusiems „Etninio 
tapatumo ženklai kasdienybė-
je: lininio maišelio dekoravimas" 
(Etnografijos skyriuje). Būtina re-
gistracija tel. (8 349) 53388.

PROJEKTINĖ VEIKLA
Projekto „Tarpe nyčių nytužė-

lių“ vykdymas
Etnografinė ekspedicija „Linų 

ir vilnos apdirbimas Jonavos rajo-
ne“. Būtina registracija tel. (8 349) 
53388.

Daugiau informacijos  
www.jonavosmuziejus.lt

PASTABA. Esant nepalankioms oro sąlygoms užsiėmimai 
nevyks.
Organizatoriai pasilieka teisę keisti renginių laiką, datą ir 
vietą. 
Tel. pasiteirauti (8 349) 31064 (darbo dienomis). 
Daugiau informacijos www.jonavavsb.lt
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A. ŠIMKAUS KLINIKA
TEIKIA išblaivinimo paslaugas.
GYDO skydliaukės mazgus (be opera-

cijos), širdies ritmo sutrikimus, hipertoniją, 
reumatą, sąnarių ligas, nutukimą.

ATLIEKA echoskopiją.
Tel. 8 674 50862

Gyd. R. Kvedaravičiaus
Odontologijos klinika

KLINIKOJE TEIKIAMOS ŠIOS PASLAUGOS:
                                      

Profesionali burnos higiena  
Dantų gydymas
Implantavimas
Dantų protezavimas
Periodontologija 
Chirurgija
Dantų balinimas
Dantų puošyba
Dentalinės rentgeno nuotraukos.

Odontologinės paslaugos atliekamos pažangiausiomis 
technologijomis, naudojant kokybiškas, profesionalias medžia-
gas bei modernią įrangą. 

J. Ralio g. 8-3, Jonava
Tel. 8 349 60202, mob. 8 685 24354, mob. 8 640 55506
El. paštas: info@raidentas.lt
     Odontologijos klinika ,,Raidentas” Jonavoje

Raidentas

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

20-jo gimtadienio proga visą birželio  
mėnesį dovanoja išskirtines nuolaidas:
50 % – visiems akinių rėmeliams;
30 % – saulės akiniams

Pas akių gydytoją pageidautina išankstinė registracija 
tel.: 53021 arba mob. 8 656 09224.

Akinių meistras dirba antradieniais ir ketvirtadieniais nuo 16 
iki 18 val.

Reiki – senovinis gydymo 
metodas energijomis

Gydo: 
sveikatos sutrikimus (net ir labai sunkius), 

nugaros ir kitus skausmus, 
baimes, depresiją, nemigą.

Padeda atsikratyti rūkymo, antsvorio.
Tel. pasiteirauti  

8 657 86680 Kęstutis 
Miliukas

Pataria provizorė
Vida Jokimienė

KAIP SULIEKNĖTI 
SVEIKAI?

Bent kiek mus pradžiugi-
nus saulės spinduliams, atsi-
randa nuotaika atrodyti gra-
žiau ir noras išlįsti iš storesnių 
apdarų. Šaltuoju periodu orga-
nizmas kaupia medžiagas, tau-
soja kūno šilumą, o riebalinis 
sluoksnis padeda visa tai ne-
prarasti. 

„Neįtelpu nė į vieną vasari-
nį drabužį, esu pikta ir negraži 
sau“, – murma draugės ir sutik-
tos moterys. Spėkit, ką be spor-
to joms norisi patarti? O gi, lie-
knėkite, mielosios, bet sveikai. 
Kaip tai daryti?

Derinkite maistą, valgykite 
po mažai, tačiau dažnai. Mažin-
kite cukraus kiekį, gerkite daug 
vandens ir arbatų, pamirškite 
sultis ir gazuotus vandenis.

Jei jau prakalbome apie ar-
batas, vokiečiai turi nuosta-
bų žolelių mišinį, kurį pavadino 
šviesiai tiesiai – „Nutukėlių ar-
bata“. Žodis „nutukimas“ girdi-
mas beveik kasdien, o va „nutu-
kėlių“ arbata skamba tarsi spy-
ris į tam tikrą vietą tam, kad pa-
galiau pradėtume rūpintis ne tik 
savo fizinėmis formomis, bet ir 
sveikata.

Tad lieknėkime sveikai: ne 
badaudami, o subalansuoda-
mi mitybą ir gerdami „Nutukė-
lių arbatą“, kuri ne tik pagerina 
žarnyno veiklą, valo organizmą, 
bet ir padeda sureguliuoti svorį.

Įspėjimas! Šios arbatos do-
zavimas itin svarbus: čia ypač 
griežtai reikia laikytis vaistinin-
ko rekomendacijų.

Efektą pajusite jau po 10 
dienų.

Gražios ir sveikos vasaros!

KAS STABDO PLAUKŲ 
SLINKIMĄ?

„Plaukų problemos sle-
gia psichologiškai ir vizua-
liai, todėl ieškau profesiona-

laus patarimo. Daug gerų at-
siliepimų girdėjau apie plau-
kų stipriklį, gaminamą vaisti-
nėje. Gal galėtų provizorė pa-
komentuoti“, – prašo laikraš-
čio skaitytoja Danutė B. 

Visi svajojame apie vešlius 
ir žvilgančius plaukus, kurie su-
daro įspūdį apie žmogaus svei-
katą bei grožį.

Sveiki plaukai reikalau-
ja įvairių maistinių medžiagų. 
Plaukų slinkimo viena iš prie-
žasčių – jų trūkumas. Be abe-
jo, įtakos turi amžius, genetika, 
hormonų kaita.

Visi žinome, kad plaukams 
būtini ir svarbūs yra 5 vitami-
nai: A – drėkina plaukus ir pa-
deda jiems augti; B grupės – 
aprūpina galvos odą deguoni-
mi ir maistinėmis medžiagomis; 
C – naudingas antioksidantas, 
padedantis įsisavinti geležį; D – 
sukuria naujus plaukų folikulus 
(vietos, iš kurių auga plaukai); 
E – skatina plaukus augti.

Gamybinėje vaistinėje gali-
ma įsigyti „plaukų stipriklį“, ku-
rio sudėtyje yra išvardinti vita-
minai, čemeryčių vanduo, kos-
metinis žibalas, labai svarbus 
komponentas minoksidilas bei 
mikroelementas siera.

Ši plaukų stiprinimo priemo-
nė yra ne tik efektyvi, bet ir įpa-
reigojanti plaukų savininką: rei-
kalinga procedūrą atlikti du kar-
tus per savaitę. Galvos masa-
žas turi trukti apie 15-20 min. 
Tie žmonės, kurie yra pareigin-
gi, laikosi šių rekomendacijų, 

džiaugiasi sveikais ir gražiais 
plaukais.

Plaukų stipriklį reikia gerai 
įmasažuoti į galvos odą, palai-
kyti apie pora valandų (apriš-
ti galvos skepetaite nereikia). 
Po to išplauti plaukus šampūnu 
(geriausiai – augalinės kilmės).

Priklausomai nuo plaukų 
problemos dydžio, jų slinkimo 
tipo, papildomai vartoti reko-
menduojami geriamieji prepa-
ratai (milteliai), kurių sudėtyje 
yra kofeino, cinko, kalcio, vita-
mino B6.

Norint turėti stiprius plau-
kus, būtina organizmą nuolat 
papildyti geležimi, B grupės vi-
taminais.

Išlaidos nedidelės, o nauda 
žymi.

KAIP IŠVENGTI 
METEORIZMO?

Meteorizmas (pilvo pūtimas, 
didelis sotumo jausmas) – iš-
ties nemalonus reiškinys. Ma-
nau ne vienas esate susidūręs 
su vidurių pūtimu. Jis pasireiš-
kia dėl įvairių virškinimo sutriki-
mų (dispepsija, rūgimo proce-
sas). Kitos galimos priežastys: 
skrandžio gleivinės, kasos už-
degimas, vidurių užkietėjimas, 
nervingumas.

Kol bus nustatytos viso to 
priežastys ir paskirtas gydy-
mas, ligoniui rekomenduoja-
me vaistą, kuris nuslopintų pil-
vo pūtimą, pagerintų savijautą.

Pirmiausiai rekomenduoja-
me „Keturių vėjų“ arbatą. Į šios 
klientų patikrintos ir pamėgtos 
arbatos sudėtį įeina kmynai, 
pankolio vaisiai, pipirmėtės la-
pai ir ramunėlių žiedai. Pavarto-
jus arbatą, sumažėja spazmai, 
dingsta vidurių pūtimas, page-
rėja nuotaika.

Šią arbatą galima vartoti 
esant dispepsijai, viduriavimui, 
ją drąsiai gali gerti ir kūdikiai. 

Vaistinėje galima užsisakyti 
rūgštelės su pepsinu. Tai senas 
receptas, turėjęs „Acidus pepsi-
no“ pavadinimą.

Apie sveiką lieknėjimą, plaukų  
problemas ir meteorizmą

Sveikata ir grožis

Nacionalinio visuomenės 
sveikatos centro prie Svei-
katos apsaugos ministeri-
jos Kauno departamento Jo-
navos skyriaus duomenimis 
Jonavoje 2017 metais jau yra 
užregistruoti 6 erkių platina-
mų ligų atvejai (5 Laimo li-
gos susirgimai ir 1 erkinio 
encefalito susirgimas). 2016 
m. užregistruoti 54 asmenys 
(iš jų 7 vaikai) susirgę Laimo 
liga ir 16 erkinio encefalito 
susirgimo atvejų. Kitaip nei 
erkinio encefalito atveju Lai-
mo liga daugiau susirgusiųjų 
buvo miesto gyventojų. 

Nuo Laimo ligos skiepų 
nėra, todėl persirgus – neįgyja-
mas imunitetas. Laimo ligai bū-
dingas specifinis odos paraudi-
mas – tai raudona ryški dėmė, 
apsupta švelnesnės rausvos 
spalvos žiedo. Paraudimas bū-
dingas maždaug 80 proc. ser-
gančiųjų ir dažniausiai pasireiš-
kia praėjus 7 dienoms po er-
kės įsisiurbimo. Ligos pradžio-
je simptomus galima priskirti ir 

kitoms ligoms, kadangi kamuo-
ja galvos skausmas, nuovargis, 
karščiavimas, šaltkrėtis, rau-
menų ir sąnarių skausmai, pa-
tinę limfmazgiai. 

Erkinis encefalitas yra ūmi 
liga, sukelianti galvos smege-
nų pažeidimą ir uždegimą. Erkei 
užkrėtus encefalitu, žmogus iš 
pradžių nejunta jokių ligos požy-
mių. Jie pasireiškia po tam tikro 
inkubacinio periodo (jis gali truk-
ti vidutiniškai apie porą savaičių, 
iki mėnesio), dažniausiai būna 
panašūs į gripo simptomus: sil-
pnumas, kaulų laužymas, są-
narių skausmai, karščiavimas 
iki 38 laipsnių. Veiksmingiausia 
erkinio encefalito profilaktikos 
priemonė – skiepai. Vakcinavi-
mo schemos yra dvi: įprastinė ir 
pagreitinta. Įprastinės skiepijimo 
schemos pirmosios dvi dozės 
įskiepijamos 1-3 mėn. interva-
lu; trečiosios ir sustiprinančiųjų 
dozių įskiepijimo intervalai gali 
būti skirtingi, priklausomai nuo 
vakcinos gamintojo, ir nurodomi 
vakcinos informaciniame lape-

lyje. Dėl skiepų nuo erkinio en-
cefalito galima kreiptis į asmens 
sveikatos priežiūros įstaigas.

KĄ DARYTI, KAD 
APSISAUGOTUME NUO 

ERKIŲ?
• Iškylaudami gamtoje ven-

kite pamiškių ir aukštos žolės, 
naudokite erkes atbaidančias 
priemones. 

• Atkreipkite dėmesį į apran-
gą. Dėvėkite uždarus drabu-
žius ilgomis rankovėmis, ilgas 
kelnes, kurias svarbu susikišti į 
puskojines. Iškylai į gamtą pa-
sirinkite šviesesnius drabužius, 
nes tada lengviau erkę paste-
bėsite ir išvengsite jos įkandi-
mo. 

• Po iškylos gamtoje būti-
na rūpestingai apžiūrėti kūną. 
Ieškant prilipusių ir ropinėjan-
čių erkių patariama gerai išsi-
šukuoti plaukus, nusiprausti po 
dušu, persirengti kitais rūbais. 

Jurgita Arbočienė
Kauno departamento 

Jonavos skyriaus vedėja

ERKIŲ PLATINAMOS LIGOS. KAIP JŲ IŠVENGTI?

Svarbu žinoti! Nuo gegužės 1 d. įsigaliojo nau-
ja Lietuvos higienos norma HN 109:2016 „Baseinų vi-
suomenės sveikatos saugos reikalavimai”. Ši norma 
nustato pagrindinius baseinų įrengimo ir priežiūros 

visuomenės sveikatos saugos reikalavimus fiziniams 
ir juridiniams asmenims, projektuojantiems, statan-
tiems, įrengiantiems, rekonstruojantiems, remontuo-
jantiems, eksploatuojantiems statinius ir patalpas, 

kuriose įrengti baseinai, baseino paslaugų teikėjams. 
Baseino paslaugų veikla gali būti vykdoma tik turint 
šiai veiklai teisės akto nustatyta tvarka išduotą leidi-
mą-higienos pasą.
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Jūratė  
Prokopaitė
Tel.: 54607,
8 655 54404

I – IV 8 – 17 val.
V 8 – 16 val.

El. p. nt@joneda.lt

UAB „Joneda“ 
nekilnojamojo turto 
vadybininkė

Joneda
Darbo  
laikas:

NT PIRKĖJŲ 
DĖMESIUI!

DNB bankas 
„Jonedos“ klientams 

teikia paskolas 
su specialiomis 

sąlygomis.

Visa informacija su 
nuotraukomis apie par-
duodamą nekilnojamąjį 
turtą (NT) www.joneda.lt

JŪSŲ NEKILNOJAMOJO TURTO  
OBJEKTO PARDAVIMO PLANAS

Rinkos kainos analizė
 Padarysime rinkos analizę
 Pateiksime konkuruojančių objektų apžvalgą 
 Pakonsultuosime dėl objekto kainos 
Objekto pateikimas
 Apžiūrėsime ir kokybiškai nufotografuosime jūsų nekilnoja-
mojo turto objektą 
 Išryškinsime visus objekto privalumus, kas padės pritraukti 
daugiau pirkėjų ir gauti didžiausią kainą
 Suteiksime konsultaciją, kaip pateikti objektą potencialiems 
klientams 
 Reklamuosime populiariausiuose NT skelbimų portaluose 
(aruodas.lt, skelbiu.lt, alio.lt ir kt.), savo intenetiniame portale 
joneda.lt ir „Facebook“
 Reklamuosime savo 14000 egz. tiražu leidžiamame laikraš-
tyje „Jonavos garsas“ ir kitose Jonavos m. žiniasklaidos prie-
monėse
Pardavimo procesas
 Informuosime pirkėjus, esančius „Jonedos“ pirkėjų registre
 Investuosime į pirkėjų paiešką ir atliksime darbą už jus 
 Informuosime apie jūsų objekto pardavimo eigą, potencialius 
pirkėjus ir jų pasiūlymus
Darbas su pirkėjais
 Dalyvausime būsto apžiūroje su potencialiais pirkėjais 
 Jeigu potecialūs pirkėjai pageidaus, atvešime juos į apžiūri-
mo objekto vietą
 Sutaupysime jums laiko atrinkdami motyvuotus pirkėjus
 Sudarysime galimybę dėl galutinės kainos derėtis objekto 
pardavėjui ir pirkėjui, jei reikės – atstovausime pardavėją de-
rybose
 Nukreipsime pirkėjus konsultuostis pas paskolų brokerius 
(mūsų partneriai DNB banke „Jonedos“ klientams teikia pasko-
las su palankiomis specialiomis sąlygomis) 
 Išspręsime kitus pirkėjui kilusius klausimus
 Organizuosime būsto turto vertinimo ataskaitą 
Sandorio užbaigimas
 Paruošime preliminariąją pirkimo-pardavimo sutartį 
 Suorganizuosime notarinės pirkimo-pardavimo sutarties pa-
ruošimą 
 Suorganizuosime konsultacijas su mūsų partneriais (teisinin-
kai, finansininkai, notarai, turto vertintojai, matininkai ir kt.) 
 Pateiksime visus sandoriui reikalingus dokumentus notarui
 Dalyvausime notariniame sandorio įforminime
 Pateiksime reikalingų pažymų sąrašą ir padėsime jas gauti 
 Suorganizuosime būsto energetinio naudingumo pažymą 
 Suorganizuosime kadastrinius matavimus su matininkais 
 Suorganizuosime trečiųjų šalių sutikimus/ leidimus (kaimynai, 
bendrasavininkai, bankai, antstoliai, Vaiko teisių apsaugos sky-
rius, teismas ar kt.)
 Užtikrinsime saugų sandorio registravimą ir atsiskaitymą
Siūlome jums visą paslaugų paketą palankiomis kainomis! 
Jūsų objektai + mūsų sukaupta patirtis = sąžininga ir nau-

dinga partnerystė 

baldais ir buitine technika. Įstiklintas balko-
nas, vonia išklijuota plytelėmis. Butas tvar-
kingas. Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
Chemikų g. blok. 9 a. namas, VIII a. 
Bendr. pl. 50,67 m², kamb. pl.17,35 m² ir 
14,15 m², virt. pl. 9,51 m², vonia ir WC 
sujungta (3,06 m²), koridoriaus pl. 6,58 
m²). Pakeisti vamzdžiai, elektros ins-
taliacija, vonios kambaryje šildomos 
grindys. Su baldais ir buitine technika. 
Miegamajame ir virtuvėje roletai. Sie-
nos – dažyti tapetai, vonios kambaryje 
– plytelės. Įstiklintas balkonas, kuriame 
yra spinta, atlenkiamas staliukas, sė-
dmaišiai. Laiptinės durys su telefons-
pyne. Netoli parduotuvės, mokyklos, 
poliklinika. Kaina 27000 Eur. Tel. 8-655 
54404
Chemikų g. blok. 5 a. name I a. Bendr. pl. 
50,68 m², koridorius 6,67 m², kamb. 14,11 
m² ir 17,3 m², virtuvė 9,36 m², wc 1,12 m², 
vonia 3,12 m². Plastikiniai langai, balkonas 
įstiklintas plastikiniais langais. Viename 
kambaryje pakeista el. instaliacija, apšiltinta 
siena (kad nesigirdėtų kaimynų). Visame 
bute išklotos laminuotosios grindys, WC 
ir vonioje – plytelės. Virtuvėje – žaliuzės, 
viename kambaryje – roletai. Vonioje dušo 
kabina ir kriauklė; išklijuota plytelėmis. Bui-
tinė technika: šaldytuvas, viryklė, skalbimo 
mašina, indaplovė. Su baldais. Yra rūsys, 
ramūs kaimynai, tvarkinga laiptinė. Šalia 
mokyklos, darželis, parduotuvės, poliklinika. 
Kaina 21500 Eur. Tel. 8-655 54404
Kosmonautų g. blok. 5 a. renovuotas 
namas, III a. Bendr. pl. 43,86 m², kamba-
rių pl. 15,77 m² ir 13,78 m², virtuvės pl. 
5,31 m², koridoriaus pl. 6,19 m², vonios 
ir WC 2,81 m². Kambarių ir koridoriaus 
sienos išklijuotos tapetais, virtuvės sie-
nos iškaltos plastikinėmis lentelėmis. 
Koridoriuje ir virtuvėje – laminuotosios 
grindys. Šalia darželis, parduotuvės, 
mokykla, poliklinika, autobusų stotis. 
Kaina 23500 Eur. ATPIGO! Tel. 8-655 
54404
Lietavos g. blok. 5 a. namas, IV a. Ben-
dr. pl. 47,16 m². Šarvuotosios durys, 
pakeista santechnika, naujas klozetas. 
Reikalingas remontas. Kodinė laiptinės 
spyna. Yra rūsys. Šalia mokyklos, dar-
želis, parduotuvės. Kaina 16000 Eur. 
ATPIGO! Tel. 8-655 54404
Rukloje, Ruklio g. (5 a. blok. namas, 5 
a. Bendr. pl. 47,63 m². Suremontuotas, 
sienos dažytos, laminuotosios grindys. 
Pakeisti vamzdžiai ir elektros instaliaci-
ja. Virtuvės komplektas, viryklė, dušo 
kabina. Vonios kambarys ir WC kartu, 
balkonas. Kaina 8000 Eur. ATPIGO! Tel. 
8-655 54404 
Šilų k., Lokio g. (mūr. 3 a. namas, III a. 
Bendr. pl. 53,51 m², koridorius 10,09 m², 
sandėliukas 2,25 m², WC 1,35 m², vir-
tuvė 9,17 m², kambarys 11,67 m², kitas 
kambarys 16,48 m². Yra rūsys. Autono-
minis šildymas dujomis, pakeisti vamz-
džiai, laminuotosios grindys, plastiki-
niai langai, šarvuotosios durys, naujas 
gyvatukas, vonia ir klozetas. Kieme yra 
ūkinis pastatas, žemės sklypas daržui, 
šiltnamis. Netoli darželis). Kaina 16500 
Eur. ATPIGO! Tel. 8-655 54404
3 KAMB. 
Parduodamas 3 kamb. butas Aušros g. 
(mūr. 5 a. namas, IV a., bendr. pl. 64,72 m², 
kambariai 18,58 m², 12,96 m², 11,56 m²; vir-
tuvė 9,68 m², koridorius 8,49 m², vonia 2,22 
m² (dabar padidinta, o koridorius sumažin-

tas), WC 1,23 m². Butas tvarkingas, labai 
platus balkonas. WC išklijuota plytelėmis, 
šarvuotosios durys. Parduodamas su kai 
kuriais baldais. Butas vidinis, šiltas, maži 
šildymo mokesčiai. Namas renovuotas, už 
renovaciją sumokėta. Tvarkingi ir ramūs kai-
mynai. Tvarkinga laiptinė, kodinė durų spy-
na. Šalia miesto centras, upė. Kaina 43000 
Eur. Tel. 8-655 54404
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 pa-
keisti langai, įstatytos natūralaus medžio vi-
daus durys, išorės durys – ąžuolinės. WC ir 
vonia atskirai). Kaina 35000 Eur. Tel. 8-655 
54404
NAMAI
Parduodama pusė namo (60 m²), ūkio pa-
talpos ir du šalia esantys žemės ūkio paskir-
ties sklypai (0,25 ha ir 0,10 ha) Upninkėlių 
k., Malkosnės g. Vienas sklypas (0,10 ha) 
yra už ūkinio pastato ir ribojasi su upeliu, 
kitas (0,25 ha) – kitoje kelio pusėje priešais 
namą. Šildymas – pečius su sienele, van-
duo – šulinys. Apie 15 km nuo Jonavos m., 
patogus pripažiavimas asfaltuotu keliu. Kai-
na 10500 Eur. Tel. 8-655 54404
Gaižiūnų k. parduodamas 2 a. namas. 
Bendr. pl. 201,68 m²; virtuvės pl. 15,63 
m²; vonios pl. 8,29 m²; kamb. pl. 19,78 
m², 16,84 m² ir 11,42 m²; balkono pl. 15 
m². 1973 m. statybos, 2014 m. rekons-
truotas. Sienos – blokeliai, iš lauko ap-
kalta plastikinėmis lentelėmis, plastiki-
niai langai. Komunalinis vandentiekis, 
vietinė kanalizacija, kietojo kuro katilas, 
kombinuotas vandens šildytuvas (va-

sarą šildoma elektra, o žiemą – nuo kati-
lo), išvedžiota signalizacija, židinys. An-
tras aukštas (pl. 103,73 m²) neįrengtas, 
atskiras įėjimas iš lauko. Antro aukšto 
projekte – 3 kambariai, holas, vonia, ko-
ridorius. Trifazė elektra. Laminuotosios 
grindys, vonios ir koridoriaus grindys 
– plytelės. Vonios kambario grindys 
šildomos. Vieno kambario sienos da-
žytos, kitų išklijuotos tapetais, vonios 
kambario sienos iškaltos plastikinėmis 
lentelėmis. Parduodamas su kai kuriais 
baldais. 25 a žemės sklypas. Tvarkinga 
aplinka, asfaltuotas kiemas. Blok. gara-
žas (pl. 42 m², pakeliami vartai) su kel-
tuvu, du sandėliukai, pirtis, pavėsinė, 
šulinys. Už 150 m yra tvenkinys. Kaina 
58000 Eur. Tel. 8-655 54404
Namą Taikos g., Ragožių k., Jonavos raj. 
Dviejų aukštų mūrinis namas su garažu, ūki-
nis pastatas su rūsiu, 28 a žemės sklypas. 
Namo bendr. pl. 262 m², gyvenamas plotas 
160 m², rūsys po visu namu 80 m², garažas 
prijugtas prie namo 24 m². Pirmame aukšte 
yra du kambariai, virtuvė, vonia ir WC. An-
trame aukšte yra keturi kambariai ir holas. 
Miesto vandentiekis, vietinė kanalizacija, 
centrinis šildymas kietu kuru. Kaina 59000 
Eur. Tel. 8-655 54404
Namą Birutės g. Jonavoje (2 aukštų, re-
konstruojamas, yra visi leidimai, mies-
to vandentiekis ir kanalizacija, bendr. 

pl. 158,2 m², 0,0334 ha žemės, mansar-
da, rūsys, balkonas). Kaina 18000 Eur. 
ATPIGO! Tel. 8-655 54404
SODYBOS
Parduodama sodyba Jonavos r., Šveicarijos 
sen., Varpių k. Rąstinis namas, kurio ben-
dr. pl. 47,61 m²: rūsys 6,48 m², koridorius 
6,72 m², sandėlis 4,20 m², virtuvė 14,82 
m², kambarys 15,39 m². Namas, ūkiniai 
pastatai, lauko tualetas, šulinys. 72 a namų 
valdos žemės sklypas. Asfaltuotas, patogus 
privažiavimas, vaizdinga vieta, netoli Neris. 
Kaina 30000 Eur. Tel. 8-655 54404
Sodybą Markutiškių k., Jonavos r. Pas-
tatai: viralinė, gyvenamasis namas, 
tvartas, garažas, lauko tualetas. Viralinė 
pritaikyta gyventi: plastikiniai langai, 
pakeistas stogas, laminuotosios grin-
dys, krosnis su sienele. 19,92 a namų 
valdos žemės sklypas, 89,41 a žemės 
ūkio paskirties žemės sklypas. Yra šu-
linys. Kaina 16500 Eur. Tel. 865554404
Sodybą Kisieliškių k., Šveicarijos sen. 
(medinis rąstų namas, kuris yra apšiltintas, 
dengtas medinėmis dailylentėmis, bendr. 
pl. 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), tvarto plotas 32 m², 
daržinės – 63 m², lauko virtuvės su rūsiu 
– 36 m². Yra pirtis, kiemo rūsys. Paruošta 
vieta šiltnamiui (išbetonuoti pamatai). 1,68 
ha žemės sklypas (1,1 ha žemės ūkio ir 0,3 
ha miško). Gausiai derantys vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, avietynas. Sklypo teritorijoje 
yra tvenkinys, o už poros metrų teka upelis. 
Apie 5 km iki Jonavos miesto). Kaina 20000 
Eur. Tel. 8-655 54404
Upninkų k. Paupio g. (medinis apmūrytas 
gyvenamasis namas, bendr. pl. 77,28 m², 
centrinis šildymas krosnimis, mūrinė lauko 
virtuvė (pl. 12 m²), tvartas – 80 m², ūkio 
pastatai – 27 m² ir 47 m², 2 rūsiai, šulinys, 
šiltnamis, 40 a žemės sklypas). Kaina 9400 
Eur. Tel. 8-655 54404
SODAI
S/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 6 a žemės 
sklypas, 85,98 m² mūr. namelis, virtu-
vėje pečius su sienele, antrame aukšte 
krosnelė, yra rūsys, malkinė, šiltnamis, 
šulinys). Kaina 13000 Eur. ATPIGO! Tel. 
8-655 54404  
Sodą s/b „Ežerėlis“ (Bulotų k., 6 a že-
mės sklypas, 25,6 m² namelis su rūsiu, 
pavėsinė, šulinys). Kaina 8000 Eur. Tel. 
8-655 54404
S/b „Neris“ Ruklos k. Jonavos r. (me-
dinis vasarnamis, kurio bendr. pl. 21,59 
m², elektra, vaismedžiai, 6 a žemės). 
Kaina 7000 Eur. ATPIGO! Tel. 8-655 
54404
S/b „Paneriai“, Mardokiškių k., Kulvos 
sen., Jonavos r. (mūr. namelis, kurio 
bendr. pl. 33,34 m²; 6 a žemės sklypas). 
Kaina 10000 Eur. ATPIGO! Tel. 8-655 
54404
S/b „Pušaitė“, Jonavos m. 0,0638 ha že-
mės sklypas, medinis namelis su man-
sarda (26,09 m²), lauko tualetas. Sodas 
prižiūrėtas, atlikti kadastriniai matavi-
mai. Kaina 8000 Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Pušynas“, Beržyno g. Šveicarijos 
sen., Gulbiniškių k. 9,6 a žemės skly-
pas, sodo namas (bendr. pl. 41,23 m²). 
Plastikiniai langai, kadastriniai matavi-
mai. Graži vieta, šalia sklypo teka upe-
lis. Kaina 24000 Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Sankryža“, Paupės k., Jonavos r. (me-
dinis namelis, atlikti geodeziniai matavimai, 
6 a žemės sklypas). Kaina 5800 Eur. Tel. 
8-655 54404
S/b „Stumbras“, Žalioji g. Neįrengtas mūri-
nis namelis (bendr. pl. 19,20 m²), šulinys, 
elektra, lauko tualetas, tvora, 6 a žemės 
sklypas). Kaina 6500 Eur. Tel. 8-655 54404 
S/b „Šilelis“, Šilų sen., Stoškų k., 
Agrastų g. 7,88 a žemės sklypas, me-
dinis namelis daiktams sudėti, šulinys 
laistyti daržą. Atlikti kadastriniai sklypo 
matavimai. Kaina 4500 Eur. ATPIGO! 
Tel. 8-655 54404  
S/b „Užuovėja“, Jurkonių k. 7,72 a že-
mės sklypas, medinis namelis (8,49 m²), 

1 KAMB. 
A. Kulviečio g. blok. 5 a., namas III a. Ben-
dr. pl. 31,55 m². Kamb. pl. 13,92 m², virt. pl. 
9,37 m², korid. pl. 5,07 m², vonios kamb. pl. 
2,10 m², WC pl. 1,09 m². Laminuotosios 
grindys, plastikiniai langai, vonios sienos 
išklijuotos plytelėmis, tvarkingas, su kai ku-
riais baldais. Kodinė laiptinės spyna. Kaina 
12800 Eur. Tel. 8-655 54404
Chemikų g. 9 a. mūr. namas IV a. Bendr. 
Pl. 34,74 m². Virtuvė sujungta su kambariu, 
vonia ir tualetas kartu, įstiklintas balkonas. 
Tvarkingas, įrengtas: kambaryje ir korido-
riuje dažytos sienos, laminuotosios grindys, 
vonioje – plytelės, plastikiniai langai, šar-
vuotosios durys. Parduodamas su baldais 
ir buities technika. Yra tamsusis kambarys 
ir rūsys. Butas šiltas ir šviesus. Tvarkinga ir 
erdvi laiptinė, lauko durys su kodine spyna, 
veikia liftas. Šalia prekybos centrai, neto-
li mokyklos. Kaina 18000 Eur. Tel. 8-655 
54404 
Kosmonautų g. blok. 5 a. namas, III a. 
Bendr. pl. 30,09 m², kamb. pl. 17,07 m², 
virtuvės pl. 6,03 m², koridoriaus pl. 4,18 
m², vonios ir WC pl. 2,81 m². Plastikiniai 
langai, roletai, šarvuotosios durys, pa-
keisti vamzdžiai ir elektros instaliacija. 
Didelis ir įstiklintas balkonas. Laminuo-
tosios grindys, virtuvėje ir koridoriuje 

sienos dažytos, kambaryje – dažyti 
tapetai, vonioje – plytelės. Minkštieji 
baldai, virtuvės komplektas, koridoriuje 
drabužinė su stumdomomis durimis. 
Kodinė laiptinės spyna. Strategiškai 
patogi vieta: šalia darželis, mokykla, 
turgus, autobusų stotis. Langai į parke-
lį, vaizdas į miesto centrą. Kaina 19000 
Eur. Tel. 8-655 54404
Skubiai Lietavos g. blok. 5 a. namas V a. 
Bendr. pl. 39,39 m², virtuvės pl. 9,5 m². 
Vonia ir WC atskirai. Plastikiniai langai, 
šarvuotosios durys, sienos išklijuotos 
tapetais, geras stogas. Parduodama 
su kai kuriais baldais. Patogi vieta – 
šalia parduotuvės, poliklinika, darželis, 
mokyklos. Kaina 16000 Eur. Tel. 8-655 
54404
Rukloje, Ruklio g. (5 a. mūr. namas, III a., 
bendr. pl. 35,74 m², koridoriaus pl. 6,73 m², 
vonios ir WC pl. 3,66 m², kamb. pl. 15,54 m², 
virtuvės pl. 8,14 m², tamsiojo kamb. pl. 1,67 
m². Yra rūsys). Kaina 2900 Eur. Tel. 8-655 
54404  
2 KAMB.
Žeimių takas, blok. 5 a. namas, III a. bendr. 
pl. 50,89 m². Kamb. pl. 17,42 m² ir 14,18 m², 
virt. pl. 9,59 m², korid. pl. 6,57 m², vonios pl. 
2,07 m², WC pl. 1,06 m². Parduodama su 

Nekilnojamojo turto agentūros „Joneda“ 21-erių metų 
darbo patirtis leidžia kiekvienam klientui pateikti 
kvalifikuotą ir detalų nekilnojamojo turto objekto 

pardavimo planą. 
Kviečiame susipažinti su mūsų darbo metodika
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tvora. Tiekiamas vanduo iš upės laisty-
ti. Kaina 4500 Eur. Tel. 8-655 54404
S/b „Užuovėja“, Jurkonių k. mūr. 2 a. namas. 
Bendr. pl. 61,97 m², kambarys 18,48 m², 
kitas kambarys 15,52 m², virtuvė 7,81 m², 
koridorius 6,58 m², priestatas 13,58 m². Yra 
rūsys (46,48 m²). Virtuvėje pečius su siene-
le, didelis balkonas. Šulinyje geras vanduo. 
Ant kalno, labai gražus vaizdas, ribojasi su 
vienais kaimynais, aplink miškas.  Netoli sto-
telė. Iš upės tiekiamas vanduo laistyti. Kaina 
32000 Eur. Tel. 8-655 54404 
SKLYPAI 
2,48 ha žemės sklypą Aukštakaimio k., 
Upninkų sen. (našus dirvožemis, priva-
žiavimas prie sklypo). Kaina 8500 Eur. 
Tel. 8-655 54404
4 sklypai Batėgalos k., Kulvos sen., Jonavos 
r. 2,2852 ha žemės ūkio paskirties sklypas, 
kuris ribojasi su mišku ir keliu; yra netoli 
upės; dalis sklypo – draustinis. 2,7837 ha 
miškų ūkio paskirties žemė; draustinis. Skly-
pų kaina 40 Eur/a. 0,2146 ha žemės ūkio 
paskirties sklypas prie Neries upės (nesiri-
boja) ir kelio. 0,2275 ha miškų ūkio paskir-
ties žemės sklypas prie upės (ribojasi) ir ke-
lio. Šių sklypų kaina 240 Eur/a. Visi 4 sklypai 
yra vienas šalia kito. Tel. 8-655 54404
Žemės sklypą Čičinų k., Kulvos sen., Jona-
vos r. (0,46 ha žemės ūkio paskirties žemės, 
gera vieta). Kaina 8400 Eur. 
Daukliūnų k. (šalia Kauno oro uosto). 
4,35 ha žemės ūkio paskirties sklypas. 
Geras privažiavimas. Kaina 10000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. (že-
mės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys , miškas, 
4 km nuo miesto). Kaina 2500 Eur. Tel. 
8-655 54404
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Išorų k. 
(prie kelio Jonava–Kaunas, patogus priva-
žiavimas, kadastriniai matavimai).  Kaina 
450 Eur/a. Tel. 8-655 54404
0,46 ha žemės ūkio paskirties sklypas 
Jadvygavos k. Šilų sen. Kaina 70 Eur/a. 
Tel. 8-655 54404
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, elek-
tra, asfaltuotas privažiavimas, 4 km 
nuo miesto). Kaina 8000 Eur. Tel. 8-655 
54404
12,05–18,55 a gyvenamosios paskirties 
sklypus Marviliaus k., Kulvos sen. (ge-
odeziniai matavimai, ženklinimai, šalia 

komunikacijos, elektra. 4 km iki Jonavos 
miesto centro, graži vietovė, netoli kelio Jo-
nava–Kėdainiai. Kaina 600 Eur/a. Tel. 8-655 
54404
0,49 ha žemės ūkio paskirties sklypą Meš-
konių k., Šveicarijos sen. Kaina 11000 Eur. 
Tel. 8-655 54404
0,31 ha sklypą Praulių k., Saulės g. Pa-
skirtis – vienbučių ir dvibučių gyv. pas-
tatų teritorijos. Kadastriniai matavimai. 
Gale sklypo teka upelis Varnaka. Kaina 
11500 Eur. Tel. 8-655 54404
2 sklypai Ragožių k. 16,29 a ir 15 a. At-
likti kadastriniai matavimai. Paskirtis 
– vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų 
pastatų teritorijos. Kaina 650 Eur/a. GA-
LIMA PIRKTI IŠSIMOKĖTINAI. Tel. 8-655 
54404
2 sklypai po 25 a Ragožių k., Pievų g. Atlikti 
kadastriniai matavimai. Paskirtis – vienbučių 
ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos. 
Kaina 600 Eur/a. Tel. 8-655 54404
3 namų valdos sklypus Ragožių k., Dijokiš-
kių g. po 18 a. Kaina 800 Eur/a. Tel. 8-655 
54404
1,43 ha žemės ūkio paskirties sklypas Ra-
gožių k. (šalia kelio Jonava–Kėdainiai). Kai-
na 20000 Eur. Tel. 8-655 54404
Parduodamas žemės ūkio paskirties 
sklypas Šveicarijos sen., Ratušėlių k. 
Sklypo plotas 3,31 ha. Sklypo paribyje 
teka upelis, iškastas tvenkinys. Kaina 
150 Eur/a. Tel. 8-655 54404
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos r. (že-
mės ūkio paskirtis, ribojasi su upeliu ir mies-
to riba, šalia pastatyti gyvenamieji namai, 
geras privažiavimas). Kaina 11600 Eur. Tel. 
8-655 54404 
0,75 ha namų valdos paskirties sklypas 
Šveicarijos sen., Stepanavos k. Šalia 
kelio Jonava–Kaunas. Kaina 600 Eur/a. 
Sklype yra reklaminis stendas, kurio 
kaina – 6000 Eur. Tel. 8-655 54404
Aušros g., Šveicarijos k. (50 a žemės ūkio 
paskirties, asfaltuotas kelias ir šalia visos 
komunikacijos). Kaina 1013 Eur/a. Tel. 
8-655 54404
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., Kulvos 
sen. (1,18 ha miško ir 30 a kitos paskirties, 
ribojasi su Juodmena). Kaina 17200 Eur. 
Tel. 8-655 54404
0,77 ha žemės ūkio paskirties sklypą Varpių 
k. Jonavos r. Kaina 20000 Eur. Tel. 8-655 
54404 
89 a žemės ūkio paskirties sklypą Varpių k., 
Šveicarijos sen. Prie miško, labai graži vie-
ta. Visai netoli Jonavos miesto. Kaina 11600 

“Vičiūnų“  įmonių grupė – tai viena mo-
derniausių, ekonomiškai stipriausių ir didžiau-
sių verslo bendrovių Lietuvoje. Grupės įmonės 
plėtoja maisto produktų gamybos, platinimo, 

pardavimo, logistikos, pervežimo ir vysto žemės ūkio verslus. 70 įmonių ir 
9 modernūs fabrikai veikia 17 Europos šalių, čia dirba daugiau nei 7500 
žmonių. „Viči” ženklu pažymėta produkcija keliauja į daugiau nei 56 pasaulio 
šalis. „Vičiūnų” įmonių grupė nuolat investuoja į naujus verslo projektus, ple-
čia veiklos sritis, žengia į naujas pasaulines rinkas.
„Vičiūnų” grupės verslas koordinuojamas Lietuvoje dirbančių specialistų.

UAB “Baltic Fish Export” - moderni, žuvies perdirbimo įmonė Kau-
no LEZ’e , ES reikalavimus atitinkantys logistikos sandėliai. Fabriko pro-
dukcija platinama Lietuvoje ir visame pasaulyje.

Šiuo metu mums reikalingi 
GAMYBOS DARBININKAI.

Darbo pobūdis:
• žuvies dorojimas, šaldymas, fasavimas, pakavimas. 
• darbas +10 laipsnių temperatūros patalpose su šaldytais ir atvėsintais 

žuvies produktais. Dirbama pamainomis, slenkančiu darbo grafiku. Ge-
ros darbo sąlygos, moderni įranga.

Reikalavimai:
• 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, (LEZ teritorijoje Karmėlavos 
link. Didelis pastatas su užrašu “Vičiūnų grupė”).

AB „JONAVOS ŠILUMOS TINKLAI” INFORMUOJA, 
KAD DĖL APSKAITOS PRIETAISŲ KEITIMO MAGISTRALĖJE 

NEBUS TIEKIAMAS KARŠTAS VANDUO: 

Vytauto g., J.Ralio g., Vilniaus g.1-9, Prezidento g., Kęstučio g., Birutės g., 
Panerių g., Parko g., Aušros g., Kauno g.1-32, Žeimių g.1, Klaipėdos (iš-
skyrus 36A), Taikos g.

2017-06-12 – 
2017-06-16

Atsiprašome už patiriamus nepatogumus.

ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLAI Planinė HB data
3 gr. boilerinė: Lietavos g. 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 
29, 31.

2017-06-12 ÷ 2017-06-16

4 gr. boilerinė: Žeimių takas 1, 3, 4 ,4A, 5, 6, 7, 9;
Žeimių g. 26; Lietavos g. 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51 ir pri-
vatūs namai.

2017-06-19 ÷ 2017-06-23

6 gr. boilerinė: Chemikų g. 1, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 
33, 35.

2017-06-26 ÷ 2017-06-30

7 gr. boilerinė: Varnutės g. 3, 5, 9, 11, 13; 
Žemaitės g. 6, 8, 12, 14, 16, 18, 20; Vilties g. 26, 28, 31, 31A; Smėlio 
g.11 ir privatūs namai.

2017-07-03 ÷ 2017-07-07

8 gr. boilerinė: P.Vaičiūno g. 2A, 2B, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 
22, 24;
Chemikų g. 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57.

2017-07-10 ÷ 2017-07-14

9 gr. boilerinė: Chemikų g.70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 90, 
92, 92a, 92b, 92c.

2017-07-17 ÷ 2017-07-21

10 gr. boilerinė: Chemikų g. 98, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 
114, 116, 118, 120, 122, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138.

2017-07-24 ÷ 2017-07-28

11 gr. boilerinė: Chemikų g.14, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 
parduotuvė “Norfa“(Chemikų g.).

2017-08-01 ÷ 2017-08-04

12 gr. boilerinė: Chemikų g. 4, 4a, 4b, 6, 8, 24, 26, 28, 30, 32, 36. 2017-08-07 ÷ 2017-08-11
13 gr. boilerinė: A.Kulviečio g., Žemaitės g. 5, 7, 9, 11. 2017-08-21 ÷ 2017-08-25

DĖL ŠILUMOS PERDAVIMO TINKLŲ REMONTO IR HIDRAULINIŲ BANDYMŲ (HB)
NEBUS TIEKIAMAS KARŠTAS VANDUO

AB „Jonavos šilumos tinklai“ informacija
Užs. Nr. 13

VONIŲ 
RESTAURAVIMAS
Išskirtinai ilgas  
tarnavimo laikas!
Tel.: 8 673 56679, 
8 617 13178, Jonava
Išrašoma garantinė  
sutartis.
www.voniunaujinimas.lt

FASADŲ ŠILTINIMAS IR APDAILA.
Atlieka termovizinį tyrimą prieš 

ir po šiltinimo.
Garantuoja kokybę, 
suteikia garantijas. 

Matuoja, skaičiuoja sąmatas 
NEMOKAMAI. 

Renka grupę medžiagoms pirkti 
(YPAČ GEROMIS KAINOMIS).

Tel. 8 675 75102

Pigu ir patogu!
PERVEŽU 
KROVINIUS 
LIETUVOJE
PERKRAUSTYMO 
PASLAUGOS
(su krovikais, galime 
išardyti baldus)
Tel. 8 678 25799

Eur. Tel. 8-655 54404
GAMYBINĖS PATALPOS
Gamybines patalpas – buvusias stalių dirb-
tuves Ruklos g., Jonavoje (1 a. mūr. 339,3 
m² pastatas) ir 301,94 m² mūr. garažą su 
buitinėmis patalpomis 2 a. Centrinis šildy-
mas, vandentiekis, kanalizacija, 0,2498 a 
žemės sklypas. Kaina 43400 Eur. Tel. 8-655 
54404
KOMERCINĖS  
PASKIRTIES PASTATAI
Komercinės paskirties pastatą Jonavos r. (5 
km nuo miesto, bendr. pl. 260,82 m², poky-
lių salė, virtuvė su pilna įranga, miegamieji 
(kai kurie su atskirais dušais ir WC), pirtis, 
sauna, biliardas, nuosava katilinė, sutvar-
kyta aplinka, patogus privažiavimas). Kaina 
150000 Eur. Tel. 8-655 54404

IŠNUOMOJAMOS GAMYBINĖS, SANDĖLIAVIMO  
IR ADMINISTRACINĖS PATALPOS  

BEI STOVĖJIMO AIKŠTELĖ
Jonavos m., Ukmergės g. 19:

Pagrindinis sandėlis: 62 
m², 141 m², 133 m², 209 m². 

Vilkikų remonto dirbtu-
vės: 444 m². 

Dvi sandėliavimo, ga-
mybos patalpos po 104 m².

Administracinės patal-
pos: 15 m², 16 m², 20 m², 28 
m². 

Aikštelė: 1000 m²
PRIVALUMAI:
 Remonto dirbtuvės su visa technika lengvajam bei sun-

kiajam transportui; 
 Nemokamas parkavimas; 
 Galimybė nuomotis ir atskiras patalpas bei remonto dirb-

tuvių boksus; 
 Uždara, erdvi asfaltuota teritorija; 
 Budinti apsauga visą parą; 
 Teritorija stebima vaizdo kameromis; 
 Vartai 4×4,2 m; 
 Aukštos lubos (6 m); 
 Vilkikų autoservisas šildomas dujomis (spindulinis šildy-

mas); 
 Tvarkingai įrengtos administracinės patalpos; 
 Netoli valstybinės reikšmės kelio.
Tel. +370 699 85 377
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UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Pasiimame patys  

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

NEMOKAMAI išsipjauna-
me ir išsivežame peraugu-
sius krūmus, beverčius me-
džius iš žemės ūkio paskir-
ties žemių, pamiškių, griovių. 
Nuo 1,5 ha.

PERKU MIŠKĄ.
Tel. 8 601 30865.

Superkame automobilius!
Važiuojančius, 

nevažiuojančius, daužtus.
Su defektais ar be jų.  

Sutvarkome dokumentus,
Atsiskaitome iš karto.  

Paimame patys.
Tel. 8 699 48134

  

Laikraštis leidžiamas nuo 1999 m. gegužės mėn. 
Platinamas nemokamai.
Tiražas – 14 000 egz.

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

Perspausdinti be UAB „Joneda“ sutikimo draudžiama.

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

Dizaineris-maketuotojas Vainius Kučys

Redaktorė 
Aldona Skaisgirytė
Tel.: 8-349 60015, 

8-685 25658

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

info@joneda.lt

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

KAPINĖSE RAIDŽIŲ:
KALIMAS, SENŲ ATNAUJINIMAS, 
METALINIŲ TVIRTINIMAS.
SENŲ TERASINIŲ - BETONINIŲ 
PAMINKLŲ, TVORELIŲ 
ATNAUJINIMAS ŠLIFUOJANT.
TEL. 8- 686 17897 KAPŲ TVARKYMAS

UA B  „V IKS ER V I S A S “  au t o s er v i s a s

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

Darbo laikas: I–V 8–18 val., VI  8–12 val., VII – nedirbame.

Tel. 8 699 34 063

 Dyzelinės sistemos diagnostika ir remontas (CR, CDI, TDI, HDI, CDTI ir k.t).
 Dyzelinių purkštukų patikra ir remontas (CR  Commonrail sistemos).
 Kompiuterinė diagnostika (EDC, ABS, EBS, SRS, Airbag).
 Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).
 Važiuoklės remontas (stabdžių, pakabos, 

      transmisijos, vairavimo mechanizmo). ŽIBINTŲ POLIRAVIMAS!

Variklių tech. aptarnavimas (tepalų, filtrų, diržų keitimas ir k.t).

Lieja pamatus, stato karkasinius, 
mūrinius namus.

Konsultuoja, sudaro  
sąmatas NEMOKAMAI. 

Renka grupę medžiagoms pirkti 
(YPAČ GEROMIS  

KAINOMIS). 
Tel. 867575102

MALKOS
Tel. 8 635 54215

PERKAME ĮVAIRIUS 
AUTOMOBILIUS. 
Gali būti daužti,  
nevažiuojantys, 

MOKAME BRANGIAI
 pasiimame patys,  

atsiskaitome iš karto, 
sutvarkome dokumentus.

Tel. 8 647 87959 
DIRBAME IR SAVAITGALIAIS.

Žeimių g. 26 A, PC „NORFA“. 
Dirbame: I – V nuo 10 iki 18 val., VI – nuo10 iki 14 val.

Tel.: 8 614 06054, 8 660 85782.

GAMINU BALDUS
spintas su slankiosiomis 

durimis, sekcijas,  
komodas ir kt.  

korpusinius baldus
PAGAL UŽSAKYMUS.
Tel. 8 654 91479

Užeikite, 
konsultuojame nemokamai!

Tel. 8 672 71920
info@skaitle.lt; www.skaitle.lt

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

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

Compensa 
DRAUDIMO  
PASLAUGOS

Tel. 8-677 15145

Atliekame pramoni-
nį dailylenčių (lentelių, 
tvoros, terasos ir kt.) 
dažymą ceche. 

Darbus galime atlik-
ti su jūsų mediena arba 
medieną galite įsigyti 
pas mus.

Dažome kokybiš-
kais, laiko patikrintais 

suomiškais dažais.
Prekiaujame dažais.

Tel. +370 614 12828
www.medluksus.lt

Dengia stogus čerpėmis, 
šiferiu, skarda, bitumine danga.

Ilgametė patirtis, operatyvumas, 
garantijos, protingos kainos. 
Atvyksta, konsultuoja, matuoja, są-
matas skaičiuoja NEMOKAMAI. 

Renka grupę medžiagoms pirkti 
(YPAČ GEROMIS KAINOMIS). 

Tel. 8 675 75102

DOVANOJU
statybinį 

laužą keliui 
pakelti.

Tel. 8-689 71212


