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renovacijos vežimas rajone rieda  
tempiamas tik kelių žmonių 

BeNdrovei „JoNavos paslaugos“ –  
Lr apLinkos ministro padėka

Kovo 19 d. Aplinkos ministerija buvo sukvietusi visų Lietu-
vos įmonių, atsakingų už daugiabučių namų renovaciją ir mo-
dernizavimą, vadovus. Renginyje ne tik aptarta renovacijos 
eiga, pasidžiaugta rezultatais, bet ir aktyviausiems bei geriau-
siems daugiabučių atnaujinimo programą administruojančių 
įmonių ir bendrijų atstovams įteikti apdovanojimai už pažan-
gą ir pastangas modernizuoti daugiabučius ir padėti jų gyven-
tojams sutaupyti lėšų. Aplinkos ministras Valentinas Mazuronis 
padėką už pasiektą pažangą dalyvaujant daugiabučių namų 
atnaujinimo (modernizavimo) programoje įteikė ir uždarosios 
akcinės bendrovės „Jonavos paslaugos“ direktoriui Gintautui 
Kaišai. 

Bendrovės „Jonavos paslaugos“ vadovas pasidžiaugė, kad 
paskutinius trejus metus įmonė daugelyje sričių įvertinta įvai-
riais Pagyrimo raštais, Padėkomis bei nominacijomis - visus 
apdovanojimus išrikiuoti kabinete ant sekcijos jau net pritrū-
ko vietos, todėl viliasi greitu laiku įrengti apdovanojimų stendą.

Apie LR Aplinkos minis-
terijoje vykusią „Metinę re-
novacijos konferenciją“ bei 
daugiabučių atnaujinimo 
programos įgyvendinimo 
žingsnius mūsų rajone „Jo-
neda“ kalbėjosi su daugiabu-
čių modernizavimą adminis-
truojančios įmonės – uždaro-
sios akcinės bendrovės „Jo-
navos paslaugos“ - direkto-
riumi Gintautu Kaiša.

Kokie pagrindiniai reno-
vacijos akcentai išryškinti 
metinėje konferencijoje?

Pagrindinis konferencijos 
tikslas buvo aptarti, kaip vyksta 
renovacija Lietuvoje, kokia jos 
eiga, kokios iškyla problemos. 

Aplinkos ministerijos duo-
menimis, rangos darbų sutar-
tis pasirašę 292 daugiabučių 
namų savininkai 35 savivaldy-
bėse. Galima sakyti, tik pusė-
je, kai šalyje yra 60 savivaldy-
bių. Šiuo metu Lietuvoje, įvai-
riose savivaldybėse, daugiau 
nei tūkstančio (1020) daugia-
bučių gyventojai dar yra pritarę 
savo namų renovacijai.

Su daugiabučių atnaujinimo 
programą administruojančių 
įmo nių vadovais buvo aptartos 
dažniausiai iškylančios ir besi-
kartojančios problemos. Reno-
vacijos procesas prasidėjo pra-
eitais metais - visi eina tuo pa-
čiu keliu ir visų problemos pa-
našios. Dabar, vykstančiame 
pirmajame etape, didžiausia 
problema – renovacijos investi-

cijų planų rengimas. Daugumo-
je savivaldybių, tarp jų ir mūsų, 
šie investicijų planai kai kuriais 
atvejais būna parengti su klai-
domis, netikslumais, kas suke-
lia nemažų problemų ir gali su-
kelti jų ateityje. Aplinkos minis-
tras V. Mazuronis pažadėjo at-
kreipti į tai dėmesį, kalbėti su 
įmonių, rengiančių investicijų 
planus, vadovais ir pareikalau-
ti, kad jų atsakingi atstovai da-
lyvautų pristatant šiuos planus 
susitikimuose su daugiabučių 
namų savininkais – konkrečiai 
paaiškintų žmonėms iškilusius 
klausimus, abejones ir iš kar-
to, jei yra, taisytų pastebėtus 
netikslumus ir klaidas. Kadangi 
būna tokių atvejų, kai renova-
cijos investicijų projektų rengė-
jai net nesiteikia atvažiuoti į vie-
tą apžiūrėti namo, suskaičiuoti 
langų, durų, parengia jį iš kaž-
kokių brėžinukų.

Dar viena didesnių pro-
blemų - rangos darbų pirki-
mai. Statybininkai nori dides-
nių kainų nei nurodyta maksi-
mali investicijų projektuose. To-
dėl daugelis rajonų net po kelis 
kartus bando pirkti rangos dar-
bų paslaugą ir nesuranda ran-
govų darbams vykdyti. Tai la-
bai aktuali problema. Ministras 
sakė, kad kalbama ir su staty-
bų bendrovėmis. Jei Lietuvos 
statybinės įmonės nesutiks da-
lyvauti konkursuose su mažes-
nėmis kainomis, gali būti kvie-
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nepakLiūkite į aferistų 
piNkles!

Į namus jau pradėjo vaikš-
čioti banko darbuotojais apsi-
metę aferistai. Jie prašo paro-
dyti turimus litus, neva, prieš 
keičiant juos į eurus, reikia 
surašyti banknotų numerius. 
Įspėjame, kad nei bankų, nei 
„Sodros“, nei Mokesčių ins-
pekcijos darbuotojai į namus 
nevaikšto. Pas jus gali atei-
ti specialistė iš Socialinių pas-
laugų centro, bet tik tuo atve-
ju, jeigu jūs pats kreipėtės į jį 
su prašymu kokios nors pa-
galbos. Be to, minėto centro 
darbuotojai turi pažymėjimus, 
kuriuos turėtumėte paprašyti 
parodyti.

Taip pat prašome vyres-
nio amžiaus žmonių kaimy-
nų, vaikų, giminaičių: perspė-
kite savo artimuosius, kad jie 
nebūtų patiklūs, neįsileistų 
aferistų į butus ir nepatikėtų 
jiems savo santaupų.

Kristina Lukoševičiūtė
Jonavos r. savivaldybės 
administracijos Bendrojo 
skyriaus ryšiams su 
visuomene specialistė 

tris kartus didėJa 
baudos ir žoLės 

degiNtoJams
Dar neatėjus pavasariui, 

šalyje pradėta deginti per-
nykštė žolė. Dėl to jau kilo 
172 gaisrai. Pernai ugniage-
siai užgesino atvirose terito-
rijose 4 350 gaisrų, išdeginu-
sių daugiau nei 4 tūkst. hek-
tarų. Skaudžiausia, kad to-
kiuose gaisruose beveik kas-
met žūsta ir žmonių. Per pen-
kerius metus nuo žolės degi-
nimo žuvo 10 žmonių.

Kovo 12 d. Aplinkos minis-
tras tris kart padidino adminis-
tracinę atsakomybę už žolės 
deginimą. Iki šiol už vieną su-
degintos pievos ar kitos atvi-
ros teritorijos hektarą reikėjo 
atlyginti 1000 Lt žalą, tai da-
bar teks mokėti 3000 litų. Tais 
atvejais, kai žolės gaisras iš-
plinta į miškus ar saugomas 
teritorijas, skaičiuojant žalą 
taikomi atitinkami koeficientai 
ir ji gali siekti dešimtis tūkstan-
čių litų.

Baudos už gaisro sukė-
limą dydis, kurį nustato Sei-
mas, nesikeičia – ji siekia 800-
1000 litų. Už nepilnamečių nu-
sižengimus yra baudžiami jų 
tėvai.

apie niokoJamą gamtą – 
pranešk teLefonu 112
Nuo kovo 13 d. apie de-

ginamą žolę, brakonierius, 
aplinkos taršą ir kitus gam-
tos apsaugos pažeidimus Lie-
tuvos žmonės galės praneš-
ti bendruoju pagalbos telefo-
nu 112.

Kovo 31 d. Jonavos “Ne-
ries” pagrindinėje mokykloje 
geografijos mokytojos Euge-
nijos Bieliauskaitės iniciatyva 
duris atvėrė mineralų ir uolie-
nų muziejus.

Ta proga mokykloje buvo 
surengta Jonavos rajono ben-
drojo lavinimo mokinių ir mo-
kytojų geografijos konferenci-
ja „Geologija šiandien: pasau-
lyje, Lietuvoje ir mokykloje“.

Aldona Skaisgirytė

Antri metai „Neries“ pagrin-
dinėje mokykloje dirbanti jauna 
ir kupina idėjų geografijos mo-
kytoja E. Bieliauskaitė šios mo-
kyklos direktoriaus pavaduotojui 
ūkiui Genadijui Kurganovui per-
nai prasitarė, kad Dieveniškė-
se (Šalčininkų r.), kur mokytoja-
vo pirmuosius dvejus metus po 
studijų baigimo, pasisekė įkur-
dinti mineralų ir uolienų ekspozi-

ciją. Eksponatai buvo atrasti at-
sitiktinai, gulintys pamiršti įvai-
riose mokyklos spintose. Direk-
toriaus pavaduotojas prisiminė, 
kad ir „Neries“ mokykloje kaž-

kur sandėliuose turėtų glūdėti lai-
ko ir dulkių paslėpti lobiai. „Nuve-
dė mane ir parodė apipelijusias 

“neries” mokykloje –  
mineralų ir uolienų muziejus
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Muziejaus įkūrėja mokytoja E. Bieliauskaitė tik su maža dalele savo pagalbininkų
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Žvilgsnis

Marijonas Visakavičius
Buvęs Jonavos gamybinio 
susivienijimo „Azotas“ 
operatorius, komisijos, 
tyrusios „Azoto“ trąšų 
gamykloje įvykusios avarijos 
priežastis, narys

regėJimai

Ir pamatė Jurgita tą saulė-
tą kovo rytą virš „Azoto“ ugnies 
ir dūmų debesį, kurio apsupti 
bėgo apduję žmonės. Sprogo 
ir apvirto amoniako rezervua-
ras. Nitrofoskos ceche prie lan-
gų kažką šaukė žmonės.

Gelbėjimo koordinacijos ne-
buvo.

Malūnsparniu tarp išraizgytų 
vamzdynų atskrido aukšti pa-
reigūnai ir susirinko

administracijos patalpose 
gerti konjaką. Degė išsiliejęs 
amoniakas.

Apokalipsės regėjimą papil-
dė du pasirodę riteriai: Baltasis 
ir Juodasis.

Baltasis sumojo, kad ir ne-
sant koordinacijos, reikia gel-
bėti žmones. Pro skraidančius 
šulinių dangčius, nuo stipraus 
uždujinimo gęstant automobilio 
varikliui, veža ant gaisrinės au-
tomašinos kopėčių žmones.

Regėjo Jurgita Juodąjį rite-
rį, gretimo cecho mechaniko 
pavidalu. Palikęs jam patikė-
to cecho žmones, nepasirūpi-
nęs saugiu įrengimų stabdymu, 
jis, smalsumo vedamas, kažko-
dėl spoksojo į nelaimės ištiktus 
žmones. Visai kaip kaimo žio-
plys, laukiantis, kada sudegs 
kaimyno troba.

Norėjo Jurgita jį subarti, su-
gėdinti, kad nevalia pašaliniui 
kliudyti dirbti gelbėtojams, bet 
negalėjo. Suprato, kad esant 
aukštai amoniako koncentra-
cijai, nusiimti dujokaukę mirti-
nai pavojinga. Vienintelis įkvė-
pimas būtų lemtingas.

Pro liepsnas ir dūmus matė 
rusų tanketes, kurios šaudė 
kažkokiais nežinomais sviedi-
niais, gesinančiais gaisrą san-
dėlyje. Maža to, griovė ir, svar-
biausia - SKAIDĖ trąšas. Kaip 
galima patrankų sviediniais 
skaidyti, atlikti darbą, kurį iki 
šiol darė bakterijos, ji nesupra-
to. „Tikriausiai, slaptas rusų iš-
radimas“, - pagalvojo.

Ir dar vienas regėjimas, šį 
kartą viltingas. Pro liepsnas ir 
dūmus, į vamzdžių tinklą nusi-
leidžia sraigtasparnis, atskraidi-
nęs nežinia iš Vilniaus ar Mas-
kvos būsimą Lietuvos Prezi-
dentą. „Nesvarbu iš kur,- pa-
mąstė Jurgita,- dabar gaisras 
bus užgesintas“. Ir jis užgeso....

tikrovė ir Liaudies 
žurnaListikos kūryba

Apmaudu, kad, minint di-
džiausios ekologinės katastro-
fos metines, suradau tik pačios 
žemiausios prabos straipsnį, 

nors ir vadinamame didžiausia-
me šalies laikraštyje („Diena, 
kai nuodų apgaubtose Jonavos 
gatvėse duso žmonės“, Jurgita 
Vilčinskienė, „Lietuvos rytas“, 
2014 kovo 20 d.). Komentuoti 
rimtai liguistos fantazijos kūry-
bą sunku. Neatsiprašinėsiu ri-
teriais įvardintų darbuotojų, tai 
padorūs, savo pareigą iki galo 
atlikę vyrai. Tegu jų atsiprašo 
straipsnio autorė.

Rašyti paskatino dar gyvi at-
mintyje vaizdai. Avarijos likvi-
davimo metu buvau savo dar-
bo vietoje ir trukdyti gelbėto-
jams neatėjo į galvą. Bet po to, 
buvau komisijos, tyrusios avari-
jos priežastis, narys, susipaži-
nau su dokumentais. Komisijos 
ataskaitą Aukščiausiosios Tary-
bos posėdyje paskelbė akade-
mikas V Statulevičius, jos pir-
mininkas. Su ataskaita gali su-
sipažinti bet kas. Nevarginsiu 
pasakodamas tai, kas ne kar-
tą buvo aprašyta. Priminsiu pa-
grindines išvadas.

Avarijos priežastimi buvo 
pripažintas silpnas rezervua-
ro dugnas, mažas apsauginio 
vožtuvo diametras, galimai sil-
pnos kai kurios suvirinimo siū-
lės. Silpnos apsauginio aptva-
ro betoninės sienos, neatlai-
kiusios virtusios masės svo-
rio. Nesugriuvusios, jos sulai-
kytų išsipylusį amoniaką. Būtų 
stiprus uždujinimas, bet ne 
gaisras. Amoniakas savaime 
nedega.

Komisija nenustatė žmogiš-
kojo faktoriaus. Vadinasi, ope-
ratorių veiksmai buvo teisingi.

Gaisras kilo, kai amonia-
kas užpylė nitrofoskos sandė-
lį. O tai sunkiai gesinamas che-
minis gaisras be atviros ugnies, 
panašiai, kaip degant durpėms.

Avarijos likvidacijai vadova-
vo pats Mineralinių trąšų gamy-
bos ministras, iš pradžių drau-
dęs gesinti vandeniu.

Vaizdas tikrai prilygo siau-
bo filmo scenarijui. Bet panikos 
nebuvo. Evakuoti buvo nereika-
lingi tuo metu darbuotojai. Rei-
kalingi liko savo vietose, saugo-
jo įrengimus .

Pabaigai – nežinau, kaip 
vertinti atvirą melą ar kliede-
sius. Daug kartų patyręs savo 
plaučiais amoniako skonį, drįs-
tu teigti, kad gerti konjaką to-
kiomis sąlygomis niekas nesu-
gebėtų. Šauktis pagalbos prie 
langų - irgi. Vienintelis išsigel-
bėjimas - nekvėpuojant, per 
kelias sekundes užsidėti dujo-
kaukę ir pasišalinti iš pavojin-
gos zonos.

Kur straipsnio autorė matė 
patrankomis gesinamą gais-
rą - nežinau. Šaudyti uždaroje 
patalpoje, kurioje siaučia gais-
ras... Ten tankas per sekundę 
virstų fakelu, ne tik tanketė.

Lygiai taip galima vertin-
ti pasakojimą apie sraigtaspar-
nių skraidymus į gamyklos teri-
toriją.

Būsimasis šalies Preziden-
tas tuo metu buvo Amerikoje, 
net jo šlepečių Lietuvoje dar ne-
buvo.

Prieš rašydamas ilgai 
svarsčiau ... Neradau kitokio 
tono, tik sarkazmą. Tik taip ga-
liu vertinti liaudies žurnalistų 
kūrybą, kuria naudojasi soli-
džiais save menantys laikraš-
čių redaktoriai.

variacijos  
apokalipsės temomis

Minkštų ir korpusinių baldų gamyba

Nauji baldai Velykoms!!!
Miegamojo, virtuvės, prieškambario, svetainės, vonios, vaikų kambario baldus 
pagaminsime pagal Jūsų pasirinktą modelį ir matmenis. Teikiama dizaino-pro-
jektavimo paslauga.
Taikomos 5% ,10%, 15% nuolaidos
Nuolaidos galioja iki balandžio 28 d.
Paskubėkite!!!

Mus rasite: J. Ralio g. 3, 
Jonava, mob. tel. 8-663 63852

Politikai į Konstituci-
nį Teismą (KT), prašyda-
mi išaiškinimų, kreipiasi be-
veik visais klausimais. Nejau 
Konstitucija parašyta taip ne-
aiškiai, kad mums ją vis rei-
kia papildomai aiškinti? Pa-
vyzdžiui, kad ir dėl to, kas yra 
šeima.

- Kaip jūs suprantate šei-
mos apibrėžimą? Ar rengda-
mi Konstituciją tikėjotės, kad 
po kelių dešimtmečių kaž-
kam taps neaišku, ką laiky-
ti šeima? - „Respublika“ klau-
sė vienos iš Konstitucijos kūrė-
jų advokatės, Klaipėdos miesto 
tarybos narės Zitos Šličytės. 

- Konstitucijoje labai aiškiai 
parašyta, kas yra šeima, ir šiuo 
klausimu niekam nieko nerei-
kėtų aiškinti. 1992 metų spa-
lio 25 dieną Lietuvos žmonės, 
balsuodami už Konstituciją, vis-
ką puikiai suprato. Suprato, kas 
yra parašyta Konstitucijos 38 
straipsnyje, kur sakoma, kad 
šeima yra valstybės ir visuome-
nės pagrindas, kad vyras ir mo-
teris laisvu noru sudaro santuo-
ką ir sukuria šeimą. Nejau tada 
tauta balsavo už vyro santuoką 
su vyru? Manau, kad visi tada ir 
be išaiškinimų suprato, kas yra 
šeima. 

Mūsų Konstitucija yra para-
šyta labai aiškiai ir jos aiškinti 
nereikia. 

Antra, KT net neturi įga-
liojimų savo interpretacijomis 
Konstitucijos aiškinti. Pagrindi-
niame šalies įstatyme yra 105 
straipsnis, kuris aiškiai apibrė-
žia KT galias. KT nagrinėja ir 
sprendžia, ar šalies įstatymai, 
Seimo priimti teisės aktai, Vy-
riausybės, prezidento aktai ne-
prieštarauja Konstitucijai. KT 
taip pat teikia išvadas, ar ne-
buvo pažeisti rinkimų įstatymai 
per prezidento ir Seimo narių 
rinkimus, ar prezidento sveika-
tos būklė leidžia jam toliau eiti 
pareigas, ar tarptautinės sutar-
tys neprieštarauja mūsų Kons-
titucijai, ar Seimo narių, vals-
tybės pareigūnų, kuriems pra-
dėta apkalta, konkretūs veiks-
mai neprieštarauja Konstitu-
cijai. Tarp tų įgaliojimų niekur 
nėra parašyta, kad KT užsiima 
Konstitucijos aiškinimu.

Toks mąstymas, kad įstaty-
mai yra parašyti taip neaiškiai, 
jog jiems reikia aiškinimų, atė-
jo iš tarybinių laikų. Žmonės ne-
gali gyventi pagal tokius įstaty-
mus, kurių nesupranta. Juo la-
biau kad Konstitucija yra pa-
grindinis šalies įstatymas, pri-
imtas tautos referendumu. Ne-
jau mūsų tauta 1992 metų spa-
lio 25 dieną balsavo nesupras-
dama, už ką balsuoja?

Tačiau net pats KT pirminin-
kas yra pasakęs, kad KT išaiš-
kinimais yra papildomi Kons-
titucijos straipsniai. To negali 
būti. Konstitucija pradėta rašy-
ti iš naujo. Net trūksta žodžių, 
kas darosi Lietuvoje su tais iš-
aiškinimais.

- O kas darosi? 
- Paimkime pirmąjį Konstitu-

cijos skirsnį „Lietuvos valstybė“. 
Jis gali būti keičiamas tik refe-
rendumu. Seimas negali nie-
ko pats keisti. 7 straipsnyje pa-
rašyta, kad negalioja joks įsta-
tymas ar teisės aktas, priešin-
gas Konstitucijai. Galioja tik pa-

skelbti įstatymai, o įstatymo ne-
žinojimas neatleidžia nuo atsa-
komybės. Tai reiškia, kad bet 
koks teisės aktas, prieštarau-
jantis Konstitucijai, yra nieki-
nis, jis negalioja nuo jo priėmi-
mo momento. 

Tačiau didžiulė proble-
ma, kad niekas tų teisės aktų, 
prieštaraujančių Konstitucijai, 
negrąžina į pirminę padėtį. Tai 
vilkinama metų metais. Metų 
metais galioja prieštaraujantys 
Konstitucijai įstatymai. Pateik-
siu pavyzdį, iki ko degradavo-
me. Štai 2012 metų vasario 6 
dieną KT paskelbė garsųjį nu-
tarimą dėl sumažintų pensijų. 
KT paskelbė, kad šitas įstaty-
mas prieštarauja Konstitucijai. 
Tačiau šitie teisės profesiona-
lai, puikiai suvokdami, kad Lie-
tuvoje nė dienos negali galio-
ti Konstitucijai prieštaraujantis 
įstatymas, patys parašė, kad 
KT nutarimas turi būti paskelb-
tas 2012 metų rugsėjo 21 die-
ną. Taigi pats KT savo nutari-
mą septyniems su puse mėne-
sio padėjo į stalčių. Man dėl to 
net norisi siūlyti jiems apkaltą. 
Dėl to, kad KT, puikiai suvok-
damas situaciją, tarnauja po-
litikams, kurie nenori ar netu-
ri galimybių kompensuoti pen-
sijų. Po šio savo poelgio KT 
mano akyse tapo niekine ins-
titucija. Ypač kai tame KT nu-
tarime minima net vienuolika 
įstatymo prieštaravimų Kons-
titucijai, o nutarimas tokiam il-
gam laikui padedamas į stal-
čių. Kam tuomet tarnauja KT? 
Gal politikams? 

- Nejau KT priima spren-
dimus pagal politikų užsaky-
mą?

- Taip. Beraščiai politikai su-
kūrė KT kultą. Gal kai kurie po-
litikai nėra beraščiai, bet kai 
jiems naudinga, jie nemoka 
skaityti Konstitucijos ar KT nu-
tarimų. Todėl vėl ir vėl kreipia-
si. Politikai sukūrė tokį KT kultą, 

kad KT net juos pačius užval-
dė, užvaldė įstatymų leidybą, 
pasikėsino į aukščiausias tau-
tos galias. Politikai be KT bijo 
žengti žingsnį.

Dar viena kuriozinė situaci-
ja. Šiemet KT skelbia sausio 16 
dienos nutarimą dėl prokuroro 
nepriklausomumo. KT teko aiš-
kinti net keturis savo ankstes-
nius nutarimus: 2000 m. kovo 
30 d., 2003 m. sausio 24 d., 
2004 m. gegužės 13 d., 2006 
m. sausio 16 d. Nejau skaitant 
keturis nutarimus įmanoma ne-
suprasti, kas parašyta? O ne-
supranta mūsų valstybės vado-
vė, kuri bando ginti savo gene-
ralinį prokurorą.

Kai mes pateikėme tau-
tai balsuoti dėl Konstitucijos 
1992 metų spalį, 118 straipsny-
je buvo parašyta, kad „prokuro-
rų ir tardytojų skyrimo tvarką ir 
jų statusą nustato įstatymas“. 
Deja, Artūras Paulauskas, bū-
damas Seimo pirmininku, o iki 
tol - prokuroru, nutarė, kad pro-
kurorus reikia paleisti, kaip ne-
pažabotus žirgus. Jis pateikė 
Konstitucijos 118 straipsnio pa-
taisą, o 2003 metais kovo 20 
dieną performuluota, kad „pro-
kuroras, vykdydamas savo 
funkcijas, yra nepriklausomas ir 
klauso tik įstatymo“. Taigi ką čia 
belieka aiškinti?

Mūsų prokurorai tapo la-
biau nepriklausomi nei teisėjai. 
O taip būti negali. 2003 metų 
Konstitucijos pataisa leis-
ta prokurorams daryti ką nori. 
Nori - tyrimą pradeda, nori - 
nutraukia. Visos svarbiausios 
korupcijos bylos nugesinamos, 
nes prokuroras yra prokuroras 
ir nieko neklauso. Jis klauso 
tik įstatymo. Tai buvo didžiulė 
klaida.

Prokurorai iškelti į tokį kons-
titucinį rangą, kad jų veiklos 
niekas nekontroliuoja. Bet ar 
nuo to pagerėjo prokuratūros 
darbas? O KT apskritai pasi-
darė kažkokia antgamtinė jėga. 
Už Konstitucijos perrašinėjimą 
jis nusipelno apkaltos.

Parengta pagal „Respubliką‘

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCIJOS KŪRĖJA ZITA ŠLIČYTĖ:

konstitucinis teismas priima 
politikų užsakymus

Z. šLičytė:
koNstituciNis teismas 
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Antradienį Jonavoje vie-
šėjęs daugeliui lietuvių ži-
nomas verslininkas, filantro-
pas, politikas Antanas Guo-
ga susitiko su Jonavos Se-
namiesčio ir Jeronimo Ralio 
gimnazijų, Politechnikos mo-
kyklos moksleiviais ir moky-
tojais, rajono verslininkais, 
Kūno kultūros ir sporto cen-
tro darbuotojais bei trene-
riais, o Viešojoje bibliotekoje 
– su Jonavos visuomene. Jo-
naviečiai artimiau susipaži-
no su Lietuvos ir Australijos 
verslininku, prieš porą metų 
pelniusiu Pasaulio Lietuvio ir 
„Verslo švyturio“ apdovano-
jimus.

sėkminga pradžia –  
už pomidorų dėžių

A. Guoga prieš keturiasde-
šimt metų gimė Kaune. Kai jo 
mama išvyko į Australiją, vos 
septynerių metų berniukas Lie-
tuvoje liko vienas. „Puikiai atsi-
menu tą dieną, kai vijausi bran-
giausią žmogų į Maskvą vežan-
tį traukinį. Nepavijau.  Vaikys-
tė nebuvo lengva, tačiau mane 
supo daug gerų ir padedančių 
žmonių“, – prisiminimais dali-
josi vyras. Jo vaikystė prabė-
go Kaune ir Alytaus rajone – 
Kalesninkuose. Čia, kaip pats 
sako, augindamas pomidorus 
ir juos pardavinėdamas Alytaus 
turguje, pajuto pirmojo verslo 
skonį. 

Būdamas vienuolikos A. 
Guoga galiausiai išvyko gy-
venti į Australiją. Mokydama-
sis Melburne berniukas neap-
siribojo vien pamokomis. No-
rėdamas turėti savo pinigų, jau 
tada pradėjo dirbti įvairius dar-

bus: remontavo siuvimo maši-
nas, pjovė žolę, plovė automo-
bilius, dirbo restorane padėjė-
ju. „Šis laikotarpis buvo sun-
kus ir labai užgrūdino: teko iš 
naujo pratintis prie mamos, gy-
venimo svetimoje šalyje, nau-
jos kalbos. Manau, kad emi-
grantai puikiai žino, kokia ta 
duona svetur. Iš tiesų nesvar-
bu, kurioje pasaulio dalyje gy-
veni, jeigu nori užsidirbti, turi 
eiti, belstis, siūlytis, o ne lauk-
ti, kad tau kažkas kažką pasiū-
lytų. Svarbiausia – užsispyri-
mas, noras, ryžtas. Turėti idėją 
ir žinoti ko nori – tada viską gy-
venime gali pasiekti“, - drąsino 
jonaviečius svečias.

Būdamas 20 metų įsidarbi-
no „CitiBank“ valdomame in-
vesticiniame banke Honkonge, 
kur buvo atsakingas už naujų 
klientų pritraukimą ir jų inves-
ticinio portfelio valdymą. Ak-
tyviai ir sunkiai dirbdamas su-
kaupė pradinį kapitalą, o grįžęs 
į Australiją pradėjo investicinę 
veiklą. Čia jis sėkmingai inves-
tavo į naujienų portalą bei gy-
vybės draudimo paslaugas tei-
kiančią bendrovę – tai paskati-
no jo susidomėjimą informaci-
nėmis technologijomis. Be viso 
to, jis vystė ir prekybos verslą 
Londone.

svarbiausia tikėti 
savimi ir žiniomis

Nors svečiose šalyse pre-
kybos verslai sparčiai plėtojo-
si, A. Guoga nepamiršo ir savo 
gimtinės. Lietuvoje verslininkas 
investavo į nekilnojamojo turto 
bei interneto projektus, poilsio 
ir pramogų parką „TonyResort“ 
Anupriškėse (Trakų r.), sporto 

ir laisvalaikio prekių parduotu-
ves Kaune. Šiandien įmonės, į 
kurias jis investavo, yra sukū-
rusios daugiau kaip 500 darbo 
vietų, daugiau kaip 300 iš jų – 
Lietuvoje. 

A. Guoga patikina, kad tikrai 
ne viskas ėjo „lyg per sviestą“. 
„Buvo ir taip, kad vienam ar ki-
tam verslui nepasisekė, netu-
rėjau pinigų ir niekas nieko ne-
davė. Turėjau savo kolektyvui 
ir partneriams įrodyti, ką suge-
bu, kad manimi galima pasiti-
kėti. Tačiau mano sėkmė sudė-
ta virtinėse knygų, mokymuose 
ir nuolatiniame tobulėjime. Jei 
nepasisekė, nereikia sustoti, 
pasiduoti. Reikia ieškoti naujų 

idėjų, naujų verslo nišų. Svar-
biausia – nenuleisti rankų, tikė-
ti savimi ir savo žiniomis.“ Jo-
navos verslininkams milijonie-
rius siūlė panacėjos verslui ieš-
koti virtualiame pasaulyje. „Visa 
prekyba keliasi ten“, - sakė pa-
saulio rinkas internetu pažabo-
jęs verslininkas. 

lietuvai reikia 
prasmingų pokyčių
Jau beveik 10 metų 

A.Guoga aktyviai užsiima filan-
tropine veikla: „Esu įsitikinęs, 
kad žmonės, kuriems sekasi, 
turi dalytis savo sėkme su vi-
suomene. Manau, kad jeigu 
gali, turi padėti tiems, kam li-

kimas pagailėjo sėkmės, duo-
nos ar sveikatos“. Vien „Bėdų 
turgui“ nuo 2007 metų jis yra 
paaukojęs daugiau nei milijo-
ną litų, taip pat smarkiai prisi-
deda prie „Maisto banko“ vei-
klos. Itin didelę, ne vieną mili-
joną siekiančią, paramą vyras 
skyrė šalies sportui: krepšiniui, 
irklavimui, tinkliniui ir t.t. 

„Dėl ko sėkmingas verslinin-
kas suka politikos keliu?“, - ne 
vienas jonavietis klausė kan-
didato į Europos Parlamentą. 
„Visų pirma, aš esu lietuvis, ku-
ris visa širdimi trokšta, kad Lie-
tuva būtų klestinti šalis ir atei-
ties Europos kūrėja. Dirbu ir 
stengiuosi savo šaliai, tačiau 
suprantu, kad galiu daugiau – 
būti ne tik verslininku ir filantro-
pu. Turiu idėjų ir minčių, kaip 
sutelkti aktyvius žmones prisi-
dėti prie mūsų šalies gerovės. 
Būdamas EP nariu ketinu jung-
tis prie tų komitetų, kurie spren-
džia verslo, verslumo ir jaunimo 
nedarbo problemas. Mes, lietu-
viai, esame gabūs, atkaklūs ir 
„alkani“, bet reikia sukurti ge-
resnes sąlygas kurti ir užsiimti 
verslu: sumažinti ar iš viso pa-
naikinti mokesčius pradedan-
čiam verslininkui, duoti lengva-
tų verslui, kuris įdarbina jauni-
mą, dar neturintį darbinės pa-
tirties“, - sakė A. Guoga, antru 
numeriu Lietuvos Respublikos 
liberalų sąjūdžio sąraše įrašy-
tas kandidatu į Europos Parla-
mentą.

Politinė reklama. Bus apmokė-
ta iš Lietuvos Respublikos liberalų są-

jūdžio rinkimų kampanijos sąskaitos. 
Užs. Nr. 1

antanas guoga: „Lietuviai yra atkaklūs,  
„alkani“ ir dar nesugadinti“

Antanas Guoga: „Investicijų srityje turiu patirties visame pasaulyje. Lietuva turi taip pat in-
vestuoti, jei nori būti sėkminga šalimi. Aš žinau, kaip galiu savo valstybei padėti dirbda-
mas Europos Parlamente.“

Apie pokyčius mūsų mies-
te, savivaldybės Tarybos vei-
klos ypatumus, priimamus 
sprendimus bei padarytas 
klaidas diskutuojame su sa-
vivaldybės mero pavaduoto-
ju, Liberalų sąjūdžio Jonavos 
skyriaus pirmininku Remigiju-
mi Osausku.

- Buvote tas žmogus, kuris 
prisidėjo prie šiandieninių po-
kyčių pradžios. Kokie tuomet 
darbai jau buvo pradėti?

- Būdamas administracijos 
direktoriumi (R.Osauskas šiose 
pareigose dirbo 2009-2010 me-
tais – aut. pastaba) sakiau, kad 
Jonava virsta statybų aikštele. 
Rekonstruotos Sąjūdžio ir San-
tarvės aikštės, pradėti renovuo-
ti J.Ralio gatvės daugiabučiai 
namai, remontuojamos Kauno, 
Sodų, Klaipėdos gatvės, rengia-
mi techniniai projektai tų objektų, 
kurie šiandien jau atnaujinti (Ne-
ries krantinė, dviračių takai, au-
tobusų stotis ir kt.) ar dar vyksta 
statybos (Joninių slėnis, Nakvy-
nės namai). 

Jau tuomet buvo užprogra-
muotos įspūdingos miesto per-
mainos, kurias šiandien galime 
visi pamatyti.

Nors šiuo metu užimu kitas 
pareigas, smagu matyti pradė-
tų darbų tęstinumą bei rezulta-
tų priėmimą. Taip pat, be tęsti-

nių darbų, jau su nauja koman-
da, pradėjome ir naujų projektų, 
kurių dalį užbaigsime mes patys, 
o dalį, greičiausiai jau naujos ka-
dencijos Tarybos nariai.

- Šioje kadencijoje (2011-
2015 m.) į savivaldybės Tary-
bą pirmą kartą buvo išrinkti Li-
beralų sąjūdžio atstovai – Gin-
tautas Brukas, Kęstutis Ma-
cionis ir jūs. Kuo išsiskiriate iš 
kitų kolegų?

- Išskirtiniai bruožai – nuose-
klumas, racionalūs pasiūlymai, 
atvirumas. Tikrai neskubame 
pritarti ar iš karto pasakyti „ne“ 
sprendimų projektams ar kitų ko-
legų siūlymams. Esame iš tų, ku-
rie įvertina, padiskutuoja, pasiū-
lo. Balsuojant dėl sprendimo, ne-
buvo atvejo, kad mūsų nuomonę 
lemtų simpatija ar antipatija pro-
jektą pristatančiam asmeniui. 

Nekreipiame dėmesio į poli-
tinius gandus ir mėgstame atvi-
rai išsiaiškinti kylančius nesutari-
mus ar įtarimus su kolegomis.

- Svarstant rajono biudže-
tą kyla karštos diskusijos. Ko-
kie buvo šių metų liberalų siū-
lymai? 

- Kiekvienais metais Liberalų 
sąjūdžio frakcija teikia raštu savo 
pasiūlymus formuojamam savi-
valdybės biudžetui. Ne išimtis ir 
2014-ieji.

Siūlėme įrengti šaligatvį mies-
to Virbalų gatvėje, ties garažais, 
nes tiek einant jų link, tiek einant 
į UAB “Jonavos vandenys”, ti-
krai yra nesaugu. Šiai mūsų ini-
ciatyvai pritarė ir kiti kolegos, tad 
šiais metais šaligatvis turėtų būti 
įrengtas.  

Siūlėme kompensuoti švieti-
mo, kultūros, sveikatos priežiū-

ros darbuotojų keliones iki darbo 
vietos kaimo vietovėje išlaidas. Ir 
tai tikrai nėra populistinis ar nera-
cionalus siūlymas – visos kaimo 
vietovės yra pasiekiamos UAB 
„Jonavos autobusai“ maršrutais, 
o ši įmonė yra dotuojama iš savi-
valdybės biudžeto. Sprendimas 
nesudėtingas - kompensuoti tas 
kelionės išlaidas, kurios buvo pa-
tirtos važiuojant UAB „Jonavos 
autobusai“ maršrutu. Tikimės, 
kad artimiausiu metu savivaldy-
bės administracija tai įgyvendins.

Mūsų siūlymas buvo patau-
pyti biudžeto lėšas - sumažinti 
savivaldybės administracijai skir-
tas lėšas, kurios šiais metais ge-
rokai išaugo, neįvedinėti numa-
tytų Jonavos miesto seniūnijoje 
naujų etatų.

- Dažnai savivaldybės Tary-
bos narių pasiūlymai apsiribo-
ja tik lėšų mažinimu ar jų padi-
dinimu. Ar Liberalų sąjūdis yra 
pateikęs kitokių siūlymų? 

- Esame, ir ne vieną. Šiais 
metais pasiūlėme merui bei 
administracijos vadovams su-
daryti darbo grupę, kuri įvertintų 
bei išanalizuotų Turizmo ir vers-
lo informacijos centro veiklą. Ar 
iš tiesų tokia įstaiga, kainuojanti 
savivaldybės biudžetui apie 100 
tūkst. Lt per metus, yra efekty-
vi ir naudinga rajono smulkie-
siems verslininkams. Nesako-
me, kad jį reikia uždaryti, bet gal 
reiktų paieškoti ir kitokių smulkio-
jo verslo rėmimo formų. 

Kitas opus klausimas, kur 
siūlome panagrinėti – tai Jona-
vos viešosios pirties eksploata-
cija, kainuojanti rajono biudže-

tui 80 tūkst. Lt per metus. Galbūt 
trūksta tik geros vadybos ar val-
dymo, o galbūt reiktų pagalvoti ir 
apie jos nuomą, paliekant teikia-
mas paslaugas ir nedidinant kai-
nos.

Rajone turime didelį skai-
čių nevyriausybinių organizaci-
jų, veikiančių socialinėje srityje. 
Siūlome steigti Socialinių reika-
lų tarybą, kurią lygiomis dalimis 
sudarytų visuomeninių organiza-
cijų bei savivaldybės atstovai. Ir 
šioji taryba galėtų atstovauti visų 
rajono NVO interesams, padėtų 
savivaldybei spręsti opias, aktu-
alias socialines problemas, teik-
tų pasiūlymus.

- Šiandieninė Tarybos narių 
dauguma, atrodo, dirba sklan-
džiai. Ar gali, jūsų nuomone, 
iškilti kokios grėsmės koalici-
joje?

- Esame stabiliai dirbanti ko-
alicija. Pripratusiems prie daž-
nų valdžios perversmų gal ir at-
rodanti kiek neįprastai. Didžiau-
sias šiandieninis siekis – išveng-
ti grėsmės, kad Tarybos sprendi-
mai nebūtų priimami „buldozerio“ 
principu.

Nors esame Tarybos narių 
daugumos dalis, tačiau tai ne-
reiškia, kad už bet kokį pasiū-
lytą sprendimą balsuojame. Iš-
nagrinėjame kiekvieną Tarybos 
sprendimo projektą, jei jo nau-
da suabejojame, diskutuojame, 
teikiame savo pasiūlymus ir kar-
tais tenka balsuoti prieš tokius 
sprendimus. Taip nepritarėme 
kaimo vaikų darželių prijungimui 

remigijus osauskas: “savikritika – vaistas nuo išpuikimo“
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čiami statybininkai iš Lenkijos 
bei kitų aplinkinių valstybių, ku-
rie galbūt sutiks dirbti pigiau.

„Metinėje renovacijos konfe-
rencijoje“ Lietuvos Respublikos 
aplinkos ministerija padėkojo 
įmonėms, kurios iš tikrųjų įdė-
jo daug pastangų ir darbo į dau-
giabučių modernizavimo proce-
są. Džiugu, kad tarp tų įmonių 
įvertinta Padėka ir bendrovė 
„Jonavos paslaugos“.

Kaip naujajame renovaci-
jos procese atrodo Jonava?

Pernai LR Aplinkos minis-
terijos iniciatyva Viešoji įstaiga 
Būsto energijos taupymo agen-
tūra Jonavos rajono savivaldy-
bės teritorijoje atrinko 45 dau-
giabučius, kurie suvartoja dau-
giausiai šilumos energijos. Lap-
kričio mėnesį dar 27 daugiabu-
čių namų savininkai patys savo 
noru išreiškė pageidavimą re-
novuoti savo namus. Pradė-
jo suktis Aplinkos ministerijos 
parengtas naujas daugiabu-
čių namų atnaujinimo (moder-
nizavimo) programos įgyvendi-
nimo modelis energiniam efek-
tyvumui didinti, kuris visų pirma 
skirtas daugiausia energijos su-
naudojančių daugiabučių, kurių 
savininkams tenka didžiausios 
išlaidos būstui išlaikyti. 

Lapkričio ir gruodžio mėne-
siais „Jonavos paslaugos“ atli-
ko didžiulį darbą: buvo sukvies-
ti ir surengti susirinkimai su 45 
daugiabučių namų savininkais, 
pristatyti investicijų projektai. 
Daugiabučių namų savininkai 
turėjo apsispręsti - dalyvauja 
ar nedalyvauja šioje programo-
je. Modernizavimo programoje 
sutiko dalyvauti 29 daugiabu-
čių namų savininkai. Su jais to-
liau vyksta darbas. Dabar iš tų 
29 daugiabučių namų 15 gau-
tas pritarimas dėl finansavimo. 
Iš jų 5 daugiabučiams per Cen-
trinę perkančiąją organizaciją 
vyksta rangos darbų pirkimai. 

Mūsų rajone nėra taip, kaip 
kai kuriuose kituose, kad ne-
rastume rangovo. Statybinės 
organizacijos dalyvauja viešuo-
siuose pirkimuose ir siūlo tru-
putį, 5-10 proc., mažesnę kai-
ną nei investicijų projekte. Tai 
mus džiugina. Ir jei taip eisis 
ir toliau, su renovacija turėtu-
me smarkiai pasistūmėti į prie-
kį. Malonu, kad Jonava renova-
cijos proceso dalyviams dažnai 
rodoma pavyzdžiu.

Beje, dalis daugiabučių 
namų negalės dalyvauti reno-
vacijos procese dėl pagrindinių 
dviejų priežasčių: didelių savi-
ninkų skolų ir dėl to, kad kai ku-

rių daugiabučių namų savinin-
kai, tarp jų ir gaunantys kom-
pensacijas už šilumą, neatvyko 
į susirinkimus, organizuotus mo-
dernizavimo programos admi-
nistratoriaus – bendrovės „Jo-
navos paslaugos“.

Pradėtas ir antrasis eta-
pas. Jau rengiami 27 daugiabu-
čių namų renovacijos investici-
jų projektai, kurie tuo pačiu prin-
cipu bus pristatomi daugiabučių 

namų savininkams dėl tolimes-
nio apsisprendimo – dalyvauti ar 
nedalyvauti namo modernizavi-
mo programoje.

Jau šiandien aišku, kad bus 
ir trečiasis etapas. 24 daugia-
bučių namų savininkai išreiš-
kė norą dalyvauti renovacijos 
programoje. Prieš kelias die-
nas, kovo 27 –ąją, rajono savi-
valdybės taryba posėdyje pa-
tvirtino renovuotinų daugiabu-
čių namų sąrašą. Bus rengiama 
dokumentacija šiems daugiabu-
čiams dalyvauti renovacijos pro-
gramoje.

Antrojo ir trečiojo moderniza-
vimo etapo daugiabučių namų 
savininkai patys, be pašalinio 

įsikišimo, rodė iniciatyvą, rinko 
parašus ir savanoriškai pasirin-
ko atnaujinimo (modernizavimo) 
programą. Beje, antrojo etapo 
3 daugiabučiai, patikrinus vien 
skolininkus mūsų įmonėje, buvo 
atmesti dėl turimų skolų. Gaila, 
kad dėl nepatyrimo to iš pradžių 
nepadarėme su pirmojo etapo 
renovuotinų namų skolininkais - 
vos ne pusė darbo buvo nuveik-
ta perniek.

Uždaroji akcinė bendrovė 
„Jonavos paslaugos“ su mi-
nimaliu kiekiu žmonių, tiks-
liau, keliais, kurie turi kasdien 
atlikti ir savo tiesioginį pagrin-
dinį darbą (daugiabučių namų 
administravimas – santechni-
kos, elektros darbai, remonto, 
avarijų likvidavimas ir kt.), kai, 
teko girdėti, kitose savivaldy-
bėse sukurtos ištisos naujos 
tarnybos, administruoja dau-
giabučių renovacijos darbus 
ir atlieka titanišką darbą: šūs-
nys labai atsakingai parengti-
nų dokumentų, kvietimų, bal-
savimo biuletenių, susirinki-
mai su gyventojais vyksta po 
darbo - dažnai nuo 17 iki 21 

valandos. 
Taip, tai milžiniškas darbas. 

Jis žmonėms matomas tik iš da-
lies, todėl kai kam galbūt atrodo 
labai paprastas.

Iš viso „Jonavos paslaugos“ 
aptarnaus 95 renovacijos pro-
cese dalyvaujančius daugiabu-
čius. Skaičiuojant mažiausiai po 
3 būtinus surengti susirinkimus 
(atskirų daugiabučių namų sa-
vininkams prireikia 4-5 kartų), 
bus suorganizuota ir pravesta 
daugiabučių namų savininkams 
apie 300 susirinkimų. 

Specialistų skaičiavimais, 
priklausomai nuo namo dydžio, 
bus parengta apie kiekvieną re-
novuotiną daugiabutį po 280-
370 vienetų lapų dokumentų 
įvairioms žinyboms bei gyven-
tojams. Būtina sąlyga parengti 
ne tik popierinį, bet ir elektroni-
nį variantą. O kur dar kvietimai ir 
skelbimai į susirinkimus, proto-
kolai, vardiniai balsavimo dėl in-
vesticijų projekto biuleteniai ir t.t. 

Kai namas apsisprendžia 
dalyvauti modernizavimo pro-
gramoje, derinama su finan-
sų įstaiga dėl kredito renovaci-
jai gavimo. Visi dokumentai, ku-
rie reikalingi kreditoriui (o jų rei-
kia labai daug – visų susirinkimų 
protokolai, biuleteniai ir pan.) 
turi būti pateikti taip pat tiek po-
pierine, tiek elektronine versija. 
Kiekvieno atskiro daugiabučio 
namo teiktina medžiaga suda-
ro po visą kalną. Jei gaunamas 
kredito įstaigos patvirtinimas 
apie daugiabučio renovacijos fi-
nansavimą, vykdomi tolimesni 
darbai: ruošiama projektinė už-
duotis, derinama su namo butų 
savininkais, skelbiamas ran-
gos darbų pirkimas. Įvykus pirki-
mui, sudaroma rangos sutartis, 
jie rengia projektą ir vykdo dar-

bus. Kai pradės daugiabutį re-
novuoti, mūsų įmonės darbas – 
prižiūrėti rangovus, tikrinti doku-
mentus, bendrauti su daugiabu-
čio namo gyventojais, atsiskai-
tyti su rangovais. Kai renovaci-
ja bus baigta, dar teks, priklau-
somai nuo termino, 15-20 metų 
vesti apskaitą ir atsiskaitinėti su 
kreditoriais.

„Jonavos paslaugų“ dau-
giabučių administravimo pada-
linys ne tik atlieka labai dide-
lį dokumentų rengimo darbą, 
bet ir kiekvieną dieną dešim-
tims butų savininkų atsakinėja 
į juos dominančius bei proceso 
eigoje iškylančius klausimus: 
gyventojai konsultuojasi ir tele-
fonu, ir ateidami į įstaigą. Atsi-
žvelgę į didžiulį besiteiraujančių 
žmonių srautą - vienas daugia-
bučių administravimo padalinio 
specialistas budi net ir per pie-
tų pertrauką, kad atėjęs suinte-
resuotas žmogus visąlaik rastų 
su kuo pasikonsultuoti.

Už sėkmingą rajone renova-
ciją, už kurią ne kartą girta ir ap-
dovanota Jonavos rajono savi-
valdybė bei bendrovė „Jonavos 
paslaugos, noriu pirmiausia pa-
dėkoti tiesiogiai šį milžinišką dar-
bą dirbantiems mūsų bendro-
vėms specialistams: Edmundui 
Gedvilai - direktoriaus pavaduo-
tojui daugiabučių namų adminis-
travimui, Vytautui Stalioraičiui - 
daugiabučių namų administra-
vimo skyriaus vedėjui, Danutei 
Bulatovienei – vadybininkei dau-
giabučių namų apskaitai, Kęstu-
čiui Miliukui – daugiabučių namų 
vadybininkui, Valentinui Bulato-
vui ir Mindaugui Stanišauskui – 
vadybininkams pastatų techni-
nei priežiūrai. Tai jie, keli žmo-
nės, be tiesioginių pareigų tem-
pia šį sunkų ir didžiulį rajone re-
novacijos vežimą.

renovacijos vežimas rajone rieda tempiamas tik kelių žmonių 
Atkelta iš 1 psl.

„Buvo patikriNti 5 atriNkti reNovaciJos 
investiciJų pLanai. pagrindiniai trūkumai, kurie 

pastebėti atLikus pastatų energinio naudingumo 
sertifikavimo darbų patikrinimus, yra neteisingi 
pastatų (Jų daLių) pLotų nustatymai. pastebėta, 

kad kai kuriuose proJektuose neatitinka faktinis 
ir pLane nurodytas Langų ir durų skaičius.

patikrinimas parodė, kad ne visi investiciJų pLanai 
rengiami kokybiškai, neteisingai apskaičiuoti 

pLanuoJamų darbų kiekiai, keLia abeJonių 
numatytos priemonių kainos. negaLime to Leisti, 

todėL paprašėme paaiškinimų ir artimiausiame 
ekspertų posėdyJe bus svarstomas šiuos pLanus 

parengusių speciaListų kvaLifikaciJos kLausimas“, 
– sakė apLinkos viceministrė daiva matonienė.

„JoNavos paslaugos“ 
aptarNaus 95 

reNovaciJos procese 
daLyvauJančius 
daugiabučius. 

skaičiuoJant mažiausiai 
po 3 būtinus surengti 
susirinkimus (atskirų 

daugiabučių namų 
saviNiNkams prireikia 

4-5 kartų), bus 
suorgaNizuota ir 

pravesta daugiabučių 
namų savininkams apie 

300 susirinkimų 
Bus pareNgta apie 

kiekvieną renovuotiną 
daugiabutį po 280-
370 vienetų Lapų 

dokumentų įvairioms 
žinyboms bei 
gyventoJams.

Aplinkos ministerijos vadovai susitikime su daugiabučių renovaciją administruojančių įmonių vadovais

MIKROAUTOBUSŲ IR LENGVŲJŲ AUTOMOBILIŲ 3D RATŲ SUVEDIMAS

RUOŠIAME AUTOMOBILIUS TECHNINEI APŽIŪRAI
KOMPIUTERINE ĮRANGA ATLIEKAME 
AUTOMOBILIŲ DIAGNOSTIKĄ
ELEKTRINĖS DALIES REMONTAS
- Kapitalinis variklio remontas (ir mikroautobusų)
- Dirželių keitimas (pagrindinio, generatoriaus, kondicionieriaus)
- Važiuoklės ir pakabos remontas
- Stabdžių sistemos remontas 
  (stabdžių diskų tekinimas nenuimant nuo mašinos)
- Aušinimo sistemos remontas
- Išmetimo sistemos – duslintuvų remontas
- Kondicionierių remontas
- Vairo kolonėlių, turbinų restauravimas

Mus rasite Jonavoje 
Plento g. 25
Užsakymų priėmimas:
Tel. 8 349 51379, mob. 
tel. 8-684 90252

 

Adresas Max. užsakymo 
biudžetas Data proc. Skirtumas Sutarties kaina Tiekėjas

Darbų at-
likimo ter-

minas
Lietavos g. 
27
CPO31724

2,322,800.00 Lt 2014 
03.12

87.66% 286,688.59 Lt 2,036,111.41 Lt Magirnis, 
UAB

12 mėn.

97.93% 48,064.88 Lt 2,274,735.12 Lt Statybų vi-
zija, UAB

99.72% 6,587.75 Lt 2,316,212.25 Lt CCM Baltic, 
UAB

Kosmonau-
tų g. 16
CPO31914

1,119,671.00 Lt 2014
03.13

99,03% 10,959.59 Lt 1,108,711.41 Lt Magirnis, 
UAB

12 mėn.

Chemikų 
g. 58
CPO33047

1,012,952.00 Lt 2014
03.26

97,00% 35,226.02 Lt 977,725.98 Lt ELSIS TS, 
UAB

11 mėn.

98,00% 23,950.89 Lt 989,001.11 Lt Magirnis, 
UAB

99,00% 10,784.94 Lt 1,002,167.06 Lt Statybų vi-
zija, UAB

99,49% 5,251.92 Lt 1,007,700.08 Lt A.Žilinskio ir 
ko, UAB

Nukelta į 7 psl.

daugiabučių namų darbų rangos su projektavimu  
pirkimo rezultatai (tęsinys, pradžia „Joneda“ nr.4 (185)

Kompiuterių prekyba ir remontas, spausdintuvų 
dažomųjų miltelių pildymas, įmonių aptarnavimas.

Dėmesio! Reception IT naujose patalpose –
VASARIO 16-osios g. 9

Tel. 8-655 59539, www.rks.lt
Dirbame greitai ir tiksliai!
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Rimkų šeimos 
sveikatos centre

P. Vaičiūno g. 15, Jonava
Atliekami echoskopiniai 

tyrimai
skydliaukės, pilvo organų, 
ginekologiniai, vaisiaus.
Registracija 
tel. (8-349) 55205

Dirba gydytoja odontologė 
Eglė Jokubauskaitė
Išankstinė registracija 
tel. (8-349) 55205

Optikos salonas soNiNeta
Chemikų g. 35, tel.: 53021, 8-656 09224.
Dirba darbo dienomis nuo 10 iki 18 val.

Visą balandžio mėn.
l Akinių parinkimas nemokamas
l 20% nuolaida visiems akinių lęšiams 
(„stiklams“)
l 20% nuolaida visiems kontaktiniams 
lęšiams ir jų priežiūros priemonėms

Akių diagnostika, akispūdžio matavimas, krislo šalinimas, akių 
dugno tyrimas, profilaktinis patikrinimas, regėjimo nustatymas, 
akinių bei kontaktinių lęšių parinkimas.
Pas akių gydytoją pageidautina išankstinė registracija 
tel.: 53021, 8-656 09224

Akinių meistras dirba kiekvieną darbo dieną 14 – 18 val. 

Balandžio 29 d. „Jonavos vaistinėje“ J.Ralio 1a.
Kauno Sveikatos universiteto klinikų gydytojas urolo-

gas, medicinos mokslų daktaras, docentas Darijus Skau-
dickas konsultuos pacientus ir pacientes sergančius: šlapimo 
takų susirgimais, inkstų akmenlige, šlapimo pūslės, prostatos, 
sėklidžių onkologiniais susirgimais, turinčius dažną ar skaus-
mingą šlapinimąsi, susilpnintą šlapimo srovę. Konsultacijos 
metu atliekamas echoskopinis ištyrimas. Vyrus, moteris turin-
čius šlapimo nelaikymo simptomus. Esant erekcijos ir potenci-
jos sutrikimams, šeimas turinčias nevaisingumo problemų. Jei-
gu reikalingas tolimesnis ištyrimas ir gydymas, pacientai nu-
kreipiami ir gydomi specializuotuose  gydymo centruose. Iš-
samesnė informacija ir išankstinė registracija tel: 8-671-33948 
arba 8-685-48050                       Užs. Nr. 12

Gydytojo R. Kvedaravičiaus
ODONTOLOGIJOS KLINIKA
Tel. 8-685 24354
Dantų gydymas
gyd. odontologė Sonata  
Giedraitienė, tel.: 60016, 
8-600 23963

Periodontologinės procedūros (parodontozės gydymas), 
IMPLANTOLOGIJA. Gyd. Kristina Pirtinaitė-Staninienė,  

tel. 8-608 51477
Dantų protezavimas
Gyd. Rolandas Kvedaravičius, tel.: 60202, 8-685 24354

Profesionali burnos higiena (dantų balinimas, 
dantų papuošalai). Burnos higienistė Ainė Kvedaravičienė,  

tel.: 60202, 8-640 55506
Dantų rentgeno nuotraukos
Darbo laikas: I – V nuo 8 iki 19 val.
J. Ralio g. 8-3 (prie Sąjūdžio aikštės), Jonava

Už odontologijos paslaugas  
galima atsiskaityti Šiaulių  

banko, Snoro lizingu,  
Medlizingu (12% palūkanos  

be pradinio įnašo)

Sveikata ir grožis

Tai ūmi, ypač užkrečiama viru-
sinė infekcija, plintanti oro lašeliniu 
būdu, pavojinga ir vaikams, ir su-
augusiesiems. Tymai buvo ir iki šiol 
yra viena dažniausių mirčių priežas-
čių tarp visų vakcinomis kontroliuo-
jamų ligų. 

Tymais serga tik žmonės, to-
dėl ši liga gali būti visiškai likviduo-
ta. Šį susirgimą pasaulyje siekiama 
visiškai pašalinti ir sunaikinti. Pasau-
lio Sveikatos Organizacija paskelbė, 
kad iki 2015 m. Europos regione šio 
susirgimo turi nelikti, tačiau tiek ES 
šalyse, tiek Lietuvoje pastaraisiais 
metais tymai pasireiškia protrūkiais. 

Tymais vis dar labai daug ser-
gama šalyse, kur skiepijimų apim-
tys nepakankamos. Protrūkiai ir su-
sirgimų tymai skaičiaus didėjimas re-
gistruojamas šalyse, kur paskiepija-
ma nepakankama dalis gyventojų 
– Olandijoje, Ukrainoje, Šveicarijo-
je, Jungtinėje Karalystėje, Švedijoje. 
Šiose šalyse tymai paprastai plinta 
tam tikrose gyventojų grupėse, ku-
rios nusistačiusios prieš skiepus. 

Didžiausias sergamumas šia liga 
2013 m. registruotas Pakistane (ge-
gužės 1 d.) 25401 atvejai, iš jų 146 
ligoniai mirė. Gruzijoje (gegužės 22 
d.) susirgo 3787 asmenys, 2 mirė. 
Jungtinėje Karalystėje (gegužės 15 
d.) susirgo 1500 asmenų, 1 mirė. 
JAV (balandžio 11 d.) susirgo 27 as-
menys (ECDC-MedISys, PSO duo-
menys). 

apie sergamumą tymais 
lietuvoJe 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS cen-
tro duomenimis šiais metais Lietuvo-
je laboratoriškai patvirtintas pirmasis 
tymų atvejis – susirgo 33 metų žmo-
gus. Kovo 8 d. pacientas pasijuto 
blogai: vargino kosulys, sloga, kon-
junktyvitas, pakilo temperatūra, atsi-
rado bėrimas, kovo 15 d. kreipėsi į 
gydymo įstaigą. Paciento skiepijimo 
būklė nežinoma. Jis teigia neturėjęs 
kontakto su tymais sergančiais as-
menimis. Pilietis vasario mėnesį lan-
kėsi Tailande.

2013 m. Lietuvoje registruoti 35 
tymų atvejai, iš jų du įvežtiniai (su-
sirgo iš užsienio grįžusios motina ir 
dukra). Dauguma pernai susirgusių 

Lietuvoje buvo visiškai neskiepyti, 
arba skiepyti tik 1 vakcinos doze. 

kaip pLinta tymai 
Dažniausiai sergama rudenį ir 

pavasarį. Tymų infekcijos šaltinis – 
sergantis žmogus, iš kurio tymų vi-
rusas išsiskiria per kvėpavimo takus, 
pradedant pirmomis ligos dienomis 
(iš viso 4-7 dienas). Virusas labai la-
kus, todėl, nesiėmus specialių prie-
monių, jis greitai plinta oro srautais 
pastato ribose: koridoriais, laiptinė-
mis, ventiliacijos kanalais, instaliaci-
jų šachtomis ir pan. 

Virusas labai jautrus ultraviole-
tiniai radiacijai, todėl lauke tikimybė 
užsikrėsti labai maža.

kokie yra tymų simptomai? 
Tymų inkubacinis periodas (nuo 

užsikrėtimo pradžios iki pirmųjų 
simptomų pasireiškimo) trunka nuo 
7-9 iki 17, kartais – iki 21 dienos. 
Liga prasideda karščiavimu, kosuliu, 
sloga, akių junginių uždegimu. Po 
1–2 dienų nuo ligos pradžios išbe-
ria, pirmiausia – galvos srityje, vėliau 
bėrimas „leidžiasi“ žemyn, apima lie-
menį, galūnes. Bėrimui nykstant, jo 
vietoje dar kurį laiką išlieka rusva pi-
gmentacija. Sergant tymais, dažnai 
dar prisideda viruso sukeltas plaučių 
uždegimas, gerklų pakenkimas (kru-
pas), rečiau – smegenų uždegimas 
(encefalitas).

Dažniausios tymų komplikacijos 
– pneumonijos, laringitai, otitai. Re-
tais atvejais gali komplikuotis ence-
falitu.

Sergantį būtina izoliuoti visą li-
gos laiką – nuo katarinio laikotarpio 
pradžios iki penktos dienos nuo bėri-
mo pradžios.

koks gydymas? 
Specifinių tymų gydymo priemo-

nių nėra, taikomas tik simptominis 
gydymas. 

mažėJa pasiskiepiJusių – auga 
sergamumas 

Skiepais kovojant su užkrečia-
mosiomis ligomis pasaulyje pasiek-
ta didelių pergalių – 1980 m. visame 
pasaulyje suvaldyti raupai, 2002 m. 
Europa sertifikuota kaip „laisva nuo 

poliomielito sukėlėjo“.
Tymais suserga iki 95 proc. ne-

sirgusių ar neskiepytų, kontaktavu-
sių su sergančiaisiais tymais, asme-
nų. Šio viruso plitimą ir protrūkius su-
stabdyti galima tik vykdant sistemin-
gą vakcinaciją, savavališkai nepa-
žeidinėjant rekomenduojamų vaikų 
skiepų kalendorių schemų. 

Tymų vakcina pasaulyje skiepi-
jama jau daugiau nei 40 metų, Lie-
tuvoje – nuo 1964 metų. Pasaulio 
sveikatos organizacija rekomenduo-
ja, kad nuo tymų būtų paskiepyta 97 
proc. populiacijos. Lietuva šį rodi-
klį jau buvo pasiekusi 2005 m., kai 
buvo paskiepyta net 98 proc. vaikų ir 
sergamumas šia liga buvo suvaldy-
tas. Nuo 2005 m. kasmet paskiepija-
ma vis mažiau vaikų, o nuo 2009 m. 
skiepijimo apimtys ėmė dar labiau 
mažėti. 2012 m. duomenimis, Lietu-
voje nuo tymų (kartu ir nuo raudonu-
kės bei parotito) buvo paskiepyta tik 
92 proc. vaikų.

Kūdikiai iki 6 mėnesių amžiaus 
dažniausiai tymais neserga, jeigu 
jų motinos turėjo tymų antikūnų, ku-
riuos per placentą perdavė vaisiui. 
Lietuvoje, pagal nacionalinį skiepų 
kalendorių nuo tymų, parotito, rau-
donukės ir dar septynių užkrečiamų-
jų ligų vaikai skiepijami valstybės lė-
šomis. 15 mėn. ir 6-7 m. amžiaus 
vaikai skiepijami kombinuota tymų 
– epideminio parotito – raudonukės 
(MMR) gyvų susilpnintų virusų vak-
cina. Įskiepijus dvi šios vakcinos do-
zes, pasiekiama patikima ilgalaikė 
apsauga. 

Skiepai nuo tymų tie vaikams, 
tiek suaugusiems išvengti ligos pa-
deda ir tuomet, jeigu po kontakto su 
sergančiuoju praėjo ne daugiau nei 
trys paros.

Dėmesio! 
Taip pat nuo šios sunkios infek-

cinės ligos Lietuvoje nemokamai jau 
gali pasiskiepyti ne tik visi nesirgę, 
neskiepyti arba nepilnai skiepyti vai-
kai, bet ir suaugusieji. Dėl skiepų rei-
kėtų kreiptis į savo gydymo įstaigą. 

Rūta Pugačiauskienė
Jonavos visuomenės sveikatos 
biuro visuomenės sveikatos 
stiprinimo specialistė

patvirtintas pirmasis šiais  
metais tymų atvejis - susirgo 33 metų žmogus

prie mokyklų, biudžetinių įstaigų 
kiemsargių etatų mažinimui. 

Kita grėsmė, ypač girdint gy-
ventojų pagyrimus šios kadenci-
jos tarybos nariams, - „neužmigti 
ant laurų“ ir neišpuikti. O geriau-
si vaistai nuo to – mūsų pačių sa-
vikritika ir konstruktyvi rajono gy-
ventojų kritika. 

Sveika savikritika būtina kie-
kvienam, kadangi ji leidžia teisin-
gai įvertinti savo poelgius, pama-
tyti savo klaidas, pripažinti jas ir 
pagal galimybes ištaisyti. 

Vadinasi, yra priimtų spren-
dimų, kuriais nesate patenkin-
ti? 

Klaidų mažiausiai padaro 
tas žmogus, kuris nieko nedaro. 
Tad visiškai būtų normalu, kad iš 
gausybės priimtų sprendimų da-
lis jų nepasiteisina. Pačiais priim-
tais sprendimais nesu nusivylęs, 
tačiau tenka apgailestauti dėl vė-
lesnių jų rezultatų. Kai steigėme 
Batėgalos daugiafunkcį centrą, 
nuoširdžiai tikėjome, kad bent 
pradinis ugdymas ten neišnyks. 
Deja, šiandien tenka konstatuo-
ti, kad nuo rugsėjo mėnesio pra-
dinių klasių nebeliks. 

Visi džiaugiamės gražėjan-
čiomis Jonavos viešosiomis vie-

tomis – dviračių takais, apšvieti-
mu, aikštėmis, fontanais, tačiau 
jų priežiūra reikalauja didesnių 
išlaidų. Neramina sukurtos inf-
rastruktūros išlaikymo kaštai. 
Tad reikia atsakingai viską pla-
nuoti – kartu su kuriama ar re-
novuojama vieša infrastruktūra, 
nepamirškime sudaryti geresnių 
sąlygų verslui, mokančio mokes-
čius į biudžetą, skatinkime inves-
ticijas. Nes nesant biudžete pa-
kankamai lėšų, negalėsime tin-
kamai prižiūrėti ir turimo turto. 

Artėjant naujiems rinki-
mams, politikai tradiciškai ne-
bepriiminėja „nepopuliarių“ 
sprendimų, pabijodami, kad 
tai atsilieps rinkimų rezulta-
tams. Kokia jūsų pozicija šiuo 
klausimu?

Bent jau mes, liberalų są-
jūdžio nariai, tikrai neskirsto-
me sprendimų į porinkiminius 
ir priešrinkiminius. Jei reikalin-
gi svarbūs, savalaikiai, turintys 
reikšmingą poveikį savivaldybės 
veiklai ar biudžeto pajamoms 
sprendimai, juos siūlome ar pa-
laikome, taip pat ir tuos, kurie ti-
krai nebus populiarūs tarp gy-
ventojų.

Kiek buvo gąsdinimų iš opo-
zicijos pusės dėl kaimo ambula-
torijų reorganizavimo, kad kaimo 

gyventojai neteks medicininių 
paslaugų. O matome priešingą 
modelį – paslaugų kokybė ne-
nukentėjo, sutaupytas adminis-
travimo lėšas galima skirti įran-
gos bei medikamentų įsigijimui. 
Sugriežtinome socialinių išmo-
kų bei kompensacijų tvarką, dėl 
kurios buvo nuogąstavimų, kad 
pradėsime iš visų atiminėti soci-
alines pašalpas. Tačiau rezulta-
tas priešingas – nusiskundimų iš 
gyventojų negauta, nors pašalpų 
gaunančių asmenų skaičių su-
mažinome. Vadinasi, sumažino-
me tik tiems asmenims, kuriems 
socialinė pašalpa nebuvo reika-
linga.

Kaip vertinate šios kaden-
cijos savivaldybės Tarybos 
narių veiklą?

Manau, ne veltui aikštė ša-
lia Savivaldybės buvo pavadinta 
Santarvės aikšte – šiandien tiek 
tarp koalicijos narių vyrauja ge-
ranoriškumas bei abipusio pasiti-
kėjimo dvasia, sveika nuomonių 
įvairovė, tiek su opozicija vyks-
ta konstruktyvus bendradarbia-
vimas. Esant tokiai darbingai bei 
tolerantiškai atmosferai, Tarybo-
je priimami pakankamai raciona-
lūs, apgalvoti sprendimai.

Kalbino Giedrė Kaminskienė.

remigijus osauskas:  
“savikritika – vaistas nuo išpuikimo“

Atkelta iš 3 psl.

24 m. mergina, baigusi farmacijos studijas ir įgijusi vaisti-
ninko padėjėjo kvalifikaciją, ieško darbo pagal profesiją ar ki-
tokio darbo.

Tel. 8-670 48627
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parduoda
1 kamB. Butai
Kulviečio g. (5 a. blok. namas, 5 a., 
bendr. pl. 31,55 m2, didelė virtuvė, 
mediniai langai, durys, tvarkingas). 
Kaina 27000 Lt
Ruklio g. (5 a. mūr. namas, 3 a., ben-
dr. pl. 35,74 m2, didelė virtuvė, sandė-
liukas, balkonas). Kaina 9000 Lt
Panerių g. (renovuotas 9 a. mūrinis 
namas, III a., bendr. pl. 20,3 m2, bu-
tas suremontuotas, su integruotais 
naujais baldais ). Kaina 28000 Lt 
A.Kulviečio g. (5 aukštų blok. namas, 
IV a., bendr. pl. 32,67 m2, virtuvės 
pl. 9,37 m2, kamb. pl. 13,96 m2, WC 
ir vonia atskirai, visi skaitikl.). Kaina: 
37000 Lt 
2 kamb. butai
Birutės g. (5 a. blok. namas, IV a., 
bendr. pl. 43,98 m2, kamb. pl. 17,07 
ir 13,78 m², virt. pl. 6,03 m2, holo pl. 
4,29 m2, WC ir vonia kartu, plastiki-
niai langai, įstiklintas balkonas, šar-
vuotos durys, renovuotas namas). 

Kaina 65000 Lt
Kauno g. (4 a. renovuotas mūrinis na-
mas, II a., bendr. pl. 62,17 m2, virtuvė 
sujungta su svetaine, didelė vonios 
patalpa, 2 balkonai, sandėliukas, mo-
derniai įrengtas, autonominis šildy-
mas, telefonspynė). Kaina 121000 Lt
Panerių g. (renovuotas 9 a. mūrinis 
namas, V a., bendr. pl. 49,85 m2, virt. 
pl. 5,64 m2, WC ir vonia kartu, plas-
tikiniai langai, įstiklintas balkonas). 
Kaina 25000 Lt
Lietavos g. (5 aukštų mūr. namas, IV 
a., bendr. pl. 34,65 m2, virtuvės pl. 5 
m2, kamb. pl. 12,44 ir 12,44 m2, WC 
ir vonia kartu, visi skaitikl., plastik. 
langai, šarvo durys, vidinis, korido-
riaus durys rakinamos (šarvo). Kaina: 
20000 Lt
Vilniaus g. (5 aukštų blok. namas, V 
a., bendr. pl. 50,73 m2, virtuvės pl. 
9,41 m2, kamb. pl. 17,40 ir 14,12 m², 
WC ir vonia atskirai, visi skaitikl., bal-
konas). Kaina 49000 Lt
3 kamB. Butai
Chemikų g. (9 a. blok. namas, II a., 

bendr. pl. 64,36 m2, virt. pl. 9,49 
m2, WC ir vonia atskirai, kamb. pl. 
17,27; 13,85 ir 10,88 m2, plastikiniai 
langai, šarvo durys, balkonas). Kai-
na 54000 Lt
Parko g. (5 a. renovuotas blok. na-
mas, IV a., bendr. pl. 56,89 m2, virt. 
pl. 5,58 m2, kambarių pl. 17,30; 13,89 
ir 10,70 m2, WC ir vonia atskirai, įstikl. 
balkonas, maži šildymo mokesčiai). 
Kaina 65000 Lt
Chemikų g. (9 a. blok. namas, VII a., 
didelė virtuvė, du balkonai, suremon-
tuotas). Kaina 70000 Lt
Kosmonautų g. (5 a. blok. namas, II 
a., bendr. pl. 61 m2, WC ir vonia atski-
rai, tvarkingas). Kaina 59000 Lt

Namai
Pušų g. (Gumbiškių k.) naujos sta-
tybos namą su mansarda (bendr. 
pl. 250 m2, I a. - 8 įvairios paskirties 
patalpos, mansardoje – 5 patalpos; 
vietinis centrinis šildymas, įreng-
ta pirtis, 16 a sklypas, garažas (36 
m2), sutvarkyta aplinka, išklota trin-
kelėmis, prie pat pušyno, 200 m nuo 
pagrindinio kelio Jonava-Kaunas. 
Kaina 790 000 Lt.
Barsukinės k., Žeimių sen. (1 a. mū-
rinis namas su mansarda, bendr. pl. 
130 m2, baigiamas renovuoti, yra van-
dentiekis, kanalizacija, lauko virtuvė, 
ūkinis pastatas, pirtis, sodas, 17 a 
žemės). Kaina 140000 Lt

sodai
Sodą s/b „Stumbras“(8 a žemės 
sklypas, mūrinis namelis (3 kamba-
riai, virtuvė, rūsys, baldai), ūkinis 
pastatas, voljeras paukščiams, daug 
vaismedžių, vynuogynas). Kaina 
52000 Lt

Sodą s/b „Stumbras“, Stoškų k., As-
trų g. (mūrinis namas su mūriniais 
- ūkiniu pastatu ir garažu. Yra lauko 
virtuvė, šiltnamis, šulinys, vaisme-
džių. Prie miško, graži vieta). Kaina 
60000 Lt
Sodą s/b „Ežerėlis“, Dumsių sen. 
Kaštonų g. (medinis vasarnamis, 
elektra, vaismedžiai, 5 a žemės).  
Kaina 29000 Lt
Sodą s/b „Sankryža“, Paupės k., Jo-
navos r. (medinis namelis, atlikti ge-
odeziniai matavimai, 6 a žemės skly-
pas). Kaina 25000 Lt
Sodą s/b „Neris“ Ruklos k., Jonavos 
r. ( medinis namelis, bendr. pl. 21,59 
m2, elektra, vaismedžiai, vaiskrūmiai, 
6 a žemės sklypas). Kaina 27000 Lt
Sodą s/b „Pušaitė“ (vaismedžiai, 
vaiskrūmiai, įrankių būdelė , 6 arai 
žemės). Kaina 25000 Lt
Sodą s/b „Pušynas“, Gulbiniškių k., 
Dumsių sen. (mūrinis namas su man-
sarda, bendr. pl. 42,99 m², šildomas 
kietuoju kuru (krosnis), vietinė kanali-
zacija, rūsys, tinka gyventi žiemą, ūki-
nis pastatas, rūkykla, pirtis, šulinys, 
5,49 arai žemės sklypas, kampinis, 
šalia miško). Kaina 40000 Lt
Sodą s/b „Ežerėlis“ Dumsių sen. (2 
aukštų medinis vasarnamis (du kamb. 
ir virtuvė), židinys, terasa, parduoda-
ma su baldais, yra ūkinis pastatas, 6 
arai žemės, atsiveria vaizdas į lau-
kus. Kaina: 35000 Lt arba keičia į 1 
kamb. butą Jonavoje.

sodybos
Sodybą Markutiškių k. Šilų sen. (me-
dinis 1 a. namas, bendr. pl. 51 m2, 
naujas stogas, krosninis šildymas, 
šulinys, sodas, ūkiniai pastatai, gara-
žas, 18 a. žemės, 10 km nuo Jona-

vos). Kaina 85000 Lt

skLypai
Žemės sklypą Čičinų k. Kulvos sen. 
Jonavos r.(0,46 ha, žemės ūkio pa-
skirtis, gera vieta). Kaina 35000 Lt
Sklypą Krosnos g., Aleksotas, Kau-
no miestas (10 arų namų valda, seni 
pastatai, prieina visos komunikaci-
jos). Kaina 150000 Lt
Žemės sklypus Varpių k. Dumsių sen. 
(70 a, 24 a, 40 a, 15 a žemės ūkio 
paskirties, graži vieta). Kaina nuo 500 
iki 2000 Lt/a
Žemės sklypą Užusalių k. (0,5 ha, 
pačioje Užusalių gyvenvietėje, graži 
vieta, netoli miškas). Kaina: 25000 Lt
15 a namų valdos sklypą Lankų g. 
Praulių k. Šilų sen. (atlikti geodeziniai 
matavimai, 2 km nuo Jonavos). Kaina 
28000 Lt
0,70 ha sklypą Rimkų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, geras privažia-
vimas). Kaina 6900 Lt.
0,26 ha sklypą Spanėnų k., Jonavos 
r. (žemės ūkio paskirtis, ribojasi su 
upeliu ir miesto riba, šalia statomi 
gyvenamieji namai, geras privažiavi-
mas). Kaina 43000 Lt
0,28 ha sklypą Gaižiūnų k., Jonavos r. 
(žemės ūkio paskirtis, šalia tvenkinys, 
miškas). Kaina 11000 Lt
1,48 ha žemės sklypą Varnutės k., 
Kulvos sen. (1,18 ha miško ir 30 arų 
žemės ūkio žemės, ribojasi su Juo-
dmena). Kaina 400 Lt/a. 

nekiLnoJamasis turtas uab „Joneda”    J.raLio g. 5 (ii a.), Jonava         teL.: 54607; 8-612 11896; 8-655 54404    www.Joneda.Lt

IŠSAMI INFORMACIJA 
APIE VISUS PARDUODA-

MUS OBJEKTUS TEL.: 
54607, 8-655 54404, 8-612 

11896, www.joneda.lt

UAB Valditas - atestuota statybos įmonė, 
kuri teikia visas paslaugas, reikalingas jūsų 
aplinkos grožiui ir jaukumui, bei profesiona-
liai atlieka šiuos darbus:

• Trinkelių klojimas
• Tvorų tvėrimas
• Kraštovaizdžio projektai, apželdinimas, vejų 
įrengimas 
• Dekoratyvinių tvenkinių įrengimas
• Sporto ir vaikų žaidimo aikštelių įrengimas 
• Lietaus nuotekų sistemų įrengimas

Prekiaujame grindinio trinkelėmis, plastikiniais bortais.
Yra galimybė mūsų teikiamas paslaugas ir 

prekes įsigyti išsimokėtinai.
www.valditas.lt, tel:. +370 687 59030, +370 672 71920

dėžutes su mineralais ir uolieno-
mis. Kai kurios dėžutės buvo net 
nepradarytos, su rusiškais pava-
dinimais, dalis iš viso neturėjo jo-
kių skiriamųjų žinių. Nuspren-
džiau, kad visa tai būtina pavie-
šinti“, - prisimena pradžią mo-
kytoja Eugenija. „Pirmas žings-
nis buvo, kai sužinojau, kad at-
silaisvino vienas kabinetas. Ka-
dangi mano tikslas buvo, kad tai 
matytų mokiniai, buvo surasta ir 
atnešta spinta su stiklais. Geo-
grafijos kabinete ir buvo įkurdin-
ti pirmieji eksponatai“, - muzie-
jaus užuomazgą prisimena mu-
ziejaus įkūrimo iniciatorė.

Pernai vasarą mokytoja da-
lyvavo A.P.P.L.E. kursuose, kur 
buvo pasiūlyta parašyti projektą 
tam tikra tema ir dalyvauti kon-
kurse. Gavusi mokyklos direkto-
rės Virginijos Guščiuvienės ir pa-
vaduotojo G. Kurganovo palai-
kymą, geografijos mokytoja pro-
jekte išplėtojo mintį įkurti minera-
lų ir uolienų muziejų ir sėkmingai 
laimėjo konkursą - 2014 m. sau-
sio 7 dieną buvo gautas atsaky-
mas iš Ramutės Žemionienės, 
A.P.P.L.E. bendrijos Lietuvos 
mokytojų fondo (LMF) atstovės, 
jog mokyklos pateiktas projektas 
bus finansuojamas ir bus suteik-
ta prašyta 1479,18 Lt suma. Tai 
buvo pats didžiausias stimulas. 
Mokytoja E. Bieliauskaitė džiau-
giasi, kad prie projekto savo lė-
šomis labai daug prisidėjo moky-
klos bendruomenė, suremonta-
vo nenaudojamą kabinetą, kuris 
ir buvo pritaikytas muziejui įkurti. 
Kurti muziejų savanoriškai pade-
da ne tik mokiniai, bet ir tėveliai.

„Neries“ pagrindinės moky-
klos geografijos mokytoja E. Bie-
liauskaitė sako, kad, remiantis 
bendrosiomis ugdymo progra-
momis geografijos pamokose, 

6 – 10 klasių mokiniai, nagrinė-
dami paveikslus, aiškinasi vidinę 
Žemės sandarą (kas yra bran-
duolys, mantija, Žemės pluta, li-
tosfera), nagrinėja, kuo skiriasi 
žemyninė ir vandenyninė Žemės 
pluta. Aiškinasi, kodėl ir kur kyla 
žemės drebėjimai, kur susida-
ro ugnikalniai. Vėliau nurodo mi-
neralų ir uolienų skirtumus. Pa-
aiškina, kaip susidaro nuosėdi-
nės, magminės ir metamorfinės 
uolienos. Devintoje klasėje mo-
kiniai susipažįsta su geochrono-
logine skale ir nagrinėja Žemės 
gelmių pjūvius, pagrindinių geo-
loginių sistemų sluoksnius.

„Šis muziejus padės moki-
niams teorines žinias pritaikyti re-
aliame gyvenime, t.y. susipažin-
ti su uolienomis ir mineralais, at-
pažinti, kokios jos kilmės vien į 
jas pažiūrėjus ar pačiupinėjus, iš-
mokti skirti uolienas nuo minera-
lų, apžiūrint pavyzdžius, išsiaiš-
kinti jų skirtumus. Šį muziejų ga-
lės aplankyti ir susipažinti su uo-
lienomis ir mineralais kitų moky-
klų mokiniai, kolegos, mokyklos 
bendruomenės nariai, tėveliai, 
seneliai ir svečiai. Čia pamokas 
galės savo mokiniams vesti ir kitų 
mokyklų mokytojai. Manau, kad 
muziejus pasitarnaus ir chemijos 
pamokoms. Tai bus gyvas mu-
ziejus, kasdien naudojamas mo-
kinių ir visuomenės ugdymo rei-
kmėms“, - „Jonedai“ sakė muzie-
jaus sumanytoja ir įkūrėja geogra-
fijos mokytoja E. Bieliauskaitė.

Jonavos „Neries“ pagrindi-
nės mokyklos geografė dėkinga 
Vilniaus universiteto Geologijos 
muziejaus vedėjai Eugenijai Ru-
dnickaitei, padėjusiai atpažinti ir 
į savo vietas sudėlioti užmaršty-
je be jokių užrašų slypėjusią dalį 
mineralų ir uolienų. 

Mokytojos E. Bieliauskaitės 
iniciatyva, projekto partneriais, 
su kuriais „Neries“ pagrindinė 

mokykla yra pasirašiusi bendra-
darbiavimo sutartis, yra Vilniaus 
universiteto Geologijos muzie-
jus, Lietuvos brangakmenių mu-
ziejus „du SAFYRAI“, Lietuvos 
geologijos muziejus, Gamtos ty-
rimų centro Geologijos ir geogra-
fijos instituto mineralų muziejus. 
Uolienų ir mineralų muziejaus 
“Neries“ mokykloje įkūrimo rė-
mėjas – Amerikos pedagogų tal-
ka Lietuvos mokyklai – A.P.P.L.E. 
Lietuvos mokytojų fondas.

„Partneriai geranoriškai suti-
ko be jokių finansinių įsipareigo-
jimų savanoriškai šviesti mus vi-
sus, dalintis savo patirtimi ir infor-
macija“, - sakė E. Bieliauskaitė. 
Todėl mokyklos muziejaus įkūri-
mo proga mokytoja koordinavo, 
kad įvyktų rajono bendrojo lavi-
nimo mokinių ir mokytojų geo-

grafijos konferencija „Geologi-
ja šiandien: pasaulyje, Lietuvoje 
ir mokykloje“, kurioje pranešimą 
„Besikeičiantis Žemės veidas. 
Kiek pamato žmogus?“ skai-
tė Vilniaus universiteto, Gam-
tos mokslų fakulteto, Geologijos 
ir mineralogijos katedros lektorė, 
Vilniaus universiteto Geologijos 
muziejaus vedėja E. Rudnickai-
tė, apie geologų indėlį į branga-
kmenių pasaulį savo patirtimi da-
linosi Vilniaus universiteto, Gam-
tos mokslų fakulteto, Geologijos 
ir mineralogijos katedros moks-
lininkas, lektorius, mokslų dak-
taras, mineralogas, pirmojo Lie-
tuvoje brangakmenių (gemolo-
gijos) muziejaus „du SAFYRAI“ 
įkūrėjas ir savininkas dr. Arūnas 
Kleišmantas. Lietuvos geologijos 
muziejaus vyriausiasis rinkinių 

saugotojas, direktoriaus pava-
duotojas Vytautas Puronas ap-
žvelgė Lietuvos jaunųjų geologų 
judėjimą, o Jonavos Senamies-
čio gimnazijos mokinės Evelina 
Želvytė ir Polina Glušniova pasi-
dalino mintimis apie jaunųjų ge-
ologų žygius per Lietuvą. Jona-
vos Justino Vareikio progimna-
zijos geologijos muziejaus „Gra-
nitas“ vadovė – geografijos mo-
kytoja metodininkė Irena Knatie-
nė atskleidė savo pastebėjimus 
apie geologijos muziejaus įtaką 
ugdymo procese. Konferencijos 
dalyviams buvo įteikti kvalifikaci-
jos pažymėjimai.

Jau šiandien aišku, kad tai, 
ką daro iniciatyvi, energinga, jau-
na pedagogė E. Bieliauskaitė, 
turi ilgalaikę išliekamąją vertę ir 
istorinę atmintį. 

“neries” mokykloje – mineralų ir uolienų muziejus
Atkelta iš 1 psl.

Muziejuje: mineralai, uolienos, fosilijos ir naudingosios iškasenos
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daugiabučių gyventojų dėmesiui!

www.jonavospaslaugos.lt 

UAB „Jonavos paslaugos“ kokybiškai atlieka:
santechnikos, elektros, remonto ir apdailos darbus pri-

vačiuose butuose, namuose, bendrovėse, įstaigose, organiza-
cijose. 

Kreiptis: 
• santechnikos darbai – vadybininkas Justinas Paplaus-

kas, tel. 8 698 37034
• elektros darbai – vadybininkas Artūras Gylys, tel. 8 699 

87307
• butų, namų bei kitų patalpų remonto ir apdailos darbai 

– Antanas Augūnas, tel. 8 698 37186.

Edmundas Gedvila
UAB “Jonavos paslaugos” 
direktoriaus pavaduotojas 
daugiabučių administravimui

Gal negražu kištis į reno-
vuotų daugiabučių savininkų 
reikalus, bet manau, nors ir ne-
didelio kiekio šilumos naudo-
jimas name, kai šilta ir langai 
dieną naktį atviri, - tik pinigų 
švaistymas. Norint visiškai iš-
jungti šilumą, reikia surinkti 50 
+ 1 proc. daugiabučio savininkų 
parašų ir nunešti prašymą į AB 
„Jonavos šilumos tinklai“. Mes 
kalbame, kad esame ne milijo-
nieriai, manu, ir gyventi vertėtų 
taupiau.

Norinčiųjų renovuoti daugia-
bučių įforminimo procedūros 
planingai iriasi į priekį. Gavo-
me iš Viešųjų investicijų plėtros 
agentūros pritarimą gauti kredi-
tus šiems daugiabučiams: Che-
mikų g. 28, Kosmonautų g. 14, 
Chemikų g. 36, A. Kulviečio g. 

20 ir Kauno g. 91. Dėl šių namų 
kreipsimės į Centrinę perkan-
čiąją organizaciją dėl konkur-
so paskelbimo darbams vykdy-
ti (rangovo).

Jonavos rajono savivaldy-
bės taryba kovo 27 dieną, atsi-
žvelgdama į daugiabučių savi-
ninkų prašymą, pritarė šių dau-
giabučių namų energinio nau-
dingumo sertifikatų ir investici-
jų planų parengimui, atnaujini-
mui ir įtraukimui į Jonavos ra-
jono savivaldybės daugiabu-
čių namų energinio efektyvumo 
didinimo programos III etapą: 
Lietavos g. 3, Lietavos g. 11, 
Chemikų g. 27, Kosmonautų g. 
3, A. Kulviečio g. 16, Chemikų 
g. 53, Chemikų g. 15, Chemikų 
g. 45, Vilniaus g. 35, Chemikų 
g. 98, Chemikų g. 43, Kosmo-

nautų g. 20, Ruklio g. 5 (Rukla), 
Chemikų g. 100, Žeimių takas 
9, Žemaitės g. 9, Chemikų g. 
80, Chemikų g. 30, Kosmonau-
tų g. 32, Žalioji g. 9, A. Kulviečio 
g. 17, Lietavos g. 9, Chemikų g. 
60, Kosmonautų g. 11.

Šios Aplinkos ministerijos 
daugiabučių namų moderniza-
vimo (atnaujinimo) programos 
įgyvendinimo pabaiga – 2015 
m. spalio 1 d., daugiau pa-
raiškų priimama nebus, kadan-
gi nebus spėta atlikti renovaci-
jos darbų, o po šios datos dau-
giabučių savininkai gaus tik 30 
proc. kompensaciją.

Daugiabučių namų darbų 
rangos su projektavimu pir-
kimo rezultatai (žr.lentelę 4, 
7 psl.). Jau turime 10 daugia-
bučių rangovus. 

Jau retenybė, kad gautu-
me kolektyvinį raštą iš daugia-
bučio gyventojų, kuriame būtų 
reiškiamos nepagrįstos preten-
zijos. Net įdomu buvo skaityti, 
nes Klaipėdos gatvės remon-
tas, apie kurį skunde rašo Va-
sario 16-osios g. 17 namo gy-
ventojai, jau net užmirštas žmo-
nių, o išvažinėtą pievelę šio, 
Vasario 16-osios g. 17 namo, 
gyventojai prisimena ir šian-
dien, nors ji seniai išlyginta. Šio 
namo gyventojai nežino nei kas 
prižiūri miestą (Jonavos miesto 
seniūnija – aut.). Paprasčiau-
siai jiems neįdomu, nors ir pa-
tys galėtų apie namą aplinką 
susitvarkyti, pasisodinti gėly-

čių, ką be paraginimo daro kitų 
daugiabučių savininkai. Galėtų 
namą renovuoti.

Rimta kabutėse pastaba 
skunde dėl kanalizacijos užkim-
šimo. Pasirašiusieji namo savi-
ninkai kažkodėl neina kviečia-
mi darbininkų pasižiūrėti kokių 
tik nori radinių, kai valo jų su-
mestas šiukšles vietoj kontei-
nerio į klozetą, bet užtat rodo 
rūpestį priekaištaudami. Tai-
gi 2013 metais buvo išplauta 
kartu namo kanalizacija ir ma-
gistraliniai tinklai. Gyventojai, o 
ne UAB „Jonavos paslaugos“, 
po to malonėjo užkišti magis-
tralinius tinklus dar kartą praei-
tais metais, šiais metais magis-

traliniai tinklai jau buvo užkiš-
ti šiukšlėmis 4 kartus. Tuo pa-
čiu kartu užpilami ir namo rū-
siai. Matyt šiukšlės magistralė-
je pasiekė kritinį kiekį.

Kadangi parašai kitoje teks-
to pusėje, tai iš patyrimo žinau, 
kad dauguma pasirašiusiųjų 
teksto net neskaitę pasitikėjo 
entuziastu (e), renkančiu para-
šus. Būtų pasiskaitę – būtų pa-
sidarius gėda.

Nedomina mus jūsų namo 
nei mėšlas, po kurį reikia brai-
dyti, nei jūsų skatikai, dėl kurių 
verkiate skunde. Turime mes 
ką veikti ir be jūsų kur nerei-
kia metamų šiukšlių. Beje, jums 
galėčiau parodyti suvestines 

***

Kas? Kur? Kada?
Jonavos savivaLdybės kuLtūros centras  

(Jkc) kviečia į nemokamus renginius, skirtus 
kuLtūros dienai

Balandžio 15 d. 10 val. Iškilmingas Taikos vėliavos, sim-
bolizuojančios Pasaulinę kultūros dieną, pakėlimas Santarvės 
aikštėje.

Balandžio 17 d. 12 val. Kultūrų paveldo pristatymas (orga-
nizuoja Ruklos pabėgėlių priėmimo centras). Mažoji salė.

Balandžio 18 d. 17 val. Šv. Kristoforo kamerinio orkestro 
koncertas, meno vadovas ir dirigentas Donatas Katkus. Didžio-
ji salė.

Balandžio 15–18 d. ATVIRŲ DURŲ DIENOS JKC visiems 
– ir grupėms, ir pavieniams smalsuoliams!Pažintinės ekskursijos 
kasdien 13 val. (JKC fojė)

Balandžio 15 d. ir 17 d. – 11 val. ir 14 val.
Smalsuolių grupėms - interaktyvios programos! 
Pasirinkite programos temą (liaudiška vakaronė, senoji anima-

cija arba šiuolaikinė estrada) ir registruokitės tel. 8 608 76878

didžioJi saLė
Balandžio 4 d. 17 val. – Respublikinis VII-asis choreografi-

jos meno ir muzikos festivalis „Iš aplinkui Jonava-2014“. Įėji-
mas nemokamas.

Balandžio 5 d. 11 val. – vaikų popchorų ir šiuolaikinių šokių 
grupių šventė – konkursas „Žaidžiame vaikystę“. Įėjimas ne-
mokamas.

Balandžio 9 d. 18 val. – Ingos Valinskienės ir Ovidijaus 
Vyšniausko gyvo garso koncertas

Bilieto kaina – 30, 40, 50 Lt 
Balandžio 16 d. 18 val. – spektaklis “Broliai Karamazovai” 

pagal F. Dostojevskio romaną. Režisierė -Silva Krivickienė. Bi-
lieto kaina – 15 Lt.

mažoJi saLė
Balandžio 6 d. 11 val. – finalinės Mažųjų ropliukų lenkty-

nės. Organizatorius – VšĮ Vaikų ir jaunimo visapusiško lavinimo 
centras. Įėjimas nemokamas.

Balandžio 13 d. 16 val. - muzikinė popietė visai šeimai su 
šokolado degustacija „Šokoladinis smuikas“. Dalyvauja: Vik-
torija Čepinskienė (smuikas), Julija Bujanovaitė (fortepijonas), 
koncerto vedėja – Vilma Petrikienė. Bilieto kaina – 20 Lt, senjo-
rams, moksleiviams, studentams – 15 Lt.

Balandžio 26 d. 12 val. – Jonavos r. liaudiškų kapelų bei pa-
vienių atlikėjų šventė - konkursas „Trenk polkutę“. Įėjimas ne-
mokamas.

meNo galeriJa „Homo ludeNs“
Šiuo metu eksponuojama Rosandos Sorakaitės tapybos 

darbų paroda. Paroda veiks iki balandžio 9 d.
Balandžio 11 d. 18 val. – Lino Jurčiukonio tapybos darbų 

parodos atidarymas. Įėjimas nemokamas.
Balandžio 12 d. 16 val. – Meninio kino vakaras. Įėjimas ne-

mokamas.

baLandžio mėnesį Jonavos krašto  
muZieJus kviečia į:

kilNoJamas parodas
3 d. 17 val. Parodos „Lietuvos istorija Linos Kalinauskai-

tės ir Juozo Kalinausko kūryboje“ atidarymas (Dailės skyrius). 
Paroda veiks iki 30 d. 

reNgiNius
24 d. 16 val. Susitikimas su muziejininke, istorike Regina Ka-

raliūniene ir tautodailininku Vytautu Iloniu (Istorijos skyrius).
veLykinius renginius

11 d. 16 val. Verbų rišimas (praktinis užsiėmimas suaugusie-
siems, Etnografijos skyrius, būtina registracija tel. (8 349) 53 388).

18 d. 16 val. Margučių marginimas vašku (praktinis užsiėmi-
mas, Etnografijos skyrius, būtina registracija tel. (8 349) 53 388).

14-28 d. Velykinė margučių paroda-konkursas „Margas 
margučių raštas“. Visus – didelius ir mažus prašome atnešti 
savo margučius ir nurungti kitus (Istorijos skyrius).

25 d. 15 val. Mažosios Velykėlės Krašto muziejaus kieme-
lyje. Parodos-konkurso „Margas margučių raštas“ apdovanojimai.

Visą balandžio mėnesį edukacinės valandėlės moksleiviams 
„Velykiniai margučių raštai“ (Etnografijos skyrius, informacija tel. 
(8 349) 51 446).

Varnutės 
g. 5
CPO33177

1,610,893.99 Lt 2014
03.26

90,44% 154,104.86 Lt 1,456,789.13 Lt CCM Bal-
tic, UAB

11 mėn.

90,63% 151,004.79 Lt 1,459,889.20 Lt Panevė-
žio statybos 
trestas , AB

95,05% 79,796.29 Lt 1,531,097.70 Lt ELSIS TS, 
UAB

97,45% 41,182.78 Lt 1,569,711.21 Lt Magirnis, 
UAB

99,61% 6,296.05 Lt 1,604,597.94 Lt Polistatyba, 
UAB

P.Vaičiūno 
g. 2a
CPO33357

838,559.00 Lt 2014
03.28

92,32% 64,447.85 Lt 774,111.15 Lt Magirnis, 
UAB

11 mėn.

96,83% 26,600.60 Lt 811,958.40 Lt Panevė-
žio statybos 
trestas

97,48% 21,138.66 Lt 817,420.34 Lt Aukštaitijos 
ranga, UAB

98,63% 11,553.80 Lt 827,005.20 Lt A.Žilinskio ir 
ko, UAB

99,74% 2,237.14 Lt 836,321.86 Lt Statybų vi-
zija, UAB

Vilniaus g. 
29
CPO33392

1,306,684.00 Lt 2014
03.28

96,89% 40,672.88 Lt 1,266,011.12 Lt Magirnis, 
UAB

12 mėn.

97,03% 38,921.90 Lt 1,267,762.10 Lt Statybų  
vizija, UAB

97,52% 32,425.74 Lt 1,274,258.26 Lt CCM Baltic, 
UAB

97,89% 27,629.30 Lt 1,279,054.70 Lt Panevė-
žio statybos 
trestas, AB

99,65% 4,615.10 Lt 1,302,068.90 Lt Aukštaitijos 
ranga, UAB

99,79% 2,767.44 Lt 1,303,916.56 Lt A.Žilinskio ir 
ko, UAB

VISO 
(6namai)

9,158,729.99 Lt 592,099.79 Lt 7,619,460.20   

 IŠ VISO
(10 namų):

13,864,427.99 Lt 1,151,573.78 Lt 12,712,854.21 Lt

Atkelta iš 4 psl.

dešimčių namų, kuriuose buvo 
išplauta vietinė ir magistrali-
nė kanalizacija, žmonės elgiasi 
kaip žmonės - ir mūsų įmonės 
darbininkai užmiršo net kada 
buvo tuose namuose valyti rū-
sių. Be to, daugelio daugiabu-
čių savininkai taupo kiekvieną 
eksploatacinių lėšų centą, o su-
taupę pageidauja sutvarkyti iš 
esmės elektros instaliaciją, pa-
keisti vamzdynus naujais arba 
įstatyti plastikinius langus laip-
tinėse, duris ir t.t. 

Progai esant, noriu savinin-
kus pakviesti pasidomėti, kokie 
darbai atliekami daugiabutyje. 
Apie tai ne kartą rašiau ir kvie-

čiau. Ateina, pasiaiškina ir gavę 
informaciją būna ramūs, bai-
giasi įtarumai ar dar kokios ka-
mavusios abejonės. Kviesčiau 
ateityje nerašinėti nesąmonių, 
juolab, kad pas mus informaci-
ja apie kiekvieną daugiabutį yra 
kruopščiai renkama ir apiben-
drinama bei ieškoma priežas-
čių, dėl kokių veiksnių ar gedi-
mų yra kviečiama avarinė tar-
nyba arba brigada atlikti dar-
bus.

Būkit tvarkingi, daugiabu-
čių namų savininkai, o mes 
nenuvilsime, nes į patikėtą 
darbą žiūrime gana rimtai ir 
atsakingai.

Užs. Nr. 21

būna ir taip
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SUPERKA
JUODŲJŲ IR SPALVOTŲJŲ

METALŲ LAUŽĄ
Akumuliatorius, automobilius.

DEMONTUOJA METALĄ
Jonalaukio g. 16
Tel. 8-699 69731,  

(8-349) 50005

siūLo pasLaugas

siūLo darbą

Brangiai superka: 
karves, bulius, 
telyčias. 
Sveria el. svarsty-
klėmis. Moka 
priedus. Sumoka 
iš karto. 

mob. 8 617 46151

UAB „AUTORIDER“
NUOMOJA KELEIVINIUS 

MIKROAUTOBUSUS  
(16 - 23 vietų).

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

MINKŠTŲJŲ BALDŲ
REMONTAS, RESTAURAVIMAS

Keičiamas gobelenas, porolonas, 
spyruoklės.
Didelis gobeleno pasirinkimas.

Atvykimas, konsultavimas  
nemokamas.

Tel. 8-608 90969

RESTAURUOJA VONIAS
Ilgametė patirtis (paslauga teikia-
ma nuo 1995 m.). Vonias dengia-
me specialios paskirties, ypatingo 
atsparumo ekologiška danga be 
tirpiklių. Aukšta kokybė. Pažangi 
liejimo technologija. Darbas atlie-
kamas be dulkių. Platus spalvų 
pasirinkimas. Ilgas tarnavimo lai-
kas. Suteikiama 5 m. garantija.
Tel.: 8-673 56679, 8-617 13178

televisata J. Ralio g. 3, Jonava. Tel. (8-349) 61133
Mindaugo g. 11A, Kėdainiai. Tel. (8-347) 71057

Malkos
Parduodu įvairių rūšių 

skaldytas ir 3 m rąsteliais.
Atvežame tvarkingai 

krautas.
Tel. 8 680 91919

Buitinių šaldytuvų, 
šaldiklių ir  
skalbyklių  
remontas

Tel. 8-601 92887

• Kava, arbata – aukščiausios rūšies.
• Saldumynai – AB „Rūta“.
• Prieskoniai –be maisto priedų.
• Tabakas – kaljanui, cigarilėms, pypkėms.
• Aksesuarai – kavai, arbatai, tabakui. 
NAUJIENA! Elektroninės cigaretės
Prezidento g. 7, Jonava, e-parduotuvė: www.kavaplius.lt

Grožio salonui 
Chemikų g. 35 

reikalinga kirpėja.
Tel. 8-686 44038

perka

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

Kiniškais paminklais  
neprekiaujame.

Tel. 8-685 02221

PREKIŲ IŠ ANGLIJOS 
IŠPARDUOTUVĖ

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

Tel. 8-677 15145

ovidijaus vyšniausko ir ingos 
valinskienės su grupe „alibi“ gyvo garso 

koncertas Jonavoje - balandžio 9 d. 18 val. 

Tai dviejų scenos grandų susijungimas viename romantiš-
kiausiame gyvo garso dviejų dalių koncerte. Žiūrovai turės ga-
limybę išgirsti pačias geriausias Ovidijaus ir Ingos atliekamas 
dainas. 

„Dainuoti su gyvai grojančia grupe yra nepaprastas malonu-
mas. Tai išskirtinės akimirkos ir man, ir muzikantams, ir neabe-
joju, visai publikai“, − sako aksominio balso savininkė Inga Va-
linskienė. 

Ingos ir Ovidijaus atliekamos dainos skambės balandžio 
9 d. 18 val. Jonavos kultūros centro didžiojoje salėje.

Geriausių I. Valinskienės ir O. Vyšniausko dainų gyvo gar-
so koncerte atlikėjams talkins grupė „ALIBI“, kurią sudaro pro-
fesionalūs ir gerai žinomi muzikantai: Virgilijus Butkevičius – gi-
tara, Vytautas Mundinas – mušamieji, Danielius Praspaliauskis 
– saksofonas, Audrius Jonaitis – klavišiniai, Arūnas Armonas – 
bosinė gitara. Virgilijus Butkevičius taip pat atliks vieną naujes-
nių savo dainų „Tu mano žmona“.

Inga Valinskienė – viena garsiausių Lietuvos dainininkių, fil-
mų garsintoja, aktorė, dainų tekstų ir muzikos kūrėja. Išleisti šeši 
dainininkės muzikos albumai, net trys iš jų buvo platininiai, o In-
gos dainos nuolat puikuojasi grojamiausių radijo dainų topuose. 

Ovidijus Vyšniauskas - tai pirmasis Lietuvos atstovas „Eu-
rovizijoje“, liaudies dainų aranžuotojas bei autorinių dainų atli-
kėjas žinomas ir iš vaidmenų roko operoje „Prisikėlęs“ bei miu-
ziklo „Lauktasis“. O. Vyšniauskas yra dainavęs estradinės mu-
zikos grupėse „Combo“, „Labirintas“, „Vilnius“, „Vilniaus aidai“.

Bilieto kaina – 30, 40, 50 Lt.

    

l Remontuojame važiuoklę
l Automobilių elektrinės dalies remontas
l turbinų restauravimas
l Parenkame autodažus pagal atspalvį
l Prekiaujame profesionaliais įrankiais
l Tiekiame prekes ir paslaugas išsimokėtinai

vasarinės padangos
tepaLų keitimas nemokamai (perkant alyvą ir 

filtrą pas mus)

PERVEŽU KROVINIUS LIETUVOJE. 
PERKRAUSTYMO PASLAUGOS (su krovikais).Tel. 8-678 25799


